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RESUMO 

Os retornos anormais para preços de ações observados no mês de janeiro (“efeito janeiro”) 

são uma evidência consistente da previsibilidade dos retornos, observada em diversos 

mercados financeiros ao redor do mundo, tendo como principal explicação a realização de 

perdas para reduzir o pagamento de impostos. Entretanto, as evidências até aqui relatadas para 

o mercado brasileiro conflitam com os fatos estilizados de outros mercados. No presente 

trabalho a existência do “efeito janeiro” é avaliada numa análise transversal dos retornos 

mensais de ações desde 1996, separando em subamostras. Trabalhos anteriores que estudaram 

esse efeito no mercado brasileiro tomaram períodos anteriores a 1996, quando não havia 

tributação sobre ganhos de capital no Brasil. Além disso, filtraram ações de menor valor de 

mercado, ou analisaram apenas índices agregados, como o IBOVESPA, quando o “efeito 

janeiro” seria mais acentuado em empresas de menor valor de mercado. Na análise aqui 

relatada, o “efeito janeiro” foi identificado, e com maior intensidade quando o retorno 

negativo em dezembro era maior, consistentemente com a hipótese de gestão tributária dos 

ganhos de capital. Não foi identificada evidência do “efeito janeiro” na subamostra de 

empresas que negociam ADRs na NYSE, empresas de maior valor de mercado, em geral. 
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1 INTRODUÇÃO 

Os retornos anormais para preços de ações observados no mês de janeiro (passagem 

do ano) são uma evidência consistente da previsibilidade dos retornos, que desafiam a 

hipótese de mercados eficientes. Essa sazonalidade anual dos retornos é chamada de “efeito 

janeiro” (january effect) ou “efeito passagem do ano” (turn-of-the-year anomaly) e tem sido 

consistentemente avaliada e confirmada na literatura internacional de finanças, desde Rozeff e 

Kinney Jr (1976), em diversos mercados. 

Há duas principais explicações para o “efeito janeiro”: uma realização de prejuízos 

para reduzir o pagamento de impostos (tax loss selling hypothesis), proposta originalmente 

por Wachtel (1942); e um movimento de fundos de investimento (em particular fundos de 

pensão), para “maquiar” a carteira a ser divulgada no final do ano (window dressing 

hypothesis), proposta originalmente por Lakonishok et al. (1991). 

Na literatura internacional, o efeito janeiro é estudado e evidenciado em diversos 

mercados financeiros, conforme trabalhos de Keim (1983), Roll (1983), Reinganum (1983), 

Gultekin e Gultekin (1983), Griffiths e White (1993), Grinblatt e Moskowitz (2004), Ng e 

Wang (2004), Haug e Hirschey (2006). Entretanto, na literatura nacional, Costa Jr. (1990) e 

Santos et al (2007) não encontram evidências deste efeito no mercado financeiro brasileiro. Já 

Torres, Bonomo e Fernandes (2002) verificam esta sazonalidade quando analisam um 

portfólio de ações ponderadas por valor de mercado. 

A discrepância entre os resultados observados no Brasil e no resto do mundo pode se 

dever aos períodos investigados, uma vez que a cobrança de imposto sobre ganho de capital 

na alienação de ações só começou no Brasil em 1996, com a Instrução Normativa (IN) da 

Secretaria da Receita Federal (SRF) no 31, de 22 de maio de 1996. Outra possibilidade é o 

fato de as análises terem sido feitas sobre índices ou carteiras únicas, quando os efeitos só 

deveriam ser percebidos em algumas ações, com retorno negativo ao longo do ano anterior. 

Por fim, é possível que o efeito tenha sido mais significativo em ações de empresas de maior 

valor de mercado, como relatado por Torres, Bonomo e Fernandes (2002), por um efeito de 

investidores estrangeiros, que teriam uma preferência por essas ações. 

Dessa forma, o presente trabalho tenciona-se a responder o seguinte problema de 

pesquisa: há evidências do efeito janeiro nas ações e ADR’s de empresas brasileiras? 

Assim, a pesquisa tem por objetivo investigar se há evidências do efeito janeiro nas ações e 

ADR’s de empresas brasileiras.  

Destaca-se ainda que, a relevância e justificativa deste estudo consistem na 

diferenciação de metodologia em relação aos demais estudos apresentados na literatura 

brasileira, pois, este estudo verifica a existência do efeito janeiro com base nos retornos de 

ações e não de índices ou carteiras, analisando em separado grupos de empresas que possuem 

ADR, que pertencem ao índice IBOVESPA, que não possuem ADR e que não pertencem ao 

índice IBOVESPA. Além disso, são considerados os retornos das ações em períodos 

anteriores, para que a avaliação do efeito possa refletir o desempenho passado dos preços das 

ações.  Foram utilizados retornos mensais de ações negociadas na BOVESPA e ADR’s 

negociadas na NYSE no período de 1996 a 2013. 

 

2 REVISÃO DA LITERATURA  

2.1 Hipótese de Mercado Eficiente e Teoria de Finanças Comportamentais 

Para Fama (1970), em um mercado financeiro, os preços dos ativos refletem todas as 

informações relevantes disponíveis no mercado, impossibilitando algum agente obter um 

retorno anormal nessas negociações, considerando ainda que todos os agentes de negociação 

agissem de forma completamente racional, analisando perfeitamente todas as informações 

disponíveis. Este entendimento é a base da Hipótese de Mercado Eficiente (HME) 

desenvolvida por Eugene Fama, que apoia o modelo clássico de finanças. Para Fama (1970) 
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os mercados financeiros são eficientes quanto à informação. Um resultado importante do 

mercado eficiente é que os preços dos ativos oscilariam em torno do seu real valor, pois novas 

informações surgem a todo o momento e possivelmente causariam rápidas mudanças nesse 

valor.  E ainda, esses preços somente mudariam através de novas informações (BRUNI e 

FAMÁ, 1998). 

Entretanto, é possível observar, no mercado financeiro, a formação de uma bolha 

especulativa, que segundo Shiller (2000), trata-se da elevação temporária dos preços dos 

ativos em face de uma situação de entusiasmo dos investidores e não por uma estimativa 

consistente do valor real dos preços. Deste modo, verificam-se estudos que analisam o 

comportamento e a irracionalidade do homem e colocam em xeque a racionalidade ilimitada e 

a HME, emergindo a teoria de finanças comportamentais, tendo a pesquisa de Kahneman e 

Tversky (1979) como um trabalho de destaque nesta linha. Neste estudo, os autores 

elaboraram um modelo que denominam teoria da perspectiva (prospect theory), sugerindo que 

as decisões dos investidores passam por um processo heurístico. Os autores evidenciaram que, 

diante de uma série de escolhas e da ótica que uma questão era abordada, os padrões de 

comportamentos analisados eram contrários à teoria da utilidade esperada.  

