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Níveis de equilíbrio nas interações entre investidores e mercado de ações 

Certas questões de conformação e de interação podem passar desapercebidas no dia-a-dia em 

razão da notável naturalidade com que os eventos se dão; ou melhor, justamente por existirem 

eventos de interação tão espontâneos no mundo que diversas conformações são satisfeitas sem 

que as pessoas necessitem procurar ou pensar nelas. 

Quando um músico compõe uma nova obra não a faz jamais selecionando notas em regiões do 

infrassom ou do ultrassom, embora bem o pudesse fazê-lo do ponto de vista físico. Ele não 

reflete a respeito da razão de não o fazer, apenas efetiva os efeitos de uma experiência que vem 

vivenciando ao longo de sua vida: ouvidos humanos não captam sons naquelas regiões, suas 

interações com aqueles comprimentos de onda são ínfimas ou nulas. Não há música nestas 

regiões porque aquele ser que cria e aprecia música não detém órgão sensorial para 

experimentar sensações naquelas faixas. 

Igualmente é assim para o pintor, o desenhista ou o gravurista; por que não “pintam” obras no 

comprimento de onda de rádio, micro-ondas, infravermelho ou ultravioleta? Do ponto de vista 

físico também não há qualquer restrição e, como exemplos, videm as “imagens” espaciais do 

Universo representadas nestes citados comprimentos de onda. A razão para tal é tão óbvia 

quanto a anterior: porque olhos humanos não captam perturbações eletromagnéticas nestes 

comprimentos de onda. Qual seria, então, o sentido de se fazer uma obra de arte visual que não 

pode ser vista por aqueles que podem admirá-la ou até mesmo criá-la? 

E a todos que buscam surfar, porque não o fazem com uma prancha do tamanho de um skate, 

de um longboard ou do tamanho de um barco, de um navio? A resposta é simples também: 

porque nenhuma destas dimensões permitem acoplar a interação das ondas ao corpo humano 

a fim de um poder interagir com o outro. Um skate ou um longboard não confere sustentação 

ao corpo sobre a onda e, com as dimensões de um barco ou navio, não há controle sobre o 

movimento somente com sutis movimentos do corpo humano. 

E um avião? A dimensão e formato de suas asas é apenas um casuísmo estilístico ou tratam de 

propriedades necessárias para lhe conferirem sustentação de acordo com os padrões possíveis 

de velocidade dentro da atmosfera terrestre? E todas as características de adaptação dos 

animais à terra, aos ares, à água, às árvores, etc., são casuais ou guardam um fino ajuste ao 

mundo em que vivem? 

Em verdade, todos os processos de interação somente acontecem se os sistemas interagentes 

guardarem entre si relações de conformidade que possibilitam fluir informação de um ao outro 

e vice-versa.  

Seria diferente este fato na relação entre investidor e o mercado de ações? Há uma interação 

entre ambos? Existiriam parâmetros de conformidade nesta interação, quais seriam e por quê? 

Eis a temática deste trabalho que apresenta não somente a real existência de padrões de 

conformidade, mas que, com matemática elementar, constrói toy-model simples que descreve 

cada um deles. Exemplos concretos são apresentados e discutidos a fim de ilustrar a ocorrência 

deste processo. 
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O processo de interação entre investidor e o mercado de ações 

É demasiadamente simples a interação existente entre o investidor e o mercado de ações dentro 

de uma abordagem de sistema quase-isolado, i.e. que não interage intensamente com outros 

fenômenos externos: o primeiro alimenta com recursos financeiros o segundo, através da 

compra de direitos, para que após a realização de um ciclo de ganho patrimonial reverta os 

direitos comprados para outro investidor, reiniciando o ciclo. A cada ciclo completado o 

investidor aufere ganho de patrimônio e o mercado de ações sustenta sua atividade e a irrigação 

financeira de todo o sistema econômico. Trata de uma relação simbiótica onde os dois lados 

ganham com ela. 

Tal relação entra em desequilíbrio, i.e. perde sua interação de sustentação, se apenas um dos 

lados passa a ganhar ou se nenhum deles ganha. É um sistema bastante singular, no qual sem 

investidor não há mercado e, sem mercado, não há o investidor; no entanto cada sistema em 

separado vivencia sua realidade própria mesmo diante de tamanha interdependência.  

Do ponto de vista do investidor o melhor cenário da relação com o mercado de ações é a 

realização de ciclos rápidos com aquisição de patrimônio o mais próximo com aquilo possível 

para a atividade econômica associada ao mercado de ações, pois, desse modo, não tem apenas 

o rendimento assegurado de modo eficiente, mas também a liquidez para dar uso a este 

patrimônio construído quando necessitar. 

Do ponto de vista do mercado de ações o melhor cenário da relação com os investidores é 

também a realização de ciclos rápidos e a irrigação cada vez maior de riquezas possíveis para a 

atividade econômica associada a ele, pois, deste modo, não apenas retém mais riquezas, como 

também confere maior fluidez e dispersão a ela dentro da economia através de altas taxas de 

liquidez/trocas. 

Vê-se quase um espelhamento nesta interação e uma junção de objetivos; todavia, o mercado 

de ações é um sistema com suas características peculiares e não está livre para buscar o estado 

de maior eficiência em relação aos anseios dos investidores, do mesmo modo como os 

investidores são sistemas distintos do mercado e não estão livres para buscarem o estado de 

maior eficiência em relação aos anseios do mercado também. Dentro destas limitações e 

objetivos comuns que ambos sempre buscam o melhor equilíbrio possível, mas nunca 

alcançando um estado de equilíbrio absoluto e permanente. 

