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MEDIDAS DE TENDÊNCIA CENTRAL APLICADA À DECISÃO DE 
INVESTIMENTO 

 

 Alexandre Mendes Rodrigues,  

 

RESUMO- Este trabalho visa estabelecer uma relação entre as medidas de tendência central 

como instrumento auxiliar na escolha de ativos financeiros, por parte do investidor autônomo, 

quando da decisão de aplicar seus recursos no Mercado de Capitais. Por investidor autônomo 

entende-se aquele que, mesmo não tendo formação específica em Ciências Econômicas ou que 

seja especialista em mercado de capitais, busca como opção de diversificação para seus 

recursos, investir no mercado financeiro, sendo assim mais uma alternativa para suas 

aplicações. Tem por sua finalidade, familiarizar o investidor com as técnicas estatísticas, de 

tendência central, aprimorando sua capacidade de análise com base em estudos das melhores 

alternativas de investimento, contribuindo assim, para a melhoria de seu desempenho e 

construção de seu conhecimento financeiro. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Investimento. Estatística. Mercado de Capitais. Investidor. 
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1- INTRODUÇÃO 

Com a redemocratização do Brasil a partir do final da década de 80 do 

século passado, e posteriormente com o desenvolvimento e a estabilidade 

econômica, a partir do lançamento do Plano Real, vimos surgir o interesse de 

uma parcela cada vez maior da população para novas opções de investimento e 

aplicação de recursos que o tradicionalmente ofertado pelo sistema bancário 

tradicional, como a poupança e o penhor. O maior impulso, no entanto, veio 

mesmo com a popularização da internet e dos aplicativos para celulares os quais 

passaram a armazenar uma gama cada vez maior de desses aplicativos 

inclusive de sites especializados em economia e finanças, colocando disponível 

à população, conceitos, produtos e métodos de obtenção e aplicação de 

recursos financeiros.  

Termos como mercado financeiro, bolsa de valores, Bovespa, ações, 

commodities etc., acabaram sendo incorporados à cultura econômica do 

brasileiro.  

Para Assaf Neto, “o mercado de capitais é o maior municiador de recursos 

permanentes para a economia, devido à ligação que efetua entre os que têm 

capacidade de poupança (investidores) e aqueles com escassez de recursos de 

longo prazo, ou seja (tomadores), que têm déficit de investimentos”. (NETO, 

2005, p.139). 

Apesar disso, a mentalidade popular de investimento nesse mercado 

pujante e altamente volátil, suscetível a diversas oscilações políticas, sociais e 

econômicas, continuou a mesma, ou seja, o brasileiro quer investir aqui, nesse 

mercado, como se estivesse investindo em poupança. 

Durante décadas e décadas a poupança foi o único meio de acesso da 

população brasileira para gerar economia popular, e foi inclusive estimulada, por 

diversos governos que obtinham uma fonte de financiamento farta e com 

remuneração muito barata. Assim, foi com a aplicação popular na poupança que 

diversos projetos de habitação popular, saneamento básico e distribuição de 

energia elétrica saíram do papel e beneficiaram populações inteiras nos mais 

diversos rincões desse país continental.  

Todos nós, seres humanos temos aversão a riscos, queremos retornos 

cada vez maiores, mas, com possibilidades mínimas de perdas. 
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Apesar de aplicações no mercado de valores mobiliários serem uma fonte 

de financiamento barata para empresas e, possibilitar um ganho de rendimentos 

mais atrativos do que o oferecido pelos bancos, é um mercado sujeito a riscos 

de diversos matizes. 

O objetivo desse trabalho é familiarizar o investidor mediano a utilizar 

técnicas estatísticas, notadamente as medidas de tendência central, 

comprovadamente aplicáveis a esse mercado no auxílio a opções de 

investimentos que possibilitem padecer menos sob tais influências. 

A estatística é uma ciência que se preocupa com organização, descrição, 

análise e interpretação dos dados experimentais. Sua importância se dá para 

tomada de decisões e não é um fim, em si, mas como um instrumento fornecedor 

de informações que subsidiarão a tomada de decisões baseadas em fatos e 

dados. Por isso ela é como uma ciência de apoio, em vários caminhos do 

conhecimento. (NETO, 2002, p.1). 