Os comportamentos dos investidores são estudados na abordagem de anomalias de 

mercado, e que segundo Bruni e Famá (1998), as principais anomalias dos mercados de 

capitais podem ser classificadas como anomalias de calendário, fundamentais, técnicas e 

outras.  O efeito janeiro, objeto de estudo desta pesquisa, caracteriza-se como anomalia de 

calendário. 

 

2.1 Efeito Janeiro 

O “efeito janeiro”, ou “efeito passagem do ano”, foi repetidamente testado para o 

mercado estadunidense por décadas, desde Rozeff e Kinney Jr. (1976), sempre confirmando 

sua significância estatística. O efeito janeiro consiste num sistemático retorno anormal 

positivo dos preços das ações nos meses de janeiro, em particular para ações de menor valor 

de mercado, como apontado por Keim (1983). Roll (1983) e Reinganum (1983) confirmaram 

a relação entre o efeito janeiro e o tamanho das ações. Gultekin e Gultekin (1983) 

apresentaram evidência da ocorrência do efeito janeiro para quinze de dezesseis países 

industrializados estudados, sendo que em alguns desses países o efeito se mostrou mais 

intenso que nos Estados Unidos. 

Keim (1989) e Griffiths e White (1993) observaram que esse efeito poderia ser 

explicado pela diferença entre as melhores ofertas de compra e de venda (bid-ask spread), 

com mais transações fechando pelo preço da maior oferta de compra em dezembro, enquanto 

mais transações fecham pela melhor oferta de venda em janeiro. Clark, McConnell e Singh 

(1992) identificaram um padrão sazonal no bid-ask spread, mas não encontraram evidência, 

numa análise transversal de ações, de que essas variações estivessem correlacionadas com o 

“efeito janeiro”. 

Uma explicação para esse efeito, proposta originalmente por Wachtel (1942), se refere 

a uma gestão tributária, considerando que investidores vendem ações com prejuízo para 

reduzir os impostos a pagar sobre sua renda e ganhos de capital (tax loss selling hypothesis). 

Essas vendas seriam concentradas em dezembro, quando os preços das ações com retornos 

acumulados negativos teriam um retorno deprimido pelo efeito das vendas coordenadas. Em 

janeiro, na ausência da pressão vendedora, os preços reverteriam. Suportando essa hipótese, 

Reinganum (1983) confirmou que o efeito janeiro era observado para ações de empresas com 

pequeno valor de mercado e cujos preços haviam declinado no ano anterior. Grinblatt e 

Moskowitz (2004) mostram a importância simultânea dos retornos passados e da sazonalidade 

nos retornos das ações, em linha com a hipótese de gestão tributária. 
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Entretanto, a explicação pela questão tributária encontra algumas evidências que 

mostram que essa não deveria ser a única explicação para o efeito janeiro. Por exemplo, 

Jones, Pearce e Wilson (1987) identificaram a presença do efeito janeiro no mercado dos 

Estados Unidos mesmo em períodos sem tributação sobre ganhos de capital. O mesmo ocorre 

no Canadá, antes de 1972, segundo Berges, MacConnell e Schlarbaum (1984) e Tinic, 

Barone-Adesi e West (1987), e no Japão, segundo Kato e Schallheim (1985). No caso da Grã-

Bretanha e Austrália, Gultekin e Gultekin (1983) também identificaram o efeito janeiro, mas 

os anos fiscais nesses países se encerram em abril e julho, respectivamente, embora, também 

identificaram retornos anormais nesses países nas respectivas passagens de ano fiscal. Haug e 

Hirschey (2006) indicam a existência do efeito janeiro em países nos quais não há 

coincidência entre os calendários fiscal e civil, determinando que os investidores agiriam de 

forma anormal nessa época do ano.  

A outra principal explicação para o efeito janeiro é “arrumação de vitrine” (window-

dressing) de fundos de investimento, proposta originalmente por Lakonishok et al. (1991). 

Esses autores propõem que, na virada do ano, para ter, nesse importante ponto de comparação 

com seus pares, uma carteira formada principalmente por ações que apresentaram um bom 

retorno ao longo do ano, os fundos de pensão venderiam ações de empresas que apresentaram 

retorno negativo ao longo do ano e comprariam das que apresentaram retorno positivo. Sias e 

Starks (1997) apresentam evidência de que ativos negociados por pessoas físicas em 

dezembro e janeiro apresentam um efeito janeiro mais significativo, o que suporta a hipótese 

de gerenciamento tributário, em detrimento da hipótese de “arrumação de vitrine”. Por outro 

lado, Ng e Wang (2004) relatam que investidores institucionais vendem, no final do ano, mais 

ações de empresas de pequeno valor de mercado, com desvalorização ao longo do ano, e 

compram mais ações de empresas de pequeno valor de mercado, no início do ano, 

consistentemente com a hipótese de “arrumação e vitrine”.  

Entretanto, os trabalhos empíricos existentes sobre o efeito janeiro no mercado 

brasileiro não confirmam os fatos estilizados do mercado estadunidense. Costa Jr. (1990), 

com base em uma análise envolvendo retornos do IBOVESPA no período de 1969 a 1988, 

não encontrou evidência do efeito janeiro, na série deflacionada. Ele atribui esse resultado à 

ausência do imposto sobre ganhos de capital, no Brasil, para o período analisado. Torres, 

Bonomo e Fernandes (2002), utilizando dados de 62 ações com dados de retornos e número 

de ações disponíveis para todo o período de 4 de março de 1986 a 15 de abril de 1998, 

verificaram o efeito janeiro em uma carteira ponderada por valor (value weighted). Porém, o 

efeito não foi observado para uma carteira formada com todas as ações ou para a carteira com 

pesos iguais das ações (equal weighted), em conflito com a observação em outros mercados 

de que se trata de um efeito presente em ações de firma com pequeno valor de mercado. 

Santos et al (2007), analisando as cotações mensais dolarizadas do Ibovespa, no período de 

1969 a 2006, não encontraram evidências estatisticamente significantes de ocorrência do 

efeito janeiro.  