Por exemplo, o investidor que no dia de hoje investe segundo alguns parâmetros de mercado 

aguardando em momento próximo realizar uma reversão e auferir ganhos, não raro termina 

com seus anseios frustrados – ou pelo tempo decorrido ou pelo ganho reduzido, ou por ambos 

– pelo simples fato das condições de atividade do mercado terem mudado. É uma realidade de 

grande instabilidade e de reduzida previsibilidade, senão de previsibilidade quase nula. 

Apesar de todas as instabilidades e imprevisibilidades há um elemento crucial que não é perdido 

neste sistema: investidores e mercado buscam uma aproximação comum dentro daquilo 

permitido a cada, ou seja, podem hora se aproximarem demais, podem hora se afastarem, mas 

sempre estarão o fazendo orbitando num objetivo comum. É este último o canal de interação 

entre os dois sistemas e pelo qual trocam informações. 
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Quanto mais próximo o investidor for capaz de se aproximar de tal núcleo de atividade do 

mercado, mais protegido estará de preservar suas interações com ele. O investidor que, ao 

contrário, se posicionar na periferia de tal núcleo, correrá risco maior de perder a interação com 

as atividades do mercado pelo risco de degradação da relação com o passar do tempo. 

Um exemplo simples: Considere uma ação comprada pelo preço hoje de R$ 10,00, ou R$ 

1.000,00 o lote de 100, comumente operado na realidade, através de uma corretora de valores 

que cobra R$ 25,00 de taxa de corretagem. Colocando de lado questões como taxa referencial, 

emolumentos, taxa de custódia, valor do dinheiro no tempo, impostos e oscilações prováveis 

dentro de períodos; o valor daquela ação para venda obrigatoriamente deveria ser maior do que 

R$ 10,50 a fim de pagar a corretagem de compra e a corretagem de venda se o investidor 

comprou apenas um lote de 100 ações. Em outras palavras, nesta situação estaria sendo exigido 

que a ação detivesse uma valorização maior do que 5,0% para se começar a falar em ganhos de 

patrimônio. 

Para todos que investem, trabalham ou detêm experiência com o mercado de ações, sabem que 

tal requisito é bastante severo sobre o mercado e de probabilidade baixa de ocorrer; apenas 

como exemplo atual de indicadores econômicos de base: a taxa SELIC anual praticada é de 

6,50%. Tal investidor está se colocando numa situação periférica em termos de ter uma resposta 

do mercado a respeito da entrada do seu investimento. 

Agora, suponha que não fosse comprado um único lote, mas um total de 15 lotes. Nesta 

situação, o valor exigido sobre a ação seria acima de R$ 10,03, o que equivaleria a exigir do 

mercado uma oscilação de preço positiva superior a 0,33%. Uma exigência sobre o mercado de 

ações com maiores chances de ocorrer, ou seja, uma probabilidade maior de resposta ao 

investimento realizado. Neste segundo caso está o investidor se colocando mais próximo ao 

núcleo de interação com o mercado.        

Traga para o problema o valor do dinheiro no tempo em relação à taxa básica de juros da 

economia, SELIC – 6,5% atualmente. E considere que, segundo o histórico recente de atividade 

do mercado para o papel comprado, não há chances significativas de oscilações acumuladas 

superiores a 5,0% dentro de 6 meses, mas que há chances significativas de 0,33% em uma 

semana. 

Dentro destas novas condições, a variação mínima requerida ao longo dos seis meses não será 

mais de 5,0%, mas 8,2%, pois, pelo valor base da economia, aquele investimento inicial numa 

opção sem riscos e fora do mercado de ações já teria rentabilidade de 3,2%. Isto é, se as 

condições iniciais requeridas ao mercado eram severas, o transladar do tempo apenas faz delas 

ainda mais severas. 

Já para o segundo investimento, a variação positiva mínima requerida após uma semana será 

de 0,45%, resultado ainda com probabilidade significativa de ocorrer no mercado. Ou seja, 

apesar do investidor ter sofrido efeito de afastamento do núcleo de interação com o passar dos 

dias, ainda permanece próximo a ele, guardando chances significativas de resposta positiva do 

mercado. Enquanto próximo a ele, continuarão a serem altas as chances de ocorrer uma 

reversão bem sucedida, i.e. uma resposta do mercado ao investidor. 
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Acrescente a possibilidade de haver incidência de imposto de renda sobre os ganhos auferidos 

na operação de compra e de venda – 15,0% o trade atualmente --; desse modo, a rentabilidade 

mínima requerida para a primeira situação seria de 9,65%, enquanto para a segunda seria de 

0,53%. Mais uma vez fica explicitado quão severa é a condição de interação com o mercado na 

primeira situação e o quão mais branda é a degradação desta interação na segunda situação. 

Claramente vê-se a existência de um patamar de interação entre investidor e mercado a fim de 

não ser ela deteriorada tão rapidamente, assegurando a oportunidade do encerramento do ciclo 

e o reinício de outro, mantendo a ligação de interesses entre investidor e mercado. 