 

2- MATERIAL E MÉTODOS 

Este trabalho apoia-se em pesquisas de obras de autores consagrados, 

em artigos e publicações sobre finanças e mercado de capitais, e a estatística 

aplicada às soluções para este mercado, em particular, as Medidas de 

Tendência Central.  

O público ao qual este estudo se destina é aquele investidor com relativo 

conhecimento desse mercado mas, que em seu dia a dia não tenha um 

conhecimento aprofundado sobre o tema, ou seja , não vive do fruto dessas 

aplicações, mas sim, busca uma opção  para aqueles recursos que ora dispõe, 

deseja aplicar, mas quer um retorno maior do que os usualmente oferecidos 

pelas instituições financeiras tradicionais. 

  

3 - DESENVOLVIMENTO  

 

3.1 MERCADO FINANCEIRO 

 

O mercado financeiro é todo um universo onde ocorrem as operações de 

compra e venda de ativos financeiros e compõe-se de um conjunto de órgãos, 

instituições, empresas e pessoas, que atuam neste mercado. 
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Os produtos ali comercializados são os mais diversos possíveis tais como 

valores mobiliários (ações, obrigações, etc.), mercadorias (pedras preciosas, 

commodities, etc.) e câmbio (troca de moedas).  

O Mercado financeiro pode ser dividido em quatro grandes mercados: 

mercado de capitais, mercado de crédito, mercado de câmbio e mercado 

monetário. 

 O mercado de capitais, é um meio de distribuição valores mobiliários, que 

tem por objetivo fazer com que os títulos (ações e debêntures) emitidos pelas 

empresas, tenham liquidez, viabilizando seu processo de capitalização. 

Mercado de capitais divide-se em primário e secundário, o primário, é 

quando as empresas fazem o lançamento primeiro de ações, o chamado IPO – 

Innitial Public Offering -, ou, em português – Oferta Pública de Ações -, é através 

do IPO que as empresas obtêm recursos para investimentos ou capital de giro. 

Já o mercado secundário é aquele que garante a liquidez, ou seja, os 

meios de comercialização daquelas ações compradas no IPO por um investidor 

que, conforme os resultados da empresa, pode revendê-las com lucro ou 

prejuízo sobre o valor inicialmente pago pela ação no IPO. 

A respeito também das empresas, outra forma delas obterem recursos, é 

através da emissão de debêntures. As debêntures são valores mobiliários, 

emitidos por sociedade por ações - S/A (s) -, representativos de dívida, que 

assegura a seus detentores o direito de crédito contra a companhia emissora. 

O mercado monetário tem por objeto, as operações de oferta de moeda e 

taxas de juros, sendo estes de curto e curtíssimo prazos, afim de garantir a 

liquidez da economia. 

Mercado de crédito é onde atuam diversas instituições financeiras e não 

financeiras afim de prestarem serviços de intermediação de recursos de curto, 

médio e longo prazos, para aquelas pessoas que tenham necessidade (agentes 

deficitários), para fins de consumo ou capital de giro. 

O mercado de câmbio é aquele onde é negociado troca de moedas 

estrangeiras. 
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3.2 AGENTES E ÓRGÃO REGULADORES 

 

A fim de se estabelecer ordem e disciplinar esses mercados, existem 

diversos órgãos e instituições públicas e particulares, que os regulam, e se 

dividem em órgãos normativos(regulador) e fiscalizadores 

O principal órgão normativo é o Conselho Monetário Nacional, (CMN), 

órgão supremo do Sistema Financeiro Nacional, a quem compete traçar as 

diretrizes de acordo com a política monetária estabelecida pelo governo federal, 

expedindo normas gerais a serem seguidas pelas diversas instituições. 

Seu principal agente executor e fiscalizador é o Banco Central (BACEN) 

a quem compete executar e fiscalizar as instituições monetárias (bancos, 

sociedades de capitalização, etc.), que só podem operar mediante autorização, 

(concessão) do Bacen. 

O mercado não monetário que opera principalmente com títulos e valores 

mobiliários, ações e debêntures, é fiscalizado pela Comissão de Valores 

Mobiliários, (CVM) se incumbe de normatizar e regular esse mercado. 

O BACEN e a CVM são consideradas instituições auxiliares, do Conselho 

Monetário Nacional, são “autarquias especiais”, criadas por lei, com recursos e 

administração próprios. 