 

2.2 Outras Anomalias Relacionadas ao “Efeito Janeiro” 

Ao considerar os retornos passados, é esperado que as ações com retorno negativo em 

dezembro tenham um retorno anormal maior. Mas esse efeito pode se confundir com o efeito 

de reversão de curto prazo, reportado por Jegadeesh (1990), para retornos mensais. Além 

disso, é esperado que as ações que tiveram retorno negativo ao longo do ano anterior tenham 

um retorno anormal maior em janeiro. Como esse efeito é contrário ao “efeito momento” 

(momentum effect), reportado por Jegadeesh e Titman (1993), o efeito janeiro pode ser 

atenuado pelo efeito momento. Assim, as análises procuram incorporar variáveis de controle 

tanto para o efeito de reversão de curto prazo, como para o efeito momento. 
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2.2.1 Efeito Reversão de Curto Prazo e Efeito Momento 

Segundo Jegadeesh (1990), alguns trabalhos recentes relatam evidências de 

previsibilidade de retornos em índices do mercado. Ele cita os trabalhos de Fama e French 

(1988) onde foi mostrado uma correlação serial negativa em retornos de mercado em 

intervalos de observação de três a cinco anos. Ainda de acordo com Jegadessh (1990) no caso 

de títulos individuais, já foram documentadas evidências estatísticas contra o modelo aleatório 

(random walk), mas o grau de previsibilidade de retorno é geralmente considerado 

economicamente insignificante. 

Porém em sua pesquisa, Jegadessh (1990) traz novas evidências de previsibilidade de 

retorno de ações, indicando que a correlação de primeira ordem negativa de série em retornos 

mensais é altamente significante. Além disso, foi encontrada significante correlação serial 

positiva e a correlação de doze meses de série é particularmente forte. Isto também inferiu que 

os retornos sobre títulos, em todos os quartis tamanho classificados, exibissem 

qualitativamente padrões similares de correlação serial. Assim, inferiu-se que o padrão 

previsível de retorno acumulado pareceu ser um fenômeno generalizado. 

Lehmann (1990) corrobora afirmando, pelos achados de suas pesquisas, que há 

evidências de que os retornos das ações possam ser prevista com alguma confiabilidade. Há 

duas explicações concorrentes desse fenômeno, a primeira é que os retornos necessários 

variam ao longo do tempo, resultando em previsível, mas eficiente, o que significa reversão 

nos preços das ações. Alternativamente, a previsibilidade dos retornos das ações pode refletir 

a reação exagerada dos preços das ações, através de modismo, ou pelos equívocos cognitivos 

de investidores em um mercado ineficiente. 

Estas duas explicações podem ser distinguidas através da análise dos retornos dos 

ativos em intervalos de tempo curto. Como Sims (1984) e outros sublinharam, os preços dos 

ativos devem seguir um processo de Martingale (eventos passados não ajudam a prever 

ganhos futuros) em intervalos de tempo muito curtos, as alterações de curto prazo nos valores 

fundamentais devem ser insignificantes num mercado eficiente com a chegada de informações 

imprevisíveis. Modelos de modismos, em contraste, são utilizados para prever autocorrelação 

sobre todos os intervalos de tempo, embora a maioria das versões enfatize previsibilidade ao 

longo de grandes intervalos de tempo. 

Segundo Bruni e Famá (1998), efeito momento ocorre quando se obtêm retorno 

anormal positivo durante meses subsequentes, resultantes da estratégia de venda de ativos 

com mau desempenho passado e a compra dos ativos que tiveram um bom desempenho 

passado. 

De acordo com Jegadeesh e Titman (1993), a visão popular realizada por muitos 

jornalistas, psicólogos e economistas, é a de que os indivíduos tendem a reagir de forma 

exagerada à informação. Esta teoria se fortaleceu ao indicar modelos que esclarecessem 

anomalias de mercado como a variação dos preços a partir da reação dos indivíduos, seja uma 

sub-reação ou sobre reação.  

Muitos administradores de carteiras e analistas de ações subscrevem a opinião de que 

estratégias de momento geram lucros significativos. Jegadeesh e Titman (1993) examinaram 

uma variedade de estratégias de momento e registraram que as estratégias de comprar ações 

com altos retornos ao longo dos últimos 3 a 12 meses e vender ações com retornos pobres 

sobre o mesmo período de tempo irá proporcionar um ganho de lucro em torno de um por 

cento ao mês para o seguinte ano.  

 

3 METODOLOGIA 

3.1 Aspectos Metodológicos 

Conforme as características apontadas por Martins (2002), este estudo classifica-se 

como uma pesquisa quantitativa e do ponto de vista de seus objetivos como descritivo. 
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Quanto aos procedimentos de coleta, esta é uma pesquisa documental, utilizando dados 

secundários, coletados na base de dados Economática®. 

Dessa maneira, permeia-se uma pesquisa em contabilidade de natureza positiva, visto 

que, fundamentado por uma teoria, a explicação dos fenômenos ocorre por meio da 

identificação de suas relações, conforme entendimento de Martins e Theóphilo (2007). 

 

3.2 Definição das Variáveis 

Em procedimento indicado por Soares, Rostano e Soares (2002) foi utilizado como 

medida para o retorno das ações o retorno anormal (RA) ajustado ao retorno de mercado, pois 

este expressa o excesso de Retorno da Ação em relação ao portfólio de mercado em um dado 

período, sendo obtido pela equação: 

 
(E1) 

Onde:  é o retorno anormal da ação no mês t;  é o Retorno da Ação no mês t; é 

o retorno do mercado para o mês t. Como medida para o retorno do mercado foi utilizada a 

variação do Ibovespa (IBOV). Para todas as observações considerou-se o fechamento do 

último dia de cada mês. 

O cálculo do Retorno da Ação (R) obedeceu à equação: 

 

(E2) 

Onde: é a taxa de Retorno da Ação no mês t;  é o preço da ação i na data t;  o 

preço da ação i na data t-1. Obteve-se o valor do preço da ação no fechamento do último dia 

de cada mês. 

Similar ao cálculo do Retorno da Ação, o retorno do mercado (RIBOV) foi calculado 

seguindo a expressão: 

 

(E3) 

Onde:  é a taxa de retorno do IBOVESPA no mês t;  é o preço do IBOVESPA 

na data t;  é o preço do IBOVESPA na data t-1. As observações possuem valor do 

índice no fechamento do último dia de cada mês. 

O cálculo do Retorno da Ação (R) em t-1 obedeceu à equação: 

 

(E4) 

Onde: é a taxa de Retorno da Ação no mês t-1; é o preço da ação na data t-1;  

o preço da ação na data t-2. Obteve-se o valor do preço da ação no fechamento do último dia 

de cada mês. 