 

Toy-model de níveis de interação entre investidor e mercado para um sistema isolado 

De modo geral ao ser feito qualquer investimento no mercado de ações serão sempre exigidos 

do investidor os seguintes custos, que são os elementos reais de deterioração da interação entre 

investidor e mercado com o tempo: 

1. Corretagem (c): Valor, geralmente fixo, cobrado pelo agente financeiro para efetuar 

a operação de compra e a operação de venda de ações. Trata de custo por 

pagamento de serviços do agente; 

2. Emolumentos (E): Taxas cobradas pela bolsa sobre o valor investido para registro de 

direitos;  

3. Imposto de renda (r): Para pessoas físicas em operações day-trade o imposto é 

cobrado sobre o rendimento auferido e no valor de 20%; nas operações trade seu 

valor passa para 15% e, para alienações no mês inferiores a R$ 20.000,00, fica o 

investidor isento do pagamento do imposto no trade. É, por assim dizer, um custo a 

ser pago para o governo; 

4. SELIC (s): Taxa básica de juros praticada na economia. É uma taxa referencial 

colocada pelo governo sob efeito de competir com a atividade econômica pela 

atração de recursos financeiros; por deter risco zero e não demandar maiores 

trabalhos do investidor que opta por investimentos referenciados nela, exige que 

qualquer outra opção de investimento detenha rentabilidade superior a ela para 

que possa ser justificada. Pode ser considerado como um custo a ser superado pela 

escolha do mercado de ações no lugar da compra de títulos do governo. 

 

Considerando as flutuações de referência do mercado dentro de um único dia, denominadas 

aqui de o; qualquer realização efetiva de ganho necessitará no mínimo de que tal flutuação 

cubra os custos de corretagem ou fixos (c), os emolumentos (E), a taxa SELIC (s) e o imposto de 

renda (r). 

Sendo I o valor investido, tal equilíbrio é escrito como: 

𝐼𝑜 > 2𝑐 + 2𝐸𝐼 + 𝐼 [(1 + 𝑠)
1

365 − 1] + 𝐼𝑜𝑟 (1) 
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onde os parâmetros são aqueles descritos anteriormente. 

Desse modo, trabalhando com a expressão, têm-se que o nível mínimo de investimento para 

compensar os custos do mercado, de acordo com as oscilações procuradas, é: 

𝐼 >
2𝑐

𝑜(1 − 𝑟) − [2𝐸 + [(1 + 𝑠)
1

365 − 1]]
 (2) 

 

Com a condição de existência de solução: 

𝑜 >
2𝐸 + [(1 + 𝑠)

1
365 − 1]

1 − 𝑟
 (3) 

 

ou em outras palavras: a condição de existência de solução (3) impõe um limiar assintótico 

mínimo a o que pode ser perseguido, não podendo ser ilimitadamente próximo de zero. Note 

na expressão que os responsáveis pelo limiar são os emolumentos cobrados pela bolsa, a taxa 

SELIC e o imposto de renda; sendo o segundo passível de maiores flutuações no tempo em 

decorrência de ajustes periódicos do Banco Central. 

Quanto maior a taxa SELIC praticada pelo governo, maior se torna o limiar “o” e, portanto, maior 

a cobrança ao mercado de ações por uma resposta às pretensões dos investimentos. Eis um 

efeito negativo sentido pelo mercado com a política de juros, dificultando uma interação maior 

entre investidores e mercado e, assim, influenciando liquidez menor para ambos. Padrões mais 

elevados de limiar também contribuem para o aumento da deterioração da interação entre 

investidor e mercado com o tempo, como exibido no exemplo prático da sessão anterior. 

Outra observação importante na expressão do limiar mínimo de oscilação (3) é o duplo 

mecanismo à disposição do governo de alterar a SELIC e o imposto de renda 

independentemente. 

Se for intento preservar o equilíbrio da interação entre investidores e mercado de ações, 

alterações na SELIC podem ser compensadas com alterações no imposto de renda. Se for intento 

preservar a política de juros do governo, mantendo a SELIC, mas conferir aumento de liquidez 

no mercado de ações e, consequentemente, maior dispersão e fluxo de recursos por toda a 

economia, há a possibilidade de baixar o imposto de renda. Em verdade, o termo do imposto de 

renda detém uma influência muito mais determinante na expressão de “o” do que a SELIC no 

cenário atual. 

Em resumo, da mesma forma que o Banco Central realiza ativo monitoramento e controle 

inflacionário através da calibração da SELIC a fim de assegurar equilíbrio monetário; a 

preocupação com o equilíbrio de atividade entre investidores e mercado a fim de conferir 

patamares satisfatórios de irrigação financeira por toda economia através do mercado de ações 

também é perfeitamente possível, embora não praticada. 

 

Limite supremo de investimento 
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Se há um limite inferior para as oscilações requeridas ao mercado de ações, como em (3), há 

que ser perguntado se há um limite supremo para o montante de investimento aplicado. 

Em verdade, a observação da equação (2) apenas revela o valor mínimo de investimento a ser 

feito para determinado nível de oscilação visado; toda oscilação maior do que aquela visada irá 

acarretar ganho de patrimônio real. Isto é, matematicamente não existiria um patamar supremo 

para limitar o investimento; até pior, quanto mais próxima estiver a pretensão de investir no 

limiar mínimo de oscilações, maior será o investimento requerido, no limite de infinito quando 

a oscilação visada tender ao limiar. 

No entanto, a realidade prática do mundo por vezes impõe limites de descrição e, tais limites, 

podem gerar tetos supremos, i.e. cut-offs. Considere que os valores das ações não são expressos 

com uma precisão infinita, muito pelo contrário, o corte já ocorre nos centésimos, i.e. R$ 0,01. 

E considere também que a maior parte dos títulos negociados têm seus valores na ordem de R$ 

10,00. Sendo assim, a menor variação possível de acontecer na bolsa é da ordem de 0,100%; eis 

uma barreira imposta pela realidade. 

Para os padrões atuais de atividade da economia brasileira, com SELIC em 6,5% ao ano, imposto 

de renda day-trade de 20% e emolumentos cobrados pela B3 de 0,0325%, o resultado 

assintótico mínimo de oscilação, equação (3), está em 0,103%; ou seja, não há como acoplar a 

interação em razão do menor resultado de variação possível na bolsa, em média, ser menor do 

que o mínimo definido pelo próprio sistema. 

