
 

 

1 

ANÁLISE DA RELAÇÃO ENTRE OS RETORNOS DO BITCOIN E OS FATORES 

DE RISCO: UMA ABORDAGEM MULTIFATORIAL 

 

Bárbara Correia Simão 

Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis da UFPB 

Universidade Federal da Paraíba (PPGCC/UFPB) 

Cidade Universitária, Campus I, Castelo Branco, CEP: 58059-900 - João Pessoa/PB 

barbarsimao@gmail.com 
 

Luciana Alencar Firmo Macedo 

Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis da UFPB 

Universidade Federal da Paraíba (PPGCC/UFPB) 

Cidade Universitária, Campus I, Castelo Branco, CEP: 58059-900 - João Pessoa/PB 

luciana.contabil@outlook.com   

 

Paulo Amilton Maia Leite Filho 

Professor do Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis da UFPB 

Universidade Federal da Paraíba (PPGCC/UFPB) 

Cidade Universitária, Campus I, Castelo Branco, CEP: 58059-900 - João Pessoa/PB 

pmaiaf@hotmail.com 

 

RESUMO 

Esta pesquisa tem como objetivo investigar a influência dos 5-fatores de risco: prêmio de 

mercado, tamanho, valor de mercado, lucratividade e investimento, nos retornos do Bitcoin. A 

metodologia empregada foi baseada na estimação do modelo 5-fatores de Fama e French 

(2015), com intuito de identificar os possíveis determinantes dos retornos do Bitcoin com 

base nas características das empresas. A amostra consiste em empresas americanas listadas na 

bolsa de Nova Iorque (NYSE), com frequência diária no período entre 2010 a 2016, com um 

total de 1500 observações. O índice Bitcoin utilizado foi Coindesk BPI disponibilizado pela 

plataforma online Coindesk®. Os resultados demonstram que o modelo 5-fatores apresenta 

uma capacidade explicativa dos retornos do Bitcoin, em que o fator de risco investimento 

(CMA) apresentou relação positiva e significativa para explicar as variações da moeda virtual. 

Assim, empresas com elevados níveis de investimento tendem a alterar as variações dos 

retornos do Bitcoin. Neste sentido, os achados indicam que os retornos do Bitcoin recebem 

influência de variáveis reais da economia. 

 

Palavras-chaves: Bitcoin; Fatores de Risco; Retorno. 

 

Área Temática: Mercado Financeiro, de Crédito e de Capitais (MFC). 

 

1 INTRODUÇÃO 

Desde as transações iniciais realizadas com os primeiros instrumentos de intercâmbio 

de produtos e serviços, o mercado tem sofrido diversas alterações no mecanismo de 

realizações de trocas. Bartos (2015) afirma que as inovações são contribuições importantes 

para o desenvolvimento econômico e fornecem soluções para o mercado.  

Durante muito tempo, as moedas foram lastreadas a uma específica quantidade de 

ouro ou prata. A partir do século XX, com o fim do lastro da moeda em termos de metais, 

ocorreu uma flexibilização das políticas econômicas de criação de moeda e, desde então, 

surgem novos mecanismos de meios de pagamento entre indivíduos, tendo como principal 
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instrumento o avanço tecnológico. Em torno desse contexto de inovação, Nakamoto (2008) 

institui um sistema de transferência de valores monetário alternativo às moedas 

convencionais, sem intermediação de instituições financeiras, intitulado por Bitcoin. 

 Conforme Hileman (2014) existem algumas motivações socio-econômicas que 

explicam a existência de moedas alternativas àquelas tradicionais utilizadas diariamente. Em 

sua pesquisa sobre a história contemporânea das moedas alternativas, propõe que os 

instrumentos de trocas alternativos surgem por razões: a) econômicas, tais como: superação 

de ciclos econômicos; b) geográficas; e c) tecnológicas, este último emerge da necessidade de 

um sistema de pagamentos transparentes e descentralizados.  

 O crescimento do acesso à internet combinado com à evolução tecnológica contribuiu 

para que o sistema financeiro desenvolvesse amplas inovações. A moeda virtual tem chamado 

atenção de instituições financeiras, governo e pesquisadores, em que o principal ícone do 

processo de desenvolvimento monetário é o Biticoin (Dwyer, 2015). 

De acordo com Egorova e Torzhevskiy (2016), Bitcoin é conceituado como sendo  um 

sistema monetário digital e descentralizado, em que a implementação é baseada na 

criptografia. O protocolo Bitcoin permite transações entre os participantes do mercado sem a 

necessidade de uma terceira parte confiável (instituição central) para distribuir as moedas e 

validar as transações. Este mecanismo é implementado por meio de um design sofisticado em 

que cada operação é armazenada nos blocos, estruturados em forma de cadeia – blockchain 

(Nakamoto, 2008). 

No funcionamento do Bitcoin, a oferta de moeda é realizada por meio do processo de 

mineração, em que os computadores integrados a rede (peer-to-peer) são capazes de criar 

novas moedas, em que o minerador recebe um montante estabelecido de Bitcoins em 

recompensa por disponibilizar recursos para criação da moeda (Nakamoto, 2008). 

Entre as recentes tentativas de desenvolvimento de um sistema de pagamento 

eletrônico estável, Bitcoin é um dos poucos que mostra o progresso em estabelecer seu status 

como dinheiro real, usado para fazer compras (Hur; Jeon e Yoo, 2015), bem como apresentar 

características de volatilidade de moedas tradicionais (Dyhrberg, 2015). Assim, a medida em 

que o tamanho da rede de usuários de Bitcoin aumenta, muitas empresas multinacionais 

(Amazon, Paypal, e Starbucks) começaram a transacionar com Bitcoins. 