O cálculo do Retorno Acumulado da Ação (RAc), no período de t-12 a t-2, obedeceu à 

equação: 

 

(E5) 

Onde: é a o Retorno Acumulado da Ação no período de t-12 a t-2; R é a taxa de 

Retorno da Ação; 

 

3.3 Descrição dos Modelos e Resultados Esperados 

Considerando a base teórica e concernente ao problema de pesquisa, são tomados 

modelos como métricas para averiguar a ocorrência do efeito janeiro, tencionando controlar o 

efeito momento e o efeito reversão de curto prazo para os modelos.  
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Como visto, uma possível explicação do efeito janeiro é que se trata de uma reversão 

de uma queda de preços causada pela coordenação de agentes, em dezembro, vendendo ações 

nas quais o ganho de capital acumulado desde a compra está negativo, de forma a reduzir a 

renda base da incidência de imposto de renda. O ganho de capital depende do momento em 

que cada investidor comprou a ação (o que determina o preço de compra), inviabilizando a 

determinação do real ganho de capital médio do mercado. Entretanto, podemos inferir que 

quanto menor o retorno acumulado, no período de janeiro a novembro, mais negativo deve ser 

o ganho de capital médio dos investidores na ação. Além disso, é preciso que o retorno 

anormal em dezembro seja negativo, para caracterizar a coordenação de vendas pelos agentes. 

Dessa forma, o Modelo 1 é expresso pela equação: 

 
(M1) 

Onde:  é o Retorno Mensal Anormal da ação no mês t; é o Retorno Mensal 

Acumulado da Ação no período de t-12 a t-2;  é o Retorno da Ação no período de t-1;  

é a variável dummy da ação que adotará valor igual a 1 quando t corresponder ao mês de 

janeiro;  é o intercepto;  é o coeficiente angular entre o Retorno Acumulado de t-12 a t-2 

e o Retorno Anormal em t;  é o coeficiente angular entre o Retorno da Ação em t-1 e o 

Retorno Anormal em t;  é o coeficiente angular entre a variável dummy do mês de janeiro e 

o Retorno Anormal do mês t;  é o termo de erro.  

Pelo efeito momento, é esperado que o coeficiente  seja positivo, conforme descrito 

por Jegadeesh e Titman (1993). Pelo efeito de reversão de curto prazo, o coeficiente  deve 

ser negativo, conforme descrito por Jegadeesh (1990) e Lehman (1990). O coeficiente  

capta a sensibilidade do Retorno Mensal Anormal por ação com relação aos meses de janeiro. 

Entretanto, para que ocorra a coordenação de vendas, é preciso que o ganho de capital 

seja negativo. Mesmo que o retorno acumulado de janeiro a novembro seja baixo, ainda 

permite a ocorrência de ganho de capital pelos agentes. É preciso, assim, avaliar se esse efeito 

se intensifica quando  e  são negativos. Para isso são adicionados termos que 

tomam esses valores apenas no caso de serem negativos.  

O Modelo 2 é dado pela equação: 

 

(M2) 

Onde: é uma variável dummy que adotará valor igual a 1 quando o Retorno 

Acumulado da Ação no período de t-12 a t-2 for negativo;  uma variável dummy que 

adotará valor igual a 1 quando o Retorno da Ação em t-1 for negativo;  o coeficiente 

angular entre a interação do Retorno Acumulado da Ação no período de t-12 a t-2 e a variável 

dummy de retorno acumulado negativo do referido período;  o coeficiente angular entre a 

interação do Retorno da Ação no mês t-1 e a variável dummy de retorno negativo do referido 

mês. As demais variáveis submetem-se às mesmas definições de (M1) 

No Modelo 2, os coeficientes  e  refletem a assimetria dos efeitos momento e 

reversão de curto prazo, respectivamente, sendo esperados valores positivos para ambos. A 

dummy  capta a sensibilidade do Retorno Mensal Anormal em relação a 

resultado negativo do retorno acumulado do período de t-12 a t-2. A dummy  capta a 

sensibilidade do Retorno Mensal Anormal em relação ao retorno negativo no período t-1. 

Entretanto, para avaliação do efeito janeiro, é de especial interesse a avaliação da 

 e , quando são negativos, para , especialmente quando se referem ao 

período de janeiro a novembro e dezembro, respectivamente. 

Assim, constitui-se o Modelo 3 conforme a equação: 
(M3) 
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Onde:  o coeficiente angular entre a interação do Retorno Acumulado da Ação no período 

de t-12 a t-2, a variável dummy de retorno acumulado negativo do referido período e a 

variável dummy de janeiro;  o coeficiente angular entre a interação do Retorno da Ação 

no mês t-1, a variável dummy de retorno negativo do referido mês e a variável dummy de 

janeiro;  é o termo de erro. As demais variáveis submetem-se às mesmas definições de (M1) 

e (M2). 

No Modelo 3, os coeficientes  e  refletem os aumentos anormais em janeiro 

decorrentes do ganho de capital negativo no ano anterior. Essas são as principais variáveis 

para avaliar se um retorno anormal positivo no mês de janeiro pode ser explicado pela 

realização de prejuízos para evitar pagamento de impostos. Se assim o for, é esperado que 

esses coeficientes tenham sinal negativo, ou seja, quanto mais negativo o ganho de capital no 

ano anterior, mais vendas devem ter ocorrido (porque mais pessoas tiveram ganho de capital 

negativo e porque o benefício fiscal individual também é maior), implicando numa maior 

reversão em janeiro. 

 

3.4 Seleção das amostras e tratamento dos dados 

Foram constituídas cinco amostras de trabalho para pesquisa, conforme detalhadas 

abaixo: 

 

3.4.1 Amostra 1 – ADR’s NYSE 

A Amostra 1 constitui-se de fechamentos mensais de ADR’s de empresas brasileiras 

negociadas na bolsa de valores de Nova York (Nyse) no período de 1996 a 2013. Foram 

excluídas as empresas que não apresentavam alguma informação para uma determinada 

variável em um dado mês. Assim, a Amostra 1 conta com 6.117 observações ações-mês de 53 

ações diferentes. 

Para melhor entendimento, quanto a Amostra 1, nas equações, modelos e hipóteses deste 

trabalho, onde consta ‘ação’ leia-se ‘ADR’. 

 

3.4.2 Amostra 2 – ADR’s Bovespa 

A Amostra 2 é composta por fechamentos mensais de ações de empresas brasileiras, 

negociadas na BM&FBovespa no período de 1996 a 2013, cujas ações se baseiam as ADR’s 

das referidas empresas negociadas na Nyse. 