Qual é, então, a próxima variação possível mínima de ocorrer na bolsa? O resultado 0,200% em 

média, variações de R$ 0,02, que está acima do limiar e, portanto, pode ser visado; eis a 

resposta. 

Se calculados os resultados mínimos da equação (2) para oscilação visada de 0,200%, SELIC de 

6,50% ao ano e emolumentos de 0,0325%; têm-se os valores de R$ 2.572,51 para custos de 

corretagem da ordem de R$ 1,00, e de R$ 64.312,70, para custos de corretagem de R$ 25,001. 

Note aqui a importância de avaliar os custos cobrados pela corretora de valores em razão do 

impacto que tal custo pode trazer para permitir uma melhor interação com os movimentos do 

mercado. Corretagem alta implica em investimento mais elevado em cada atividade. 

Tais resultados são os tetos supremos do montante a ser investido, não por efeito de um fato 

matemático, mas por restrições reais do mundo impostas sobre o equilíbrio matemático. Não 

há qualquer sentido racional passar tais tetos, pois não haverá quaisquer melhoras significativas 

da interação com os movimentos do mercado; são aquilo que há de melhor e possível de ser 

feito. Em razão disso, é mais razoável que o excedente financeiro seja investido em outras ações, 

o que repercute como redução de risco por haver diversificação de ativos na carteira. 

 

Existência de tetos supremos e a necessidade de fracionamento de ações 

                                                           
1 O resultado para qualquer outro valor de corretagem é obtido pela simples multiplicação dele ao valor 
referência de corretagem a R$ 1,00. 
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Em razão de existirem tetos supremos de investimento para o melhor acoplamento ao mercado 

de ações, não havendo quaisquer melhoras na interação com investimentos além deles, nasce 

o problema de gestão do número de ações para que aquele específico investimento não se torne 

desinteressante. 

Considere a situação prática colocada antes, para ficar mais claro o entendimento, com o teto 

flutuando na ordem de R$ 3.000,00 até na ordem de R$ 64.000,00. As ações negociadas em 

bolsa são, em regra, compradas e vendidas em lotes de 100 unidades completas, o que implica 

que o valor de uma única ação em um único lote não deve passar o patamar de R$ 30,00 para a 

realidade menos exigente e de R$ 640,00 para a realidade de maior exigência; caso contrário o 

valor do ativo estaria obrigando investimentos desnecessários para uma boa interação com o 

mercado, valendo outras opções. Tudo demanda monitoramento do nível de acoplamento do 

sistema para ser determinado o perfil médio que caracteriza a atividade daquele ativo. 

Permitir que o valor do ativo atinja domínios somente justificados por padrões elevados de custo 

de corretagem, implica redução do mercado de investidores por parte da empresa; exclusão 

que, em regra, não é desejada. 

Tendo o valor da ação quebrado o patamar imposto pelo perfil do investidor ou ocorrendo forte 

alteração de perfil permanente sobre o papel, fato que leva de modo equivalente à mesma 

situação inicial; é recomendável que a ação seja fracionada a fim de que a simples compra de 

um único lote não exija recursos que o próprio mercado não cobra. Se não feito isto, os 

investidores poderão trocar aquele investimento por outros que não impõem tantos recursos. 

Trata de natural processo de seleção e eficiência de investimento. 

 

Exemplos reais de interação entre investidores e mercado 

Nesta seção são exibidos e discutidos quatro exemplos com dados disponibilizados pela própria 

B3; o primeiro estudo de caso é a ação da empresa Cielo S.A. – CIEL3 --, seguido pelo estudo de 

caso das ações da Gerdau S.A. – GGBR4 --, da Petrobrás S.A. – PETR4 – e da Vale S.A. – VALE3 --

. Tratam de quatro casos de ações de alta liquidez na bolsa e de atividades econômicas distintas 

com comportamentos diferenciados. 

Por deter este trabalho de difusão cultural natureza informativa e educacional, os patamares de 

custo de corretagem foram selecionados em cada caso a fim de conferir o melhor ajuste aos 

dados reais, o que deixa implícita a imposição de que a interface de interação entre investidores 

e mercado está sendo regida pela maior eficiência possível, ou em outras palavras, que as 

flutuações do mercado seguem sempre determinada racionalidade. Uma análise completa da 

realidade envolveria a determinação independente dos patamares do custo de corretagem 

dominante dentro do período, o que possibilitaria a avaliação se a interface de interação 

praticada está super ou subvalorizada ou, ainda, acoplada ao estado de maior racionalidade e 

eficiência. 

Outra escolha arbitrária feita neste trabalho, para preservar a didática, é assumir sempre a busca 

pela menor oscilação diária possível; outra suposição de máxima eficiência que na prática pode 

estar mais relaxada. 

Clicksign  EA99B241-7BD9-4343-9BDF-BF2E1F7FB2C3

mailto:e-mail:%20contato@valluga.com


 

 

 
difusão cultural - artigos 

 
valluga.com.br  

 
 

 
Av. Paulista, nº 171, 10º andar, CEP 01311-000 | WhatsApp +55 11 98701-8933 | e-mail: contato@valluga.com.br VIII 

 

Portanto, a sistemática de ajuste de parâmetros apresentada a seguir NÃO ESPELHA A 

REALIDADE, trata apenas de ajustamentos didáticos assumindo a busca pela maior eficiência 

possível, com resultados tendo os parâmetros de corretagem e oscilação requeridos para o day-

trade. 