Devido ao crescimento da visibilidade do Bitcoin no ambiente mundial,  legisladores e 

economistas têm levantado um amplo debate acerca  da definição desse ativo num contexto 

econômico. A discursão refere-se a questão do Bitcoin ser definido como: uma moeda ou uma 

mercadoria. Glaser, Haferkorn, Weber e Zimmermann (2014) concentrou sua pesquisa sobre a 

capacidade do Bitcoin em desempenhar o papel da moeda, enquanto meio de troca de bens e 

serviços dentro de um sistema econômico, visto que a moeda virtual apresenta caraterísticas 

fundamentais da moeda, liquidez e escassez. Em paralelo, Dyhrberg (2015) explora a 

capacidade financeira do ativo Bitcoin no mercado de capitais, em que indica este como um 

instrumento de gerenciamento de risco e análise de portfólio, a medida em que o Bitcoin 

representa um indicativo de previsão de retornos negativos no mercado financeiro, atribuindo-

lhe características de uma ferramenta de hedge. 

Pesquisas recentes relacionadas ao Bitcoin, têm abordado a identificação prática da 

moeda virtual no âmbito econômico. Estudos paralelos, avaliam a importância da 

investigação acadêmica devido: a) falta da rígidas fundamentações teóricas; b) ausência de 

modelagem econométrica adequada; c) adesão na economia mundial da moeda como forma 

de pagamento e d) avanços dos recursos tecnológico (Bonneau, Miller, Clark, Naraynan, Kroll, 
& Felten, 2015). 

Com intuito de investigar a formação do preço do Bitcoin, por meio do uso de 

regressão Tobit, Polasik, Lightfoot, Piotrowska & Winiewski (2015) analisam como as 
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características de cada país, cliente e empresas interagem com a proporção de vendas 

atribuídas ao Bitcoin, e sugere que as particularidades das empresas são determinantes para 

alterações dos preços do Bitcoin.  

Tamanho, prêmio do mercado, índice e valor da empresa são algumas das 

características das empresas que influenciam os retornos das firmas. Características adicionais 

também ajudam a explicar o retorno, tais como fatores relacionados à rentabilidade esperada e 

a expectativa de investimento da empresa.  

Uma abordagem relacionada as anomalias de mercado fornece sinais de desempenho 

anormal dos retornos dos ativos individuais ou de portfólios de investimentos (Fama & 

French, 1993, 2015). Fama e French (2008), Hou, Xue e Zhang (2015) e Novy-Marx (2013) 

identificaram que a rentabilidade está relacionada positivamente com o retorno médio dos 

ativos. 

Na busca de identificar as anomalias de mercado, Fama e French (2015) propõem uma 

modelagem econométrica multifatorial para precificação de ativos com base nas 

características das empresas denominada fatores de risco como: mercado, tamanho, seu 

relativo valor de mercado, rentabilidade e investimento.  

Neste sentido, modelos de precificação de ativos buscam exercer o papel de orientador 

das tomadas de decisões dos investidores. Com isso, no intuito de identificar os determinantes 

da variação dos retornos do Bitcoin, o modelo precificação 5-fatores apresenta-se como um 

modelo robusto para verificar a relação de variáveis com base nas características das 

empresas e o retorno do Bitcoin. 

Portanto, a realização de estudos que abrangem modelos de análise da relação de 

causalidade entre o risco e o retorno surge na tentativa de suprir a necessidade de 

entendimento maior acerca do movimento dos preços do Bitcoin no mercado.  

Conforme Fama e French (2015), os fatores de risco ajudam a explicar padrões de 

retorno sistemáticos no mercado de ações e em outras classes de ativos. Dentro desse 

contexto, o desenvolvimento do estudo busca responder a seguinte indagação: Qual a relação 

entre os retornos do Bitcoin e os fatores de risco? Para responder esta indagação foi utilizado 

o modelo 5-fatores de Fama e French (2015). 

O estudo está estruturado em cinco tópicos, partindo da introdução. Em seguida é 

abordado o desenvolvimento da hipótese, com destaque para o desenvolvimento das moedas 

virtuais na economia mundial e funcionamento das transações com Bitcoin. O terceiro tópico 

aborda a metodologia utilizada na pesquisa, acompanhada da análise dos resultados. Enfim, 

são apresentadas as considerações finais sobre o estudo com as respectivas referências que 

suportam a pesquisa. 

 

2 REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 Bitcoin: Funcionamento Da Moeda 

O Bitcoin propõe um sistema seguro de pagamentos eletrônicos que tem atraído 

grandes interesses de pesquisadores e investidores nos últimos anos. Conforme Selgin (2014) 

e Marimon, Nicolini, e Teles (2012), Bitcoin é um fenômeno moderno, com características 

similares as demais moedas em circulação. Já Yermack (2013), conclui que o Bitcoin 

apresenta comportamento de investimento especulativo, devido a elevada volatilidade 

apresentada nos preços em comparação às transações efetuadas.  