De igual forma à Amostra 1, procedeu-se com a exclusão de empresas que não 

apresentavam alguma informação para uma determinada variável em um dado mês. Realizou-

se ainda a winsorização das variáveis que excederam os limites de 1,5% inferior e de 98,5% 

superior. Assim, a Amostra 2 conta com 7.938 observações ações-mês para as mesmas 53 

ações da Amostra 1. 

 

3.4.3 Amostra 3 – Ações Bovespa sem ADR’s 

A Amostra 3 é composta por fechamentos mensais de ações de empresas brasileiras, 

negociadas na BM&FBovespa no período de 1996 a 2013, excluídas as ações que baseia as 

ADR’s. Ou seja, das ações de empresas brasileiras na BM&FBovespa, para o período 

destacado, foram excluídas as ações que compõem a Amostra 2, além da exclusão de 

empresas que não apresentavam alguma informação para uma determinada variável em um 

dado mês. Dessa forma, a Amostra 3 é formada por 59.767 observações de 845 ações 

diferentes. 
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3.4.5 Amostra 4 – Ações Bovespa 

A Amostra 5 é composta por fechamentos mensais de ações de empresas brasileiras, 

negociadas na BM&FBovespa no período de 1996 a 2013. Foram excluídas as empresas que 

não apresentavam alguma informação para uma determinada variável em um dado mês, 

resultando, desse modo, em 67.705 observações de 898 ações diferentes.  

 

3.5 Hipóteses a serem testadas 

Fundamentando-se na literatura revisada e com o objetivo de identificar o efeito 

janeiro, mas levando em consideração as interações com as anomalias de reversão de curto 

prazo e momento, foram formuladas as seguintes hipóteses a serem testadas: 

 H1: Ocorre efeito janeiro nas ações de empresas brasileiras ( . 

 H2: O efeito janeiro está relacionado com a desvalorização das ações no ano 

anterior ( . 

 H3: O efeito janeiro está relacionado com a desvalorização das ações em dezembro 

( . 

 

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

4.1 Estatísticas Descritivas das Amostras 

A Tabela 1 apresenta o consolidado das estatísticas descritivas por amostra, das 

variáveis utilizadas nos três modelos econométricos. 
Tabela 1 - Estatística Descritiva das Amostras 

Valores das Médias das Variáveis por Amostra 

Variáveis Amostra 1 Amostra 2 Amostra 3 Amostra 4 

 

0.00663 0.00077 0.00374 0.00341 

 

0.07139 0.14258 0.13413 0.13485 

 

0.00716 0.01295 0.01436 0.01417 

 

-0.16836 -0.10344 -0.14679 -0.14254 

 

-0.05135 -0.03993 -0.04964 -0.04876 

 

-0.01749 -0.01089 -0.01447 -0.01413 

 

-0.00234 -0.00232 -0.00316 -0.00307 

  

    

  

Valores de Desvio Padrão das Variáveis por Amostra 

Variáveis Amostra 1 Amostra 2 Amostra 3 Amostra 4 

 

0.13236 0.09894 0.17446 0.16824 

 

0.52755 0.42288 0.56844 0.55725 

 

0.15101 0.12092 0.18005 0.17565 

 

0.32589 0.21238 0.29559 0.29141 

 

0.09653 0.07003 0.10093 0.09921 

 

0.12171 0.07588 0.10743 0.10556 

 

0.02258 0.02078 0.02786 0.02726 

  

    

  

Valores de Mínimos das Variáveis por Amostra 

Variáveis Amostra 1 Amostra 2 Amostra 3 Amostra 4 

 

-1.45628 -0.25036 -3.88402 -3.88402 

 

-4.02159 -0.99791 -4.62497 -4.62497 

 

-1.53148 -0.32277 -2.99573 -2.99573 

 

-4.02159 -0.99791 -4.62497 -4.62497 

 

-1.53148 -0.32277 -2.99573 -2.99573 
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-3.49993 -0.99791 -2.66584 -3.05945 

 

-0.59576 -0.32277 -1.36649 -1.36649 

  

    

  

Valores Máximos das Variáveis por Amostra 

Variáveis Amostra 1 Amostra 2 Amostra 3 Amostra 4 

 

0.88822 0.26326 3.90012 3.90012 

 

2.79213 1.18183 5.02564 5.02564 

 

0.94446 0.31511 3.84324 3.84324 

 

0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 

 

0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 

 

0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 

 

0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 

Na Tabela 1 temos que:  é o Retorno Mensal Anormal da ação no mês t;   é o Retorno Mensal 

Acumulado da Ação no período de t-12 a t-2;  é o Retorno da Ação no mês de t-1; 

 é a interação do Retorno Mensal Acumulado no período de t-12 a t-2 com a variável 

dummy de valor 1 para Retorno Mensal Acumulado negativo no referido período;  é a interação entre 

o retorno mensal em t-1 com a variável dummy de valor 1 para retorno negativo em t-1; 

 é a interação de entre o Retorno Acumulado com a dummy de Retorno 

Acumulado negativo e com a variável dummy de janeiro;  é a interação do Retorno da Ação em 

t-1 com a variável dummy de Retorno da Ação em t-1 negativo e com a variável dummy de janeiro.  

 

Pode-se observar que os valores de média e desvio padrão não apresentam grandes 

disparidades, independente da amostra. A maior dispersão ocorre na variável  na 

Amostra 3, variando de -4,62497 a 5.02564. Assim, é possível indicar que os dados mantêm-

se concentrados ou homogêneos nessas variáveis. 

 

4.2 Correlação entre as variáveis 

A Tabela 2 apresenta a matriz de correlação de Person entre as variáveis dos três 

modelos utilizados na Amostra 1 – ADR’s NYSE. Para melhor formatação de espaço na 

tabela, as variáveis dos Modelos 1, 2 e 3, foram renomeadas. As devidas descrições seguem 

abaixo da referida tabela. 
Tabela 2 – Correlação das Variáveis da Amostra 1 

  Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 

Y 1             

X1 -0.0081 1           

X2 0.0388*** 0.0105 1         

X3 -0.029** 0.8526*** -0.014 1       

X4 0.0359*** 0.1361*** 0.8453*** 0.1473*** 1     

X5 0.0116 0.2549*** -0.0796*** 0.307*** -0.0432*** 1   

X6 0.059*** 0.0195* 0.156*** -0.0003 0.1813*** 0.1274*** 1 

Na Tabela 2 temos que: Y =  é o Retorno Mensal Anormal da Ação no mês t; X1 =  é o Retorno 

Mensal Acumulado da Ação no período de t-12 a t-2; X2 =  é o Retorno da Ação no mês de t-1; X3 = 

 é a interação do Retorno Mensal Acumulado no período de t-12 a t-2 com a variável 

dummy de valor 1 para Retorno Mensal Acumulado negativo no referido período; X4 =  é a interação 

entre o retorno mensal em t-1 com a variável dummy de valor 1 para retorno negativo em t-1; X5 = 

 é a interação de X3 com a variável dummy de janeiro; X6=  é a 

interação de X5 com a variável dummy de janeiro. ***,**,*, significante a 1%, 5% e 10%. 

