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A Eficiência do Sistema Financeiro

• O que é um sistema financeiro Eficiente?

a) Eficiência operacional ?

Transações realizadas de forma rápida, segura e com custo

mínimo

b) Eficiência alocativa ?

Os recursos são usados da forma mais produtiva, isto é, são 

aplicados nos projetos de maior retorno (privado ou 

público ?)

c) Eficiência Informacional ?

Se as informações fluem e os preços fossem baseados nas 

melhores informações disponíveis
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1) Mercados Eficientes

• A teoria dos mercados eficientes implica em que:

“Um mercado financeiro eficiente...é um mercado competitivo onde 
há plena distribuição de informações entre poupadores, 
investidores e intermediários financeiros de forma que os preços 
dos ativos financeiros refletem totalmente todas as informações 
relevantes” ou 

Um mercado financeiro eficiente...é um mercado competitivo onde 
há plena distribuição de informações entre poupadores, 
investidores e intermediários financeiros de forma que os preços 
dos ativos financeiros refletem totalmente todas as informações 
cujos custos marginais de obtenção sejam inferiores ao benefício 
marginal de utilizá-la”

• O modelo de mercados eficientes implica que é impossível 
alguém obter lucros econômicos transacionando na base da 
informação relevante disponível 
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1.1 Hipótese dos Mercados 
Eficientes - EMH

Os preços de mercado incorporam todas as informações relevantes; de 
forma que seu retorno é calculado da forma mais racional permitida;

Assim, o retorno de um ativo qualquer sempre envolve duas partes: a) o 
dividendo pago pelo ativo; e b) a apreciação do ativo;

R = D/P + g
A formula acima representa o retorno (R), em função do preço de compra 

(P), do dividendo pago pelo período de manutenção (D) e g representa 
a taxa de apreciação do capital.

A taxa de retorno envolve variáveis futuras como o preço do ativo e deve ser 
formada expectativa sobre ela;

R’ = (P’ – P + D)/P
Onde, R’ = taxa de retorno esperado; P’ = preço esperado

Pela EMH a previsão dos R’s será ótima se os erros de previsão tem valor 
esperado zero e eles não são correlacionados no tempo:

R’ = R e P’ = P
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Três níveis da EMH sobre a 
disponibilidade de informação

Toda informação, seja 
ela pública ou privada, 
já está incorporada

Toda informação 
publicamente disponível 
já está incorporada ao 
preço corrente
Contesta a Análise 
Fundamentalista

Toda informação 
está contida no 
preço anterior do 
ativo
Contesta a Análise 
Técnica

Isto implica que 
mesmo as 
informações restritas 
aos preocupados com 
as firmas já foram 
incorporadas aos 
preços

Os preços correntes e 
fatores que o afetam não 
fornecem informações 
sobre variações futuras 
dos preços dos ativos

O passado nada 
revela sobre o 
futuro, pois as 
informações do 
passado já se 
incorporaram no 
preço

Versão ForteVersão SemiforteVersão Fraca



6

1.2. Implicações da Hipótese dos 
Mercados Eficientes

• É impossível para os investidores obterem retornos 
maiores do que a média esperada de equilíbrio do 
mercado por longos períodos de tempo;

• Em outras palavras, os erros sistemáticos serão 
corrigidos pelo mercado:

1. Não é possível extrair informação dos erros do 
passado para tirar proveito de movimento de preços no 
futuro;

2. Não é possível obter maior retorno do que o médio 
com informações públicas;

3. Finalmente, mesmo informações disponíveis apenas a 
grupos privilegiados de investidores serão 
incorporadas aos preços dos ativos.
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PERGUNTA

FAZ SENTIDO PAGAR PELOS SERVIÇOS 

DE CONSULTORIAS FINANCEIRAS SE A 

HIPÓTESE DE MERCADOS EFICIENTES 

PREVALECER?
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• Se há falhas de mercado, então, poupadores e 

investidores podem não ter as informações 

relevantes para alocar eficientemente seus 

recursos:

1. Mercados incompletos ou subdesenvolvidos 

resultarão em oportunidades de investimento e/ou 

poupança insatisfeitas;

2. Falhas de informação (seleção adversa e risco 

moral) levarão poupadores e investidores a não 

identificar corretamente as oportunidades mais 

eficientes. Resulta em distorção alocativa e baixa 

taxa de financiamento
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George Soros
• “Fiz minha fortuna compreendendo situações ´distantes do 

equilíbrio´ melhor que a maioria dos outros participantes do 
mercado”, defendeu o investidor húngaro. Soros passou 50 
anos estudando os ciclos e bolhas dos mercados, sempre 
obtendo retornos expressivos, para formular sua teoria própria.

• Teoria da Reflexividade

Grosso modo, reflexividade remete a reflexo, à relação que 
uma ação tem consigo mesma. De acordo com a teoria de 
Soros, os desequilíbrios do mercado levam os agentes a 
iniciativas que ampliam essa situação de desequilíbrio.

• A despeito da hipótese de mercados eficientes, que os agentes 
têm acesso às informações e tomam suas decisões da melhor 
forma possível a partir delas, a Teoria da Reflexividade aponta 
que os agentes do mercado, por terem conhecimento 
imperfeito, adicionam suas incertezas, expectativas e 
suposições nos preços. Apesar dos resultados de Soros, sua 
teoria nunca foi levada muito a sério no meio econômico.