 Com a evolução dos meios de pagamento, aliado ao processo de avanço tecnológico, 

surgem as moedas virtuais como sugestão alternativa ao sistema de pagamento tradicional. De 

acordo com a definição proposta pelo Banco Central Europeu (2012), uma moeda virtual é 

um tipo de dinheiro não regulamentada, que é emitida e, geralmente, controlada por seus 

desenvolvedores, usada e aceita entre os membros de uma comunidade virtual específica. Em 
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adicional, a Autoridade Bancária Europeia EBA (2014) afirma que moedas virtuais são 

definidas como uma representação digital de valor que não são nem emitidas por um banco 

central ou autoridade pública, nem necessariamente ligada a uma moeda convencional, mas 

são usadas como meio de troca e podem ser transferidas, armazenadas ou negociadas 

eletronicamente.   

O mecanismo de funcionamento utilizado pelo protocolo do Bitcoin, consiste em um 

sistema de arquitetura de redes de computadores, denominada de rede peer-to-peer1, em que 

cada ponto da rede tem a função de compartilhamento de dados sem a necessidade de um 

servidor central. Conforme Kamienski Souto, Rocha, Domingues e Callado (2005) as redes 

peer-to-peer são redes virtuais que funcionam na internet com o objetivo de compartilhar 

recursos entre os participantes, sendo que por princípio não há diferenciação entre os 

participantes.  

Desde sua apresentação em 2008, o Bitcoin tem sido debatido por diversas autoridades 

governamentais e privadas. Baseado em uma tecnologia chamada blockchain, ou cadeia de 

blocos, ela tem sido utilizada como um sistema de pagamentos via internet que não utiliza 

instituições centralizadas ou quaisquer outras entidades centrais. De acordo com Bartos 

(2015), Bitcoin é uma moeda descentralizada, em sua natureza, porque não é controlada por 

nenhuma autoridade monetária central.  

Durante os últimos anos, Glaser, Haferkorn, Weber e Zimmermann (2014) enfatiza 

que o Bitcoin vem sendo usado como um instrumento financeiro para fins de investimento e 

de especulação. A moeda virtual também tem uma comunidade empresarial estabelecida com 

a criação de empresas start-up para enfrentar muitas das necessidades e momentos de 

incertezas e, consequentemente, isso vem causando elevado nível de investimento na 

economia global de Bitcoins. 

Segendorf (2014) demonstra que o funcionamento do processo de compra de Bitcoin 

se inicia quando o proprietário da moeda envia para o negociante a sequência numérica que o 

identifica, a partir da sua assinatura digital. Diferente do processo habitual, a transação não é 

processada por nenhuma instituição financeira, o processamento é distribuído para todos os 

computadores conectados à rede que têm o software do Bitcoin instalado. Esses computadores 

verificam se a sequência numérica informada realmente corresponde a uma Bitcoin 

relacionada a assinatura digital pela qual foi enviada a ordem de compra.   

Polasik et al. (2015) afirma que após a verificação da transação, a propriedade da 

sequência numérica relacionada à assinatura digital é transferida para a carteira digital através 

da sequência numérica de ordem de venda.  

 Depois de ter instalado uma carteira Bitcoin no computador ou telefone celular, irá 

gerar o primeiro endereço Bitcoin. Toda quantia transacionada com Bitcoin é representada 

por uma sequência de 16 símbolos, que variam entre letras e números, guardada em anotações 

ou de modo mais seguro em carteiras digitais, semelhante aos bancos convencionais 

(Nakamoto, 2008). 

 
  

                                                        
1 Rede de computadores que compartilham arquivos de internet por meio de rede integrada de ponto a ponto 

(P2P), na ausência de um servidor geral que armazene os arquivos. 
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Figura 1: Transação no mercado com Bitcoins 

 
Fonte: Bitcoin.org.pt 

 

Além disso, Dwyer (2014) indica que ao se utilizar o recurso de rede peer-to-peer, o 

Bitcoin opera em uma rede de software aberto, em que não há restrição de direitos sobre o uso 

e/ou modificação do programa. Assim, todos os participantes têm acesso a todas as operações 

realizadas e estão organizados para o desenvolvimento do sistema, o que indica transparência 

nas transações com uso de Bitcoins.  

Androulaki, Karame, Roesclin, Scherer, e Capkun (2013) ressaltam que todas as 

transações que ocorrem na economia virtual são registradas em uma espécie de contabilidade 

virtual da rede Bitcoin e distribuídas no chamado "blockchain", que nada mais é do que um 

grande banco de dados público, contendo o histórico de todas as transações realizadas. Novas 

transações são verificadas contra o blockchain de modo a assegurar que os mesmos Bitcoins 

não tenham sido previamente gastos, eliminando assim o problema do gasto duplo. A rede 

global peer-to-peer, composta de milhares de usuários, torna-se o próprio intermediário. 
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estabelecer regras, projetado para que os usuários Bitcoin sejam os únicos no controle.  

Essas moedas são criados em um processo de 'mineração', em que os participantes da 

rede de computadores, ou seja, usuários que fornecem o seu poder de computação para 

verificar pagamentos e registrá-los em um livro público chamado blockchain. Em troca deste 

serviço, recebem taxas de transação e Bitcoins recém-formados. Uma quantia fixa de Bitcoins 

é emitida em uma constante, a priori definida e  de conhecimento público, segundo a qual o 

estoque de Bitcoins aumenta a uma taxa decrescente.  

O protocolo Bitcoin determina que a quantidade de Bitcoins usadas como uma 

recompensa de criação (mineração) deverão ser divididos em metades a cada 210.000 blocos 

(Coindesk, 2015). Em média, há cerca de seis blocos decifrados em uma hora. Portanto, a 

geração de 210.000 blocos leva cerca de 4 anos. Assim, a oferta global de Bitcoins torna-se 

finita e composta por 21 milhões de moedas por meio do processo de mineração de Bitcoins.  