 

Na Tabela 2 é possível observar várias correlações significativas. Com ênfase às 

interpretações dos modelos 1, 2 e 3, ressalta-se as correlações positivas entre o Retorno em t-1 

( ) e o Retorno Anormal ( ).  
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A Tabela 3 apresenta a matriz de correlação de Person entre as variáveis dos três 

modelos utilizados para a Amostra 4. Devido às iguais circunstâncias da Tabela 2, as 

variáveis dos modelos foram renomeadas e seu detalhamento se encontra abaixo da Tabela 3. 
Tabela 3 – Correlação das Variáveis da Amostra 4 

  Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 

Y 1             

X1 0.0143*** 1           

X2 -0.0319*** 0.0085** 1         

X3 0.0166*** 0.7664*** 0.0067* 1       

X4 -0.0104*** 0.0476*** 0.7409*** 0.1062*** 1     

X5 0.017*** 0.2252*** -0.0168*** 0.3033*** 0.0041 1   

X6 -0.0219*** 0.0277*** 0.1663*** 0.037*** 0.2229*** 0.2393*** 1 

Na Tabela 3 temos que: Y =  é o Retorno Mensal Anormal da Ação no mês t; X1 =  é o Retorno 

Mensal Acumulado da Ação no período de t-12 a t-2; X2 =  é o Retorno da Ação no mês de t-1; X3 = 

 é a interação do Retorno Mensal Acumulado no período de t-12 a t-2 com a variável 

dummy de valor 1 para Retorno Mensal Acumulado negativo no referido período; X4 =  é a interação 

entre o retorno mensal em t-1 com a variável dummy de valor 1 para retorno negativo em t-1; X5 = 

 é a interação de X4 com a variável dummy de janeiro; X6=  é a 

interação de X4 com a variável dummy de janeiro. ***,**,*, significante a 1%, 5% e 10%. 

 

A Tabela 3 indica correlações significativas das variáveis explicativas em relação à 

variável dependente, ao nível de 1% de significância. Destaca-se ainda, referente às 

correlações significativas positivas em relação ao Retorno Anormal ( ) com: o Retorno 

Mensal Acumulado ( ); a interação do Retorno Mensal Acumulado e dummy de 

Retorno Acumulado Negativo ( ); e interação do Retorno Mensal 

Acumulado, dummy de Retorno Acumulado Negativo e dummy  de janeiro 

( ). 

Os resultados das correlações para as Amostras 2 e 3 não serão tabelados e expostos, 

visto que estas amostras, por constituírem a Amostra 4 (Amostra 2 + Amostra 3) possuem 

semelhantes resultados de correlação e por consequência semelhante interpretação, sendo 

assim análogo ao apresentado na Tabela 3. 

 

 4.3 Análises das Regressões 

Para analisar a ocorrência do efeito janeiro e controlando para o efeito momento e o 

efeito reversão de curto prazo, além de testar as hipóteses suscitadas, foram realizadas 

regressões múltiplas em cada amostra. Assim, a variável Retono Anormal Mensal por Ação 

foi regredida contra as variáveis independentes conforme as equações E1, E2 e E3. Para tanto, 

utilizou-se o método de mínimos quadrados ordinários (MQO) para estimar os modelos de 

estudo, usando-se a técnica de correção de erros de White em virtude da detecção de 

problemas de heterocedasticidade em todas as amostras de trabalho. 

 

4.3.1 Regressões na Amostra 1 – ADR’s NYSE 

A Tabela 4 apresenta o resultado das regressões robustas para a Amostra 1. 
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Tabela 4 - Regressão Robusta para a Amostra 1 

Variável Dependente Retono Anormal Mensal por Ação 

Variáveis 

Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 

Coeficiente 

(Erro Padrão) 

Coeficiente 

(Erro Padrão) 

Coeficiente 

(Erro Padrão) 

 

-0.0024 

(0.0047) 

0.0144** 

(0.0065) 

0.0140** 

(0.0065) 

 

0.0373 ** 

(0.0173) 

0.0136 

(0.0267) 

0.0106 

(0.0268) 

 

-0.0153*** 

(0.0063) 

-0.0150** 

(0.0062) 

-0.0040 

(0.0067) 

 

 

-0.0338** 

(0.0147) 

-0.0344** 

(0.0156) 

 

 

0.0407 

(0.0518) 

0.0320 

(0.0518) 

 

 

 0.0169 

(0.0197) 

 

 

 0.2756* 

(0.1560) 

Constante 0.0079*** 

(0.0019) 

0.0032 

(0.0036) 

0.0027 

(0.0036) 

Prob>F 0.0247 0.0111 0.0236 

R² 0.0026 0.0045 0.0065 

Nº Observ. 6117 6117 6117 

Na Tabela 4 temos que:  é o Retorno Mensal Acumulado da Ação no período de t-12 a t-2;  

é o Retorno da Ação no mês de t-1;  é uma variável dummy que adotará valor 1 quando t corresponder ao 

mês de janeiro;  é a interação do Retorno Mensal Acumulado no período de t-12 a t-

2 com a variável dummy de valor 1 para Retorno Mensal Acumulado negativo no referido período; 

 é a interação entre o retorno mensal em t-1 com a variável dummy de valor 1 para retorno 

negativo em t-1;  é a interação de  com a variável 

dummy de janeiro;  é a interação de  com a variável dummy de janeiro. 

***,**,*, significante a 1%, 5% e 10%. 

 

Segundo os resultados apresentados, ressalta-se a análise de H1, onde é rejeitada nos 

modelos 1 e 2 a 1% e 5% de significância respectivamente. No Modelo 3 não podemos fazer 

inferência para esta hipótese, visto que  não se mostrou significante, assim como para H2.  