Existem na realidade diversas combinações possíveis de corretagem e oscilações que levam a 

ajustes excelentes para os resultados reais também, mas não guardam a necessidade de impor 

ao sistema uma situação de extrema eficiência, ou mesmo, estresse permanente. Saber qual a 

combinação real, trata de trabalho de objetivo diverso daquele aqui pretendido. 

O trabalho verdadeiro é bem mais rigoroso e necessita de outras abordagens. Não apenas 

determinando independentemente o padrão característico de custo de corretagem em atuação 

no sistema, mas também estabelecendo independentemente a distribuição das oscilações em 

probabilidades de maiores ocorrências. Podendo, inclusive, ser considerada como interação 

dominante não aquela aqui assumida, day-trade, mas um espectro composto de day-trade com 

trades; o que escapa muito dos objetivos deste artigo. 

Portanto, os parâmetros citados para os casos abaixo não correspondem aos parâmetros reais 

que regem aqueles ativos. A atenção apenas deve ser mantida nos fenômenos reais e a 

possibilidade deles serem descritos por modelos matemáticos simples que alcançam suas 

flutuações. Todas as flutuações descritas pelo toy-model e os fenômenos observados estarão 

mantidos no ajuste verdadeiro.  

Por outro lado, pelo ponto de vista pontual do investidor que necessita obter orientação do nível 

de investimento a ser utilizado em relação à oscilação esperada; as equações (2) e (3) são 

totalmente válidas. Com a observação de que quanto maior a oscilação visada, maior a 

degradação da interação no tempo também. Semanalmente são apresentados neste portal 

patamares de nível de investimento de acordo com a corretagem cobrada e oscilações visadas 

para consulta dos investidores. 

Feitas estas importantes considerações, seguem os casos:   

A – Cielo S.A. – CIEL3 

Os dados utilizados para este estudo de caso datam de 05/12/2016 até 29/03/2018 de modo 

contínuo, sendo utilizadas as informações disponibilizadas abertamente pela B3 quanto ao valor 

da ação no fechamento do pregão, o montante de negócios realizados e o volume de títulos 

negociados. 

Para cada pregão finalizado, pode ser calculado o investimento médio por negócio realizado 

naquele dia, o que fornece uma ideia daquilo que em média foi investido. 

O gráfico 01 apresenta toda a série temporal dos resultados para o investimento médio diário 

por negócio e nele pode ser indiscutivelmente observado que, apesar de haver dispersão de 

resultados, os dados seguem em média uma mesma evolução contínua, revelando assim o nível 

de investimento praticado e, portanto, a existência de uma interface de interação com o 

mercado de ações. 
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GRÁFICO 01: Conjunto de pontos da série temporal de investimentos médios diários por negócio realizado na bolsa para o ativo 

CIEL3 de 05/12/2016 até 29/03/2018, pontos de cor azul isolados. Note no gráfico que toda a série temporal está dispersa sobre um 

resultado contínuo com bandas características de dispersão. Tal fato revela que os investidores não buscam quaisquer tipos de 

patamares de investimento, mas que há um em específico preferido. Os pontos interligados de cor amarela são aqueles resultantes 

do cálculo direto da equação (2) nas datas de alteração da SELIC pelo Banco Central. Vê-se que o resultado real acompanha na média 

a evolução do resultado matemático com as alterações da SELIC.  

 

Os resultados calculados para o limite supremo levaram em conta os valores referência da SELIC, 

a taxa de emolumentos da B3 em 0,0325% e o imposto de renda em 20%. E para a escolha da 

oscilação média praticada utilizou-se escala discreta com a menor divisão dada pela divisão de 

R$ 0,01 pelo preço médio do ativo ao longo de todo o período2, que para se apresentar além do 

limiar mínimo em todo o período requer a escolha da 4ª unidade da escala, ou seja, a oscilação 

de 0,163%. Escolhas de unidades de escala inferiores levam para oscilações menores do que o 

previsto pelo limiar mínimo. O valor característico de custo de corretagem da solução teórica 

adotado é de R$ 1,80. 

No gráfico 03 é bastante evidente a obediência ao longo do tempo da interface de interação ao 

resultado teórico de maior racionalidade, tendo ele se adaptado conforme alterações de 

parâmetros da economia. 

B- Gerdau S.A. – GGBR4 

Como feito para o caso anterior, os dados utilizados para este estudo datam de 05/12/2016 até 

29/03/2018 de modo contínuo, sendo utilizadas as informações disponibilizadas abertamente 

pela B3 quanto ao valor da ação no fechamento do pregão, o montante de negócios realizados 

e o volume de títulos negociados. 

O gráfico 02 exibido a seguir mostra o investimento médio diário por negócio praticado, sendo 

os pontos de cor azul os resultados médios obtidos dos dados da B3 e os pontos amarelos 

aqueles pertencentes à curva teórica do valor supremo de investimento. Como antes é notável 

que haja uma faixa preferencial de investimento e não qualquer distribuição aleatória, porém 

                                                           
2 O preço médio na situação é de R$ 24,59, que resulta como a menor divisão de escala a oscilação de 
0,041%. Se calculadas as oscilações assintóticas mínimas permitidas ao longo do período, terá como 
resultado o alcance de 0,125% para o início da série até 0,103% para o final dela. 
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surgindo agora fenômeno diferente e contrário ao efeito de queda da SELIC: a elevação 

sistemática do nível de investimento. 