Nakamoto (2008) implementa o sistema proof-of-work nas transações de Bitcoin como 

uma medida de prevenção aos ataques de hackers. Assim, para realização da transferência de 

valores entre usuários, estes devem ser capazes de provar que realizaram  a tarefa.  

A mineração é um sistema que funciona por meio do consenso dos participantes que 

serve para confirmar as transações e incluí-las no blockchain. Protege a neutralidade da rede e 

permite que diferentes computadores estejam harmonicamente sincronizados com o sistema. 

Para serem confirmadas, as transações devem ser incluídas em um bloco e verificadas pela 

rede por meio de regras criptografadas.  

Para um usuário gerar uma prova de pedido de transferência, ele deve garantir que o 

próximo bloco tenha todos os n primeiros números do resultado de todas as assinaturas 

anteriores, de modo que todos os usuários ligados à rede compartilhada devem verificar se o 

resultado se encaixa nos parâmetros antes de realizar o pedido e, portanto, validar a operação. 

 

2.2 Estudos Recentes Sobre Bitcoin 

Os primeiros trabalhos acadêmicos relacionados aos Bitcoins buscaram investigar o 

comportamento do ativo e os principais determinantes da volatilidade dos preços do Bitcoin. 

Brandvold, Molnar, Vagstad e Valstad (2015) investigou o papel das diferentes bolsas de 

negociação e sugere que a informação compartilhada na negociação dos Bitcoins é capaz de 

mensurar a previsão do preço do ativo em diferentes mercados.  

Novas pesquisas têm surgido no sentido de identificar a formação do preço dos 

Bitcoins como ativo de investimento. Garcia, Tessone, Mavrodiev e Perony. (2014), 

analisaram a forma como o preço do Bitcoin foi relacionada ao interesse geral da moeda 

virtual, medido por um indicador  de pesquisas do Google. Johansson e Aijo (2014), 

Kristoufek (2013) investigam a influência da demanda por informação por Bitcoins sobre 

alterações no preço do ativo ao utilizar uma proxy por busca de informação, número de acesso 

no Google®  utilizando o termo “Bitcoin”.  

Buchholz, Molnar, Vagstad e Valstad (2012) e Ciaian, Rajcaniova e Kancs (2014) 

notam que a interação entre a força do mercado de oferta e demanda é o principal 

condicionante de variação de preço do Bitcoin. Adicionalmente, Van Wijk (2013) sugere que 

a formação do preço do Bitcoin está relacionado às variáveis financeiras globais, tais como 

índice de bolsa de valores; preço do petróleo e taxas de câmbio.  

Para Dwyer (2014), a tecnologia utilizada pelo protocolo do Bitcoin, em uma rede 

peer-to-peer2, aliada ao potencial da criptografia moderna, faz com que uma unidade de 

Bitcoin seja um bem econômico, escasso e não copiável, enquanto o original permanece 

                                                        
2 Rede de computadores que compartilham arquivos de internet por meio de rede integrada de ponto a ponto 

(P2P), sem a necessidade de um servidor geral que armazene os arquivos. 

https://bitcoin.org/pt_BR/vocabulario#confirmacao
https://bitcoin.org/pt_BR/vocabulario#bloco
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intacto e não utilizável por múltiplos atores simultaneamente e sem interferência mútua. 

Somente 21 milhões de unidades poderão ser criadas e não se pode gastar a mesma unidade 

diversas vezes e nenhuma unidade pode ser gasta por vários usuários simultaneamente. 

Conforme Albuquerque e Callado (2015) no protocolo Bitcoins, o double spending é 

evitado por meio da verificação da contabilidade pública, que é uma escrituração das 

transações feitas com Bitcoins desde a sua criação. Portanto, todas as transações com um 

determinado Bitcoin podem ser rastreadas até o momento da sua criação. Isso demonstra outra 

característica que define um Bitcoin como um bem econômico: o poder do proprietário de 

controlar o seu Bitcoin. Somente o proprietário do Bitcoin pode usar sua chave privada para 

dispor de seus Bitcoins, transferindo-os a quem desejar (Ulrich, 2014). 

Existem três principais maneiras de se obter Bitcoins, a mais popular e amplamente 

aceita é a compra diretamente de outro indivíduo ou por meio de um mercado online de troca 

de moedas ou de bolsas de valores nacionais. A segunda maneira é aceitá-los como 

pagamento de bens e serviços, como os salários. O terceiro é por meio do processo de 

mineração para produzir Bitcoins, utilizando hardware e software de computador projetado 

especificamente para resolver o algoritmo criptográfico subjacente ao protocolo Bitcoin, 

produzindo novas moedas (Hayes, 2015).  

Albuquerque e Callado (2015) ressaltam que uma das razões para a sucesso do 

Bitcoin, em detrimento de outras moedas virtuais, é o fato de ser a primeira moeda usada em 

uma escala considerável. No processo de acessibilidade à moeda virtual, algumas lojas locais, 

e até mesmo grandes empresas, já compreendem a aceitação nas suas transações, que faz da 

criptomoeda um modelo promissor de meio de pagamento efetivo. Todavia, é difícil prever 

quais desses vai ter sucesso, mas é possível considerar que o Bitcoin tem oportunidades de 

desenvolvimento em termos de seu uso e o volume de notícias que gera. 