Pelos resultados apresentados, nas ADR’s de empresas brasileiras negociadas na 

NYSE, observamos do Modelo 1 uma evidência contrária ao efeito janeiro, captado pelo 

coeficiente da variável . No Modelo 2, ao controlarmos para a assimetria do efeito 

momento, observamos que este se torna relevante e que as reversões ocorrem particularmente 

para ações com quedas significativas no ano anterior. Por fim, do Modelo 3, podemos 

concluir que o retorno menor em janeiro pode ser inteiramente explicado por uma continuação 

de quedas em dezembro, o que vai diretamente contra a hipótese de que o efeito janeiro seja 

causado por uma reversão de vendas ocasionadas por motivos fiscais, em dezembro, 

rejeitando-se assim H3. 

 

4.3.2 Regressões na Amostra 2 – ADR’s Bovespa 

Procedeu-se com a realização de regressões múltiplas na Amostra 2 de forma idêntica 

ao realizado na Amostra 1. Os resultados são apresentados na Tabela 5. 
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Tabela 5 - Regressão Robusta para a Amostra 2 

Variáveis 

Variável Dependente Retono Anormal Mensal por Ação 

Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 

Coeficiente 

(Erro Padrão) 

Coeficiente 

(Erro Padrão) 

Coeficiente 

(Erro Padrão) 

 
0.0063** 

(0.0031) 

0.0039 

(0.0045) 

0.0039 

(0.0045) 

 
-0.0314*** 

(0.0110) 

-0.0415** 

(0.0188) 

-0.0421** 

(0.0188) 

 
-0.0111*** 

(0.0042) 

-0.0109*** 

(0.0042) 

-0.0053 

(0.0046) 

  

0.0057 

(0.0105) 

0.0001 

(0.0108) 

  
0.0213 

(0.0331) 

0.0252 

(0.0341) 

  
 

0.05335*** 

(0.02103) 

  
 -0.02961 

(0.08561) 

Constante 
0.00125 

(0.00129) 

0.0032 

(0.00208) 

0.00274 

(0.00209) 

Prob>F 0.0001 0.0003 0.0002 

R² 0.0035 0.0036 0.0048 

Nº Observ. 7938 7938 7938 

Na Tabela 5 temos que:  é o Retorno Mensal Acumulado da Ação no período de t-12 a t-2;  

é o Retorno da Ação no mês de t-1;  é uma variável dummy que adotará valor 1 quando t corresponder ao 

mês de janeiro;  é a interação do Retorno Mensal Acumulado no período de t-12 a t-

2 com a variável dummy de valor 1 para Retorno Mensal Acumulado negativo no referido período; 

 é a interação entre o retorno mensal em t-1 com a variável dummy de valor 1 para retorno 

negativo em t-1;  é a interação de  com a variável 

dummy de janeiro;  é a interação de  com a variável dummy de janeiro. 

***,**,*, significante a 1%, 5% e 10%. 

 

Pelos resultados apresentados na Tabela 5, nas ações de empresas brasileiras 

negociadas na Bovespa, as quais se baseiam as ADR’s negociadas na NYSE, observamos 

uma evidência contrária ao efeito janeiro, captado pelo coeficiente da variável , para os 

Modelos 1 e 2. Além disso, observamos o efeito reversão de curto prazo, para retornos 

mensais, descrito por Jegadessh (1990), em todos os modelos. O efeito momento é observado 

no Modelo 1, conforme descrito por Jegadeesh e Titman (1993). Por fim, do Modelo 3, 

podemos concluir que o retorno menor em janeiro pode ser explicado por quedas acumuladas 

de janeiro a novembro, o que vai diretamente contra a hipótese de que o efeito janeiro seja 

causado por uma reversão de vendas ocasionadas por motivos fiscais, no acumulado do 

período citado. Assim, para a Amostra 2, rejeita-se H1 e H2, enquanto H3 não se mostrou 

estatisticamente significante. 

 

4.3.3 Regressões na Amostra 3 – Ações Bovespa sem ADR’s 

Na Amostra 3, foram realizadas as regressões múltiplas de igual forma ao realizado na 

Amostra 1 e 2. Os valores são apresentados na Tabela 6. 
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Tabela 6 - Regressão Robusta para a Amostra 3 

Variáveis 

Variável Dependente Retono Anormal Mensal por Ação 

Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 

Coeficiente 

(Erro Padrão) 

Coeficiente 

(Erro Padrão) 

Coeficiente 

(Erro Padrão) 

 
0.0044*** 

(0.0016) 

0.00161 

 (0.00235) 

0.00189  

(0.00235) 

 
-0.03221*** 

(0.0071) 

-0.05168***  

(0.01147) 

-0.05195***  

(0.01149) 

 
0.01202*** 

(0.00298) 

0.01196***  

(0.00298) 

0.01450*** 

 (0.00344) 

  

0.00631  

(0.00528) 

0.00130  

(0.0054) 

  
0.04723**  

(0.01987) 

0.05601***  

(0.01980) 

  
 

0.04322***  

(0.01254) 

  
 -0.12149*  

(0.06708 

Constante 
0.00255*** 

(0.00078) 

0.00649*** 

 (0.00132) 

0.00617***  

(0.0013) 

Prob>F 0 0 0 

R² 0.0016 0.002 0.0028 

Nº Observ. 59767 59767 59767 

Na Tabela 6 temos que:  é o Retorno Mensal Acumulado da Ação no período de t-12 a t-2;  

é o Retorno da Ação no mês de t-1;  é uma variável dummy que adotará valor 1 quando t corresponder ao 

mês de janeiro;  é a interação do Retorno Mensal Acumulado no período de t-12 a t-

2 com a variável dummy de valor 1 para Retorno Mensal Acumulado negativo no referido período; 

 é a interação entre o retorno mensal em t-1 com a variável dummy de valor 1 para retorno 

negativo em t-1;  é a interação de  com a variável 

dummy de janeiro;  é a interação de  com a variável dummy de janeiro. 

***,**,*, significante a 1%, 5% e 10%. 

 

Visto os resultados expostos na Tabela 6, nas ações de empresas brasileiras negociadas 

na Bovespa sem as ações que se baseiam as ADR’s negociadas na NYSE, observamos a 

evidência do efeito janeiro, captado pelo coeficiente da variável , em todos os modelos. 