 

 

GRÁFICO 02: Conjunto de pontos da série temporal de investimentos médios diários por negócio realizado na bolsa para o ativo 

GGBR4 de 05/12/2016 até 29/03/2018, pontos de cor azul isolados. Note no gráfico que toda a série temporal está dispersa sobre 

um resultado contínuo com bandas características de dispersão. Tal fato revela que os investidores não buscam quaisquer tipos de 

patamares de investimento, mas que há um em específico preferido. Os pontos interligados de cor amarela são aqueles resultantes 

do cálculo direto da equação (2) nas datas de alteração da SELIC pelo Banco Central. O fenômeno novo que aparece no gráfico é a 

elevação do nível de investimento com a diminuição da SELIC, provocando o afastamento da curva teórica.  

 

Os resultados calculados para o limite supremo levaram em conta os valores referência da SELIC, 

a taxa de emolumentos da B3 em 0,0325% e o imposto de renda em 20%. E para a escolha da 

oscilação média praticada utilizou-se escala discreta com a menor divisão dada pela divisão de 

R$ 0,01 pelo preço médio do ativo ao longo de todo o período3, que para se apresentar além do 

limiar mínimo em todo o período requer a escolha da 2ª unidade da escala, ou seja, a oscilação 

de 0,167%. O patamar de custo de corretagem ajustado neste resultado foi R$ 1,20. 

Até agosto de 2017 o comportamento médio do equilíbrio flutuava em relativa conformidade 

com a previsão teórica, iniciando uma separação naquele mês, alcançando uma separação maior 

em setembro e, por fim, recaindo sobre a curva em novembro de 2017; no entanto, iniciando 

em novembro novo descolamento da curva teórica com clara oposição de comportamento 

quanto àquilo ditado pela SELIC. 

Todas as flutuações de oposição ao equilíbrio teórico não devem ser entendidas como casuísmos 

haja vista a sistemática tendência de todo o grupo local de dados. Deve ser lembrado que o toy-

model aqui utilizado diz respeito a uma interação de um sistema isolado e em equilíbrio com os 

parâmetros econômicos praticados, ou seja, um sistema que não recebe outras interações 

                                                           
3 O preço médio na situação é de R$ 11,96, que resulta como a menor divisão de escala a oscilação de 
0,084%. Se calculadas as oscilações assintóticas mínimas permitidas ao longo do período, terá como 
resultado o alcance de 0,125% para o início da série até 0,103% para o final dela. 
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externas. Na realidade, tal consideração é de longe frágil para por si só descrever as alterações 

do equilíbrio, existindo sim a participação de outros fenômenos. 

Apenas para não ficar abstrata a consideração anterior, observe que no toy-model não há, por 

simplicidade, qualquer admissão de variações na oscilação característica visada. Afluxos de 

recursos, ou retiradas deles, geram impactos na oscilação característica, que impactará no 

aumento ou na diminuição do investimento, o que não está inserido no modelo. 

No caso aqui estudado a observação da série temporal de formação de preço do ativo pode 

sugerir aquilo que se passa nas regiões de afastamento: acomodação de afluxos de recursos com 

a valorização do preço, saída de recursos com a queda em novembro e, então, novamente 

valorização com afluxos de recursos dentro do mercado; vide o gráfico 03.  

 

 

GRÁFICO 03: Série temporal de formação de preço do ativo GGBR4. Nos retângulos são apresentados dois momentos de aumento 

de valor, enquanto no círculo há período de queda. Imagem retirada da página da B3, www.bmfbovespa.com.br. 

 

Tais variações são características e naturais no mercado de ações e mostram a circulação de 

recursos financeiros nele. O fato importante e positivo a ser destacado aqui é que em relação à 

média do período houve ganho de valor em alguns momentos, mas sem uma clara mudança de 

nível de atividade em relação à média. 

C- Petrobrás S.A. – PETR4 

 Os dados utilizados para este estudo datam de 05/12/2016 até 29/03/2018 de modo contínuo, 

sendo utilizadas as informações disponibilizadas abertamente pela B3 quanto ao valor da ação 

no fechamento do pregão, o montante de negócios realizados e o volume de títulos negociados. 

O gráfico 04 exibido a seguir mostra o investimento médio diário por negócio praticado, sendo 

os pontos de cor azul os resultados médios obtidos dos dados da B3 e os pontos amarelos 

aqueles pertencentes à curva teórica do valor supremo de investimento. Como nos dois casos 

anteriores é notável que há uma faixa preferencial de investimento e não qualquer distribuição 

aleatória. Como na situação anterior, é observado efeito de afastamento dos dados diários em 
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relação à curva teórica para a média do período, evidenciando a ação de fenômeno externo no 

equilíbrio da interação entre investidores e mercado. 

 

 

GRÁFICO 04: Conjunto de pontos da série temporal de investimentos médios diários por negócio realizado na bolsa para o ativo 

PETR4 de 05/12/2016 até 29/03/2018, pontos de cor azul isolados. Os pontos interligados de cor amarela são aqueles resultantes 

do cálculo direto da equação (2) nas datas de alteração da SELIC pelo Banco Central. O fenômeno que aparece no gráfico é a elevação 

do nível de investimento com a diminuição da SELIC de modo sistêmico e contínuo, provocando o afastamento da curva teórica.  

 

 Os resultados calculados para o limite supremo levaram em conta os valores referência da SELIC, 

a taxa de emolumentos da B3 em 0,0325% e o imposto de renda em 20%. E para a escolha da 

oscilação média praticada utilizou-se escala discreta com a menor divisão dada pela divisão de 

R$ 0,01 pelo preço médio do ativo ao longo de todo o período4, que para se apresentar além do 

limiar mínimo em todo o período requer a escolha da 3 ª unidade da escala, ou seja, a oscilação 

de 0,143%. O patamar de custo de corretagem ajustado para o resultado teórico foi de R$ 1,4. 