Polasik et al. (2015) fornecem uma compreensão empírica das características do 

sistema do pagamento e de investimento do Bitcoin e as implicações para a condução do 

comércio eletrônico. Os resultados da pesquisa sugerem que o retorno do Bitcoin são 

direcionados pelo seu nível de popularidade entre os investidores, o sentimento do mercado e 

o número de transações com a moeda. Dentre as características de gestão para a empresa, o 

Bitcoin pode ser considerado: a) estratégia de marketing para atrair novos nichos de mercado; 

b) meio de pagamento com baixo custo de transação; c) modelos alternativos de pagamento 

com própria unidade de valor; d) atrativa ao usuário, caso ele tenha conhecimento sobre a 

moeda; e e) modelo de pagamento apropriado para vendas no e-commerce.  

Polasik et al. (2015) asseguram que as características da empresa, o uso de outros 

métodos de pagamento, o conhecimento dos clientes sobre o Bitcoin, bem como o tamanho da 

economia são determinantes significativos para identificar o comportamento de empresas que 

transacionam com Bitcoins.  

 

3 METODOLOGIA 

3.1 Descrição Da Amostra 

Com o intuito de verificar o impacto dos fatores de risco sobre os retornos de Bitcoin, 

a pesquisa utilizou o modelo de precificação de ativos com base no modelo desenvolvido 

Fama e French (2015). Estes estudos sugerem um modelo de precificação de ativos com 

maior poder de previsibilidade comparado ao CAPM e três fatores Fama e French (1993), 

pois introduz de fatores de risco: rentabilidade e investimento, dando maior robustez para 

determinar as variações dos ativos. 

A amostra do estudo apresenta conformidade com aqueles estudos e compreende todas 

as empresas americanas listada na bolsa de Nova Iorque (NYSE) pertencentes as bolsas 
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Nasdaq, AMEX e NYSE. A escolha da amostra foi definida em função da representatividade 

das empresas que transacionam com Bitcoin.  

O índice de Bitcoin foi obtido do site Coindesk®, que gera histórico de cotações 

diárias, volume de negociações e variação do preço da moeda virtual. O índice utilizado foi 

CoinDesk BPI devido a disponibilidade do maior número de observações  

O período de análise do estudo consiste no intervalo entre 2010 a 2016, uma vez que a 

série de dados Bitcoin fornecem data mínima a partir de 2010. Os fatores de risco Fama-Frech 

(2015) foram extraídos da plataforma online Kenneth R. French® que disponibilizam dados 

históricos dos fatores tamanho, book-to-market e momentum para empresas americanas. O 

tamanho da amostra consiste em um total de 1500 observações, com frequência diária dos 

dados. 

 

3.2 Modelos De Precificação De Ativos 

A teoria da carteira (portfólio) refere-se à posição em que os investidores racionais só 

aceitam altas taxas de risco se o retorno esperado for também elevado. A carteira eficiente é 

aquela que se obtém o maior retorno esperado para um dado risco, e o menor grau de risco 

para dado nível de retorno esperado (Markowitz, 1952). 

Em paralelo, os acadêmicos se esforçam em entender os fatores que determinam o 

retorno dos ativos. Busca-se dessa maneira, a formulação de um modelo de precificação, 

capaz de refletir os fatores chaves que explicam o retorno do mercado com maior precisão de 

estimação. 

Os estudos sobre CAPM (Capital Asset Pricing Model) tiveram início com Sharpe 

(1964), Lintner (1965) e Black e Scholes (1972), que desenvolveram e apresentaram um 

modelo enfatizando que o risco de um ativo para um investidor é o risco que este ativo 

adiciona à carteira de mercado.  

                                  

                    𝑟𝑖𝑡 = 𝛼𝑖𝑡 + 𝛽𝑖𝑡𝑅𝑀𝑅𝐹𝑡 + 𝑒𝑖𝑡                                                         (1) 

 

em que, 𝑟𝑖𝑡 é o excesso de retorno dos ativos i no tempo t; 𝑅𝑀𝑅𝐹𝑡é o excesso de retorno dos 

portfólios. 

O parâmetro do modelo CAPM (𝛽𝑖𝑡) é o ponto central do modelo e busca captar a 

sensibilidade do ativo a oscilações da carteira de mercado ou de ativo individual, sendo 

calculado por meio do quociente entre a covariância ativo-mercado e a variância do retorno 

do mercado. Assim, os investidores tendem a ser compensados pelo mercado com maiores 

níveis de retornos, dado ao elevado grau de riscos incorridos em determinados ativos.  

Anos depois, Fama e French (1993) retomam os postulados dos modelos de  

precificação de ativos no sentido de identificar um modelo mais robusto que pudesse explicar 

com maior propriedade a variação dos retornos dos ativos. Os autores revelaram a existência 

de variáveis não especificadas no modelo CAPM original, como tamanho (size), alavancagem 

e book-to-market que, no entanto, apresentam relevância na explicação das variações dos 

retornos dos ativos. 

Na literatura, após o CAPM o modelo mais difundido foi o multifatorial de Fama e 

French (1993) que seleciona os fatores de risco como elementos determinantes do modelo de 

precificação. Os fatores de risco podem ser definidos como exposições ao risco refletidas nos 

retornos de determinado ativos.  