Além disso, observamos o efeito reversão de curto prazo, para retornos mensais, descrito por 

Jegadessh (1990), também em todos os modelos. O efeito momento descrito por Jegadeesh e 

Titman (1993) é observado no Modelo 1. No Modelo 2, ao controlarmos para a assimetria do 

efeito reversão de curto prazo, observamos que este se torna relevante e que as reversões 

ocorrem particularmente para ações com quedas significativas no mês anterior. Por fim, do 

Modelo 3, podemos concluir que o efeito janeiro seja causado por uma reversão de vendas 

ocasionadas em dezembro, sustentando a hipótese de gestão tributária dos ganhos de capital. 

Isto posto, para o teste de hipóteses na Amostra3, rejeita-se H2 enquanto não se rejeita H1 e 

H3. 

 

4.3.4 Regressões na Amostra 4 – Ações Bovespa 

As regressões múltiplas foram realizadas, na Amostra 4, seguindo o mesmo 

procedimento e definições realizados nas demais amostras. Os valores são apresentados na 

Tabela 8. 
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Tabela 8 - Regressão Robusta para a Amostra 4 

Variáveis 

Variável Dependente Retono Anormal Mensal por Ação 

Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 

Coeficiente 

(Erro Padrão) 

Coeficiente 

(Erro Padrão) 

Coeficiente 

(Erro Padrão) 

 
0.0044868*** 

(0.0014979) 

0.0019681  

(0.0022073) 

0.0022337  

(0.0022052) 

 
-0.0314198***  

(0.0066793) 

-0.0501014***  

(0.0109421) 

-0.0503747***  

(0.0109617) 

 
0.0093747***  

(0.0026936) 

0.0093455***  

(0.0026953) 

0.0119331***  

(0.0031045) 

  

0.0054638  

(0.0049583) 

0.0004156  

(0.0050784) 

  
0.0446626***  

(0.0188631) 

0.0534615***  

(0.0188152) 

  
 

0.043815***  

(0.0115819) 

  
 -0.1215504**  

(0.0625049) 

Constante 
0.0024297***  

(0.000715) 

0.0059932***  

(0.0012122) 

0.0056898***  

(0.0012038) 

Prob>F 00000 00000 00000 

R² 0.0015 0.0019 0.0026 

Nº Observ. 67705 67705 67705 

Na Tabela 8 temos que:  é o Retorno Mensal Acumulado da Ação no período de t-12 a t-2;  

é o Retorno da Ação no mês de t-1;  é uma variável dummy que adotará valor 1 quando t corresponder ao 

mês de janeiro;  é a interação do Retorno Mensal Acumulado no período de t-12 a t-

2 com a variável dummy de valor 1 para Retorno Mensal Acumulado negativo no referido período; 

 é a interação entre o retorno mensal em t-1 com a variável dummy de valor 1 para retorno 

negativo em t-1;  é a interação de  com a variável 

dummy de janeiro;  é a interação de  com a variável dummy de janeiro. 

***,**,*, significante a 1%, 5% e 10%. 

 

Os teste de hipóteses para Amostra 4 indicam, a 1% de significância, não rejeição de 

H1 para todos os modelos e não rejeição de H3. Pelos dados apresentados, nas ações de 

empresas brasileiras negociadas na Bovespa, observamos a evidência do efeito janeiro, 

captado pelo coeficiente da variável , em todos os modelos. Além disso, observamos o 

efeito reversão de curto prazo, para retornos mensais, descrito por Jegadessh (1990), também 

em todos os modelos. O efeito momento descrito por Jegadeesh e Titman (1993) é observado 

no Modelo 1. No Modelo 2, ao controlarmos para a assimetria do efeito reversão de curto 

prazo, observamos que este se torna relevante e que as reversões ocorrem particularmente 

para ações com quedas significativas no mês anterior. Por fim, do Modelo 3, podemos inferir 

que o efeito janeiro seja causado por uma reversão de vendas ocasionadas em dezembro, 

sustentando a hipótese de gestão tributária dos ganhos de capital. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A presente pesquisa analisou as ADR’s e ações de empresas brasileiras negociadas na 

NYSE e BM&FBovespa, respectivamente, com o objetivo de avaliar a existência do efeito 

janeiro, por meio de um estudo transversal de seus retornos mensais desde 1996, com 

separação por subamostras. Desse modo, a pesquisa se estruturou nas análises de três modelos 

econométricos, incorporando às análises variáveis de controle tanto para o efeito reversão de 

curto prazo como para o efeito momento. 

Os resultados encontrados evidenciam a existência do efeito janeiro nas ações de 

empresas brasileiras da Bovespa e com maior intensidade quando o retorno negativo em 
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dezembro era maior, consistentemente com a hipótese de gestão tributária dos ganhos de 

capital. Em contraponto, os resultados também sugerem a não ocorrência do Efeito Janeiro 

nas ADR’s brasileiras da bolsa de Nova York, cujas empresas apresentam, em geral, maior 

valor de mercado. 

Este resultado se mostra relevante para a literatura nacional, impactando nas demais 

pesquisas do efeito janeiro, pois a metodologia proposta não se restringe a observar apenas o 

portfólio de mercado, neste caso o índice Ibovespa. Ao analisar diferentes amostras, pode-se 

segregar o efeito das ações de maior valor, pois estas originam as ADR’s e participam do 

cálculo de composição do Ibovespa, acarretando na inferência de não existência de Efeito 

Janeiro no mercado acionário brasileiro. Entretanto, quando analisamos as anomalias com a 

relação ação-ação, vemos que nas ações do mercado acionário brasileiro há evidência da 

ocorrência do efeito janeiro, mesmo que pela legislação fiscal brasileira não exista fortes 

motivações ou incentivos para esta ocorrência. 

Estas evidências são contrárias a diversas pesquisas encontradas na literatura nacional, 

como as de Costa Jr (1990) e Santos et al (2007). A única evidência relatada sobre o “efeito 

janeiro” no mercado de ações brasileiro por Torres, Bonomo e Fernandes (2002), é 

contraditória com um fato estilizado dessa anomalia, que é a sua incidência em ações de 

pequeno valor de mercado, conforme inicialmente apontado por Keim (1983) e confirmado 

em outros estudos contemporâneos e posteriores. 

Alinhado às pesquisas internacionais, sobretudo ao mercado acionário americano, 

sugere-se como pesquisas futuras, a busca pela motivação ou explicação da não ocorrência do 

Efeito Janeiro nas ADR’s de empresas brasileiras negociadas no mercado americano, 

permeando diversos focos de pesquisa, como: a de que esses investidores não estão 

preocupados com a tributação sobre o capital, utilizando esse expediente para ‘lavagem de 

dinheiro’; ou mesmo, não estão aproveitando os ‘incentivos fiscais’ que a legislação 

americana permite.  
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