Nesta situação já é observado o contínuo distanciamento dos pontos diários em relação a curva 

teórica ajustada para padrões médios de todo o período. Apesar do efeito de redução da SELIC 

seja abaixar o limite supremo, o efeito mensurado no período detém comportamento contrário, 

ou seja, está continuo e sistematicamente alterando o limite em razão de fenômeno externo 

também ligado à formação de valor do ativo dentro do período, conforme exibido no gráfico 05. 

 

                                                           
4 O preço médio na situação é de R$ 15,59, que resulta como a menor divisão de escala a oscilação de 
0,064%. Se calculadas as oscilações assintóticas mínimas permitidas ao longo do período, terá como 
resultado o alcance de 0,125% para o início da série até 0,103% para o final dela. 
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GRÁFICO 05: A imagem acima mostra a série de formação de preço do ativo PETR4 dentro do período analisado. Observe no gráfico 

04 que, apesar do efeito de redução da SELIC, o nível de investimento praticado permanece relativamente constante, quando sofre 

rápida baixa em julho e, então, inicia sistêmico aumento, com queda em dezembro. Tais flutuações podem justamente serem 

apreciadas na imagem da série de preços. Mesmo com os altos e baixos níveis de investimento, o título apresenta tendência 

sistêmica e contínua de ganho de valor a partir de julho de 2017. Imagem retirada da página da B3, www.bmfbovespa.com.br. 

 

O ativo da Petrobrás S. A. mostra que, em relação à curva teórica obtida com seus padrões 

médios, há a ocorrência externa de afluxo de recursos carregando o nível de investimento para 

além do limiar de equilíbrio requerido pelos parâmetros de mercado. 

Ao contrário da situação prática da Gerdau S.A., a situação aqui apresentada mostra uma 

realidade mais constante de recebimento de afluxos de recursos externos sobre as ações, o que 

naturalmente permite práticas cada vez mais carregadas de investimento. 

D – Vale S.A. – VALE3 

Os dados utilizados para este estudo datam de 05/12/2016 até 29/03/2018 de modo contínuo, 

sendo utilizadas as informações disponibilizadas abertamente pela B3 quanto ao valor da ação 

no fechamento do pregão, o montante de negócios realizados e o volume de títulos negociados. 

O gráfico 06 exibido a seguir mostra o investimento médio diário por negócio praticado, sendo 

os pontos de cor azul os resultados médios obtidos dos dados da B3 e os pontos amarelos 

aqueles pertencentes à curva teórica do valor supremo de investimento. Como nos casos 

anteriores é notável que há uma faixa preferencial de investimento e não qualquer distribuição 

aleatória. 

O fenômeno observado nesta situação traz novidade em relação a todos os demais, pois a 

interface de equilíbrio se encontrava estável em determinado patamar, em seguida sofreu 

rápida transformação e assumiu equilíbrio em patamar mais alto, tendo ao final do período 

começado a exibir elevações do nível de investimento em relação ao valor calculado. A situação 

aqui ilustra nitidamente o processo de aquisição de valor com a acomodação em novo estado 

de equilíbrio, requerendo a necessidade de ajustes por fases de atividade. 

Clicksign  EA99B241-7BD9-4343-9BDF-BF2E1F7FB2C3

mailto:e-mail:%20contato@valluga.com


 

 

 
difusão cultural - artigos 

 
valluga.com.br  

 
 

 
Av. Paulista, nº 171, 10º andar, CEP 01311-000 | WhatsApp +55 11 98701-8933 | e-mail: contato@valluga.com.br XIV 

 

 

GRÁFICO 06: A imagem acima mostra a série de formação de preço do ativo VALE3 dentro do período analisado. Observe no gráfico 

que há dois patamares bastante distintos na história da interface de interação entre investidores e mercado, obrigando dois ajustes 

particulares e descritos pela curva em amarelo. No primeiro patamar há conformação média com as variações teóricas calculadas 

para aquele período, tendo ao final dele ocorrida rápida transformação para uma nova interface que, nos momentos iniciais dela, 

apresenta também conformação com a previsão teórica. 

 

Os resultados calculados para o limite supremo no primeiro patamar levaram em conta os 

valores referência da SELIC, a taxa de emolumentos da B3 em 0,0325% e o imposto de renda em 

20%. E para a escolha da oscilação média praticada utilizou-se escala discreta com a menor 

divisão dada pela divisão de R$ 0,01 pelo preço médio do ativo ao longo do período5, que para 

se apresentar além do limiar mínimo em todo o período requer a escolha da 5 ª unidade da 

escala, ou seja, a oscilação de 0,171%. O patamar de custo de corretagem ajustado para o 

resultado teórico foi de R$ 2,0. 

Já para o segundo patamar foram levados em conta os valores da SELIC no período e a mesma 

taxa anterior de emolumentos da B3, com imposto de renda de 20%. A escolha da oscilação 

média praticada foi utilizada escala discreta com a menor divisão dada pela divisão de R$ 0,01 

pelo preço médio do ativo ao longo do período6, que para se apresentar além do limiar mínimo 

em todo o período requer a escolha da 5 ª unidade da escala, ou seja, a oscilação de 0,135%. O 

patamar de custo de corretagem ajustado para o resultado teórico foi de R$ 2,3. 

A razão de mudança de patamar da VALE3 está relacionada com o significativo ganho de valor 

do ativo em todo o período, quando deixou o patamar de R$ 25,00 e foi para aquele de R$ 42,00 

em sólido processo contínuo de crescimento. O gráfico 07 ilustra a história de formação de preço 

do ativo, podendo ser observado o expressivo aumento de valor. 