 

                                𝑟𝑖𝑡 = 𝛼𝑖𝑡 + 𝛽𝑖𝑡𝑅𝑀𝑅𝐹𝑡 + 𝑠𝑖𝑡𝑆𝑀𝐵𝑡 + ℎ𝑖𝑡𝐻𝑀𝐿𝑡 + 𝑒𝑖𝑡                               (2) 
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em que 𝑟𝑖𝑡 é o excesso de retorno dos ativos i no tempo t; 𝑅𝑀𝑅𝐹𝑡 é o excesso de retorno da 

carteira de mercado; 𝑆𝑀𝐵𝑡 e 𝐻𝑀𝐿𝑡são os fatores Fama e French (1993). 

Dessa forma, Fama e French (1993) sugerem um modelo constituído a partir da 

inclusão de novos fatores que representadas por variáveis que poderiam aumentar o poder 

explicativo do CAPM. Os novos fatores relacionados ao tamanho (size) foram chamados de 

"Small Minus Big" (SMB) e de "High Minus Low" (HML). 

As empresas de menor valor de mercado ofereciam retornos maiores do que os das 

empresas maiores nos testes empíricos de Fama e French (1993). Além disso, as empresas 

com as relações valor patrimonial/valor de mercado (VPA/VM) mais altas, tinham retornos 

superiores aos das empresas em que a relação (VPA/VM) era baixa.  

A partir das críticas recebidas ao longo do tempo relacionadas a existência de lacunas 

deixadas no modelo 3-fatores de risco, Fama e French (2015) retomam a discursão de 

modelos de precificação de ativos e propõem a introdução de dois fatores – investimento e 

rentabilidade,  e desenvolvem o modelo 5-fatores de risco.  

O modelo de 5-fatores Fama e French (2015), acrescenta rentabilidade e investimento, 

surgido após a evidência que, o modelo de três fatores seria inadequado para explicar os 

retornos esperado dos ativos, uma vez que o uso de apenas três fatores têm variação de 

retornos médios relacionados com a rentabilidade e investimento. Na nova modelagem, Fama 

e French (2015) apresentam um modelo de precificação de ativo com base em cinco fatores 

com a proposta de minimizar o gap explicativo deixado pelo modelo anterior. 

Com o objetivo de examinar se o modelo de 5-fatores explica a média dos retorno dos 

portfólio formados a produzir elevados spread no tamanho, book-to-market, e investimentos, 

os testes empíricos do modelo 5-fatores visam explicar os retornos médios dos portfólios 

capazes de para produzir grandes diferenças (spread) em tamanho, book-to-market, 

rentabilidade e investimento.  

Inicialmente, o modelo é aplicado a carteiras formadas no tamanho, book-to-market, 

rentabilidade e investimento. Em seguida, o desempenho do modelo 5-fatores é comparado 

com o desempenho do modelo de 3-fatores com intuito de explicar retornos médios 

associados com grandes anomalias não visados pelo modelo proposto por Fama e French 

(1993). 

Fama e French (2015) reconhecem que as falhas de mercado influenciam o 

comportamento dos retornos, em resposta o modelo de 5-fatores introduz variáveis de 

rentabilidade e fatores de investimentos com intuito de controlar o efeito das anomalias sobre 

os retornos. 

O modelo 5-fatores insere fatores adicionais capazes de capturar os efeitos do  

tamanho da empresa, valor de mercado, rentabilidade e o volume de investimento sobre a 

performance dos retornos, conforme detalhado abaixo na Equação 05. 

 

           𝑟𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽𝑖(𝑟𝑚𝑡 − 𝑟𝑓𝑡)𝑡 + 𝑠𝑖𝑆𝑀𝐵𝑖 + ℎ𝑖𝐻𝑀𝐿𝑡 + 𝑟𝑖𝑅𝑀𝑊𝑡 + 𝑐𝑖𝐶𝑀𝐴𝑡 + 𝜀𝑖                (3) 

 

Em (3) tem-se que 𝑟𝑖𝑡 é o retorno do ativo ou portfólio i no período t, 𝑟𝑓𝑡 é o  retorno 

do ativo livre de risco no período t, 𝑟𝑚𝑡  é o retorno do portfólio de mercado no período t, 

𝑆𝑀𝐵𝑡 é a diferença entre os retornos das de ações com alto valor de mercado e baixo valor de 

mercado no período t, 𝐻𝑀𝐿𝑡 é a diferença entre os retornos de ações com alto índice book-to-

market (VP/VM) e baixo índice book-to-market (VP/VM) no período t, 𝑅𝑀𝑊𝑡  é diferença 

entre os retornos das ações com rentabilidade forte e fraca no período t, e 𝐶𝑀𝐴𝑡 é a diferença 

entre retorno dos ativos com baixa e elevada investimentos (conservador e agressivo).  
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Assim, Fama e French (2015) analisaram a deficiência da capacidade do modelo 3-

fatores no que tange a explicação adequada dos retornos esperados dos ativos, de modo que o 

investidor leva em consideração variáveis como rentabilidade e o montante de investimento 

das empresa na construção do seu portfólio. Portanto, a contribuição da pesquisa surge da 

introdução de novos elementos para consolidar a aplicabilidade do modelo como ferramenta 

de previsão dos retornos esperado dos investidores. 

Nas últimas décadas, a moderna teoria de finanças tem-se debruçado cada vez mais 

em estudos relacionados ao comportamento relacionado ao risco, de modo a auxiliar os 

agentes econômicos a alocar os recursos de forma eficiente. Neste sentido, modelos de 

precificação de ativos buscam exercer o papel de orientador das tomadas de decisões dos 

investidores. Com isso, na busca de identificar os determinantes da variação dos retornos do 

Bitcoin, o modelo precificação 5-fatores apresenta-se como um modelo robusto para verificar 

a relação de variáveis e o retorno do Bitcoin.  