No âmbito das instituições particulares, que operam e também regulam o 

mercado não monetário, podemos citar a Bolsa de Valores, no Brasil, apenas a 

BM&FBOVESPA, que é a junção da Bolsa de Valores de São Paulo, (BOVESPA) 

com a Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F). 

Elas estão constituídas em forma de Sociedade Anônima (S/A), e também 

têm papéis comercializados na bolsa de valores. 

Ainda para disciplinar esse mercado, temos de citar os órgãos 

autorreguladores, como a ANBIMA, (Associação Brasileira das Entidades dos 

Mercados Financeiros e de Capitais). 

A ANBIMA é a porta-voz de bancos, corretoras, gestoras e 

administradoras de fundos e valores mobiliários. 

O modelo de atuação da ANBIMA segue quatro princípios – 

compromissos -, representar, autorregular, informar e educar. 
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3.3 ESTATÍSTICA 

 

“A palavra estatística vem de status (Estado em latim) e, na antiguidade, 

referia-se às informações sobre terras, propriedades, empregados, animais, etc., 

ou seja, o número de habitantes e riquezas individuais, servindo ao interesse do 

Estado”. (BELLO, p.1, 2005). 

Uma definição de estatística, é a de ser uma metodologia desenvolvida 

para a coleta, apresentação (organização, resumo e descrição), à análise e 

também à intepretação de dados de observação, como o objetivo de 

compreender uma dada realidade.  

A grosso modo, os dados, objeto de coleta, organização, apresentação e 

análise, da estatística dividem-se em discretos e contínuos. 

Quando falamos em dados discretos, referimo-nos a valores exatos, como 

a quantidade de peças defeituosas, número de filhos e escalas nominais em 

geral. 

Já, dados contínuos, é o valor entre dois limites quaisquer, como diâmetro, 

logo pode ser considerado “valores quebrados”, tais como idade, a renda, 

faturamento de vendas, gastos familiares mensais, etc. 

A estatística pode ser classificada em estatística descritiva (dedutiva) e 

estatística inferencial (Indutiva). 

Estatística descritiva permite a obtenção de relações, como por exemplo, 

as medidas de posição (Média, Mediana e Moda), que permitem analisar 

assimetria e as medidas de dispersão (Variância e Desvio Padrão), essas, são 

relações que descrevem o conjunto de dados coletados. 

Estatística indutiva ou inferencial, é a parte da estatística que permite a 

tomada de decisões, sobre um conjunto de dados observados; logo, pode-se 

obter interpretações e conclusões sob determinados parâmetros.  

 

3.4 MEDIDAS DE TENDÊNCIA CENTRAL ou MEDIDAS DE POSIÇÃO 

 

Para Bello (2005), “medidas de posição ou medidas de tendência central, 

são medidas que resumidamente permitem representar um conjunto de dados 

relativos à observação de um determinado fenômeno, pois orientam quanto à 

distribuição, viabilizando a comparação das séries de dados (...)”. 
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As principais são: Média, Mediana e Moda. A média também chamada de 

“Esperança”, “Esperança Matemática” ou “Expectativa”, nos informa da 

possibilidade de um evento ocorrer ou não, sob determinadas condições. Dentre 

os principais tipos de média, podemos citar as medias aritméticas simples, e 

ponderada. 

Mediana, de um conjunto de dados numéricos ordenados crescente ou 

decrescentemente em ordem de grandeza, será o termo que ocupa posição 

central da distribuição. 

Já a Moda é o valor que mais aparece ou de maior frequência em uma 

distribuição numérica. 

 

3.5 MEDIDAS DE TENDÊNCIA CENTRAL APLICADAS A 

INVESTIMENTOS 

 

Há várias medidas de tendência central, no entanto, será dada ênfase 

apenas àquelas que forem as mais significativas para a teoria de pesquisa 

mercadológica, que são a média aritmética simples, média aritmética ponderada, 

mediana e moda. 