 

                                                           
5 O preço médio na situação é de R$ 29,16, que resulta como a menor divisão de escala a oscilação de 
0,034%. Se calculadas as oscilações assintóticas mínimas permitidas ao longo do período, terá como 
resultado o alcance de 0,125% para o início da série até 0,103% para o final dela. 
6 O preço médio na situação é de R$ 37,12, que resulta como a menor divisão de escala a oscilação de 
0,027%. Se calculadas as oscilações assintóticas mínimas permitidas ao longo do período, terá como 
resultado o alcance de 0,125% para o início da série até 0,103% para o final dela. 
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GRÁFICO 07: Série de valores do ativo VALE3, estando nos retângulos os períodos de patamares definidos de interação e no círculo 

a região de rápida transição. Imagem retirada da página da B3, www.bmfbovespa.com.br.  

 

A principal característica notada na VALE3 é a mudança necessária de patamar de custo de 

corretagem, deixando a faixa de R$ 2,0 na primeira fase e passando para a faixa de R$ 2,3 na 

segunda, o que nos casos anteriores não foi necessário. Como também a alteração da escala de 

oscilações, que passou de 0,034% para 0,027%. 

No gráfico 06, nos meses de 2018, pode ser notado o mesmo efeito descrito nos estudos de 

casos anteriores, onde começa haver aumento no afluxo de recursos nos investimentos 

realizados. 

E – Discussões gerais sobre os casos 

Nos casos apresentados deixou-se de calcular o custo médio de corretagem de modo 

independente para ajustar ele a melhor conformação com os dados reais. Com isso tendo este 

trabalho abandonado a análise da qualidade e segurança do equilíbrio praticado; se em um 

regime de maior eficiência e segurança ou o contrário. 

Um estudo do nível de qualidade e de segurança do patamar de interação demandaria a 

obtenção independente do custo de corretagem e, com ele, saber se o patamar adotado na 

realidade está num equilíbrio seguro – acima do limite supremo ou sobre ele – ou num equilíbrio 

frágil – abaixo do limite supremo --. 

Como clara consequência de toda a arbitrariedade praticada no sentido de máxima eficiência, 

os custos de corretagem característicos se apresentaram sempre nos níveis mais baixos, entre 

R$ 1,2 até R$ 2,3. 

Mesmo com tal restrição, em prol da didática, de não obter independentemente os custos de 

corretagem efetivos, pôde ser observado caso de sistema quase perfeitamente isolado que 

flutua apenas de acordo com as mudanças de parâmetros de mercado – Cielo --; sistema que 

guarda conformação característica de estado isolado e, em seguida, exibe influências externas 

de afluxos de recursos que sustentam a elevação do nível – casos da Gerdau e Petrobrás --, bem 

como caso de transições completas de regimes de equilíbrio – caso da Vale --. 
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Em todos os casos a oscilação escolhida na escala discreta sempre foi a primeira válida após o 

limiar mínimo. Na realidade pode o sistema optar por condições mais relaxadas a depender do 

custo de corretagem característico. 

 

Considerações finais 

Neste trabalho foi mostrada a existência conceitual de uma interface de interação entre 

investidores e mercado, bem como, com matemática elementar, foi erguido toy-model para 

descrever o núcleo da interação e obter os resultados mais eficientes possíveis de serem 

praticados. 

Viu-se que no mercado de ações é também possível realizar forte monitoramento das interações 

entre investidores e mercado e, também, controle dos níveis de atividade pelo governo, a fim 

de aumentar ou diminuir a liquidez. Para tal compondo estratégias de tributação com a SELIC. 

Todavia não é no presente praticado tal controle. 

Foi estabelecida a oscilação assintótica mínima possível de ser praticada, sendo ela calculada 

através do conhecimento de parâmetros de atividade da B3 e da economia; equação (3). 

Também foi discutido que, apesar do toy-model não impor um limite supremo ao investimento, 

a realidade do mundo força a um cut-off. Eis, então, que nasce a noção de tal limite e que, acima 

dele, não se ganha maiores seguranças em respeito à preservação da interação em forte 

acoplamento. 

Toda a construção realizada não diz nada a respeito das especificidades das ações; todos os 

resultados são gerais e se aplicam uniformemente a todo o mercado. 

A existência de limites supremos de investimento traz a questão da necessidade de 

fracionamento de ativos ao longo do tempo se há precificação fixa e consistente que em 01 lote 

seja capaz de ultrapassar ele. Se não feito, fica aquele ativo sujeito ao desinteresse por 

demandar consumo de recursos que o mercado não exige. 

Para didática, foram apresentados quatro casos sem ser analisada a qualidade e segurança do 

acoplamento da interação pela falta da informação independente do custo médio de 

corretagem associado a cada ativo e a oscilação característica em curso. No lugar, assumiu-se 

que os equilíbrios observados estavam no estado de maior eficiência e, através desta suposição, 

foram ajustados os melhores valores representativos dos custos de corretagem e assumidas as 

oscilações mais baixas possíveis pela realidade; sendo todos eles bastante baixos. 

Os casos concretos contemplaram sistemas com comportamento isolado, como da Cielo; com 

sistemas sendo influenciados por perturbações externas de afluxos de recursos, como Gerdau e 

Petrobrás, rompendo o equilíbrio; como também caso de transição completa de patamar de 

equilíbrio, como Vale. 

Apesar da grande simplicidade do toy-model, é significativa a quantidade de aprendizado e de 

reflexões alcançados com ele. 
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