 

3.3 Modelo Empírico 

Para alcançar o objetivo da pesquisa, o modelo empírico adotado, parte da visão 

teórica do modelo 5-fatores de Fama e French (2015), com intuito de verificar a relação dos 

fatores de risco: mercado, tamanho, valor da empresa, rentabilidade e investimento, sobre os 

retornos do Bitcoin. O modelo empírico adotado é descrito por:  

 

           𝑟𝐵𝑇𝐶𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽𝑖𝑅𝑀𝑅𝐹𝑡 + 𝑠𝑖𝑆𝑀𝐵𝑖 + ℎ𝑖𝐻𝑀𝐿𝑡 + 𝑟𝑖𝑅𝑀𝑊𝑡 + 𝑐𝑖𝐶𝑀𝐴𝑡 + 𝜀𝑖                (4) 

 

𝑟𝐵𝑇𝐶𝑖𝑡: é o retorno do índice de Bitcoin CoinDesk BPI;  

𝑅𝑀𝑅𝐹𝑡é o fator de risco de mercado;  

𝑆𝑀𝐵𝑡 é o fator de risco tamanho;  

𝐻𝑀𝐿𝑡 é o fator de risco book-to-market;  

𝑅𝑀𝑊𝑡 é o fator de risco rentabilidade;  

𝐶𝑀𝐴𝑡 é o fator de risco investimento.   

 

4 RESULTADOS 

 Nesta seção serão apresentados os resultados das estatísticas descritivas e do modelo 

econométrico estimado a partir da Equação 4.  

4.1 Estatística Descritiva 

De acordo com os resultados descritos na Tabela 1, é possível identificar o 

comportamento estatístico das variáveis em análise, os fatores de risco Fama-French (2015) e 

os retornos Bitcoin,  referente ao período da pesquisa – 2010 até 2016, com total de 1500 

observações. 
Tabela 1: Estatística Descritiva 

Variável Média Mediana Erro Padrão Mínimo Máximo 

Bitcoin 206.52 116.35 234.43 0.050 1147.3 

MkRf 0.0577 0.0900 1.0022 -6.970 4.970 

SMB -0.0009 0.0100 0.5139 -1.980 3.610 

HML -0.0070 -0.0300 0.4504 -1.550 2.050 

RMW 0.0031 0.0000 0.3326 -1.620 1.630 

CMA 0.0052 0.0000 0.2739 -0.930 1.430 

Fonte: Dados da Pesquisa 
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Conforme os resultados evidenciados acima,  demonstram que no período de 2010 até 

2016, em média, o retorno do Bitcoin foi 3,64 com variação mínima de -2,99 e variação 

máxima de 7,04. O desvio-padrão do retorno da moeda virtual foi 2,65, o que demonstra 

variabilidade significativa em torno da média. 

As variáveis que captam os fatores de risco a partir das características das empresas de 

Fama e French (1993), SBM e HML, apresentaram média de -0,0009 e -0,007 com desvio da 

média de 0,513 e 0,450 respectivamente. No que se refere ao fator de risco tamanho (SML), 

apresentou variação mínima de -1,98 e valor máximo de 3,61.  

Estes valores revelam a magnitude das firmas utilizadas na amostra com base no seu 

relativo valor de mercado. Em relação ao fator de risco índice book-to-market (HML) 

apresentou valor mínimo de -1,55 e variação máxima de 2,05. Tais resultados indicam a 

proporção da relação do valor contábil e valor de mercado das empresas em análise.  

O fator de risco rentabilidade (RWM) apresentou média de 0,0031, que demonstra o 

comportamento médio das empresas avaliadas com base na rentabilidade. Adicionalmente, 

apresentou valor de desvio da média de 0,333, com intervalo mínimo de -0,93 à 31,43 de 

valor máximo.  

Por fim, os resultados relativos ao fator de risco investimento (CMA) revela o valor 

médio de 0,0052, com desvio padrão 0,274, com variação mínima -0,93 e 1,43 de valor 

máximo. Tais valores revelam a característica da amostra com base nos investimentos das 

empresas analisadas.  

 

4.2  Análise Dos Resultados Do Modelo Econométrico 

 Nesta seção apresenta-se a análise dos resultados obtidos a partir da estimação do 

modelo empírico proposto na pesquisa.  

Para identificar a relação dos retornos do Bitcoin com os fatores de risco foi estimado 

o modelo multifatorial com base do 5-fatores Fama e French (2015). A estimação do modelo 

empírico foi realizada de acordo com especificação teórica, conforme a Equação 4 e os 

resultados estão apresentados abaixo na Tabela 3. 
 

Tabela 3: Resultado da Regressão (2010-2016) 

PAINEL A 

Variável Explicativa Coeficiente Erro Padrão* Estatística t p-valor 

Constante -0.0061 0.0018 -3.35 0.001** 

MkRf 0.0001 0.0022 0.06 0.956 

SMB -0.0005 0.0042 -0.13 0.895 

HML -0.0053 0.0054 -0.99 0.322 

RMW 0.0012 0.0086 0.14 0.885 

CMA 0.0146 0.0071 2.05 0.041** 

PAINEL B 

Descrição Valor Descrição Valor 

R2  0,0068 Numero de Observações 1500 

Jarque-Bera (p)** 521,5 Teste Breusch-Pagan (Chi2) 3,45 

Jarque-Bera (Chi2) 0,000 Teste Breusch-Pagan (p) 0,0633 

Teste F  0,062 Teste White (Chi2) 64.64 

Teste F (p) 2,05 Teste White (p) 0,000 

Fonte: Dados da Pesquisa. Nota: *erros-padrão estimados com correção para heterocedasticidade e 

autocorrelação, uma vez que a hipótese nula de variâncias homocedásticas e ausência de autocorrelação 

foram rejeitadas. **De acordo com o teorema do limite central e considerando que foram utilizadas 1.500 
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observações, o pressuposto da normalidade pode ser relaxado (BROOKS, 2002).  O número de observações 

totais resultou em 1499, em se tratando de retorno de ativos há a perda de uma observação. 

 

De acordo com os resultados estimados, verifica-se que a hipótese de ajustamento 

global do modelo é significativa ao nível de 10%, que implica que o modelo é adequado para 

explicar a variação dos retornos do Bitcoin aquela probabilidade. 

 Os resultados da estimação do modelo visa identificar a relação entre a variação dos 

retornos do Bitcoin e os 5-fatores de risco Fama e French (2015). Conforme a interpretação 

estatística, o coeficiente de determinação (R2) é de 0,0068, indica que o modelo apresenta 

baixa capacidade de explicação das variações dos retornos do Bitcoin, em que 0,7% das 

variações dos retornos estão sendo explicadas pelo modelo. A presença de intercepto 

significativo, ao nível de significância de 5%, demonstra a existência de influências nos 

retornos do prêmio do Bitcoin não captadas pelo modelo de 5-fatores, isto é anomalias de 

mercado.  

 De acordo com os resultados atribuídos aos 5-fatores de risco Fama e French (2015), é 

possível identificar que os fatores de risco: mercado (MkRf), tamanho (SMB), book-to-market 

(HML), rentabilidade (RMW) não apresentaram relação significativa esperada com a variação 

dos retornos do Bitcoin.  

Especificamente, em relação ao tamanho das empresas, os achados demonstram que a 

variação dos retornos do Bitcoin independe do valor de mercado das empresas. De forma 

análoga, os retornos do Bitcoin também não sofrem influência do nível de rentabilidade dos 

lucros das empresas nem da relação valor patrimonial e valor de mercado (VP/VM).  

Conforme os resultados evidenciados na Tabela 02, apenas o fator de risco 

investimento (CMA) apresentou relação significativa, observada ao nível de 5% significância, 

implica que o fator de risco investimento consegue explicar uma parte das variações do 

retornos do Bitcoin. Adicionalmente, o fator de risco investimento (CMA) exibiu um 

coeficiente com sinal positivo, indicando que empresas com perfil mais agressivo no nível de 

investimentos tendem a estimular o aumento no nível dos retornos do Bitcoin. O fator CMA 

significativo ressalta uma influência positiva da taxa de investimento nos retornos do Bitcoin, 

em que uma variação de 0,02% no CMA provoca uma oscilação de 1% no retorno do Bitcoin.  

Outro resultado relevante é que, a ausência de uma relação significativa dos retornos 

do Bitcoin com as características das empresas, evidenciadas pelos fatores de risco: mercado, 

tamanho, valor e rentabilidade, combinada a relação significativa e positiva do fator de risco 

investimento, justifica a concepção que, os retornos do Bitcoin sofrem influência do cenário 

macroeconômico avaliado por meio do nível da taxa de investimento realizado pelas empresas 

analisadas.  

5 CONCLUSÃO 

O objetivo da pesquisa foi verificar a existência da relação entre a variação dos 

retornos do Bitcoin e os 5-fatores de risco de Fama e French (2015). A amostra consiste no 

conjunto de 1500 observações com cotações diárias das empresas listadas na Bolsa de Nova 

Iorque (NYSE) no período de 2010 até 2016.  

Os resultados obtidos na pesquisa apontam que a variação dos retornos do Bitcoin se 

relacionam apenas com o fator de risco investimento (CMA), o que indica que empresas com 

elevados níveis de investimento tendem a impulsionar os retornos do Bitcoin. O fator de risco 

investimento sugere um termômetro para identificação do cenário econômico, isto é, 

empresas com níveis mais agressivos de investimentos impulsionam o crescimento 

econômico e permitem o aumento dos retornos do Bitcoin. 

Uma possível justificativa para tais resultados surge da concepção que os retornos da 
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moeda virtual – Bitcoin, sofre variações de variáveis real da economia em detrimento das 

variáveis contábeis, identificadas pelo tamanho, valor de mercado e rentabilidade dos lucros.    

Adicionalmente, os demais fatores de risco: tamanho, valor de mercado, índice book-

to-market e rentabilidade não apresentaram significância estatística, indicando que a variação 

dos retornos do Bitcoin não sofreram influência de tais fatores, apenas do fator de risco do 

investimento (CMA). O CMA apresentou uma relação de causalidade direta, indicando que 

empresas mais agressivas no tocante aos investimentos tendem a estimular os retornos do 

Bitcoin.  

De acordo com o crescente desenvolvimento da economia, aliada ao avanço 

tecnológico, a importância de realizar pesquisas sobre moedas virtuais permite ao usuário a 

compreensão do funcionamento e dos determinantes da variação do preço/retorno de tais 

ativos.  

Os resultados mostram que é necessário a elaboração de novos ensaios sobre o tema, 

com a inclusão de dados brasileiros para análise. Neste sentido, o estudo mostra que novas 

pesquisas utilizando novas modelagens para identificar as variáveis  que impactam  os 

retornos do Bitcoin.  
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