Média Aritmética Simples 

 

 

Média aritmética ponderada 

 

4 (4) + 6 (9) = 7 

 

Mediana 

1) Se n é ímpar, o valor é central : 12, 13, 14  = 13 

2) Se n é par, o valor é a média dos dois valores centrais: 12 13 14 15 = 

13,5 

Moda  

Valor que ocorre com mais frequência. 22 23 22 22 34 = 22 
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O motivo de se aplicar as medidas de tendência central aos investimentos 

é porque embora ganhos passados não sejam certeza de ganhos presentes ou 

futuros, uma aplicação em um determinado valor mobiliário que ao longo do 

tempo venha tendo determinados  resultados, caso o cenário permaneça sem 

grandes alterações, tendem a repetir o desempenho, podendo assim, o 

investidor , aplicar seus recursos com expectativa prévia de retorno. 

Este fato, por si somente, já coloca o investidor que utilizar alguma dessas 

técnicas estatísticas numa posição diferenciada em relação àquele investidor 

que aplica contando apenas com o “fator sorte” para ponderar sua decisão de 

aplicações. 

Existe uma máxima popular em finanças e economia de que “nunca se 

colocam todos os ovos em uma única cesta”, traduzindo este ditado, isso 

significa que um investidor prudente não deve aplicar todos os seus recursos em 

um único tipo de aplicação financeira, e o objetivo, básico é buscar 

“diversificação”. E, o mercado proporciona essa diversificação através dos 

Fundo de Investimento, que se compõem por um conjunto de produtos, ações, 

títulos públicos de renda fixa de longo, médio e curto prazos, opções, etc. 

Relativo a ações, ao conjunto delas dá-se o nome de “Carteira”. Uma 

carteira de ações, compõe-se de ações de diversas empresas, buscando 

exatamente a diversificação. 

A participação de cada ação na carteira, tem relação direta com a 

representatividade desse título no mercado à vista, em termos de número de 

negócios e volume financeiro.  

A quase totalidade dos negócios com ações no Brasil, são divulgados pela 

BM&FBOVESPA, que criou o Índice Bovespa (IBOVESPA), constituído em 2 de 

janeiro de 1968, e visa acompanhar o desempenho médio dos preços das 

principais ações negociadas na bolsa de valores. A cada quadrimestre, esse 

resultado é reavaliado, identificando-se as alterações relativas a cada ação 

componente da carteira.  

Esse intento, alcança-se através do índice de negociabilidade, calculado pela 

fórmula: ÍNDICE DE NEGOCIABILIDADE 
                  P           3     _______________________ 

IN = ∑  (  √(na/N)x(va/V)2    ) / P    
 

             I =1 
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Onde 

IN = índice de negociabilidade. 
na = número de negócios com o ativo a no mercado a vista (lote-
padrão). 
N = número total de negócios no mercado a vista da 
BM&FBOVESPA (lote-padrão). 
va = volume financeiro gerado pelos negócios com o ativo a no 
mercado a vista (lote-padrão). 
V = Volume financeiro total do mercado à vista 
P = Número de pregões no período. 
 
Notas 
 
1 No cálculo do Índice de Negociabilidade, não são considerados os negócios 
diretos. 2. Os valores do Índice de Negociabilidade de cada ativo são apurados em 

base diária, somados e divididos pelo número de pregões total do período 
analisado. 3. Os dados de negociação verificados no último dia de vigência da carteira 

anterior não são considerados para efeito da apuração do Índice de 
Negociabilidade dos ativos. 4. Caso, durante a vigência da carteira, ocorra algum evento que implique 

retirada do mercado de parte substancial do “free float” de um ativo, 
motivando sua exclusão das carteiras dos índices ou sua permanência com 
sua quantidade teórica reduzida, nas recomposições quadrimestrais 
posteriores, o histórico do ativo será ajustado descontando-se o percentual 
que foi retirado do mercado. 

 
Código                Ação                                     Part.(%) 
1                        ALLL11 ALL AMER LAT           1,336 
2                        AMBV4 AMBEV                        1,104 
3                        ARCZ6 ARACRUZ                    0,999 
4                        BTOW3 B2W VAREJO             0,759 
5                        BVMF3 BMF BOVESPA           4,242 
6                        BBDC4 BRADESCO                 3,845 
7                        BRAP4 BRADESPAR               1,160 
8                        BBAS3 BRASIL                         2,337 
9                        BRTP3 BRASIL T PAR             0,257 
10                      BRTP4 BRASIL T PAR             0,351 
11                      BRTO4 BRASIL TELEC            0,372 
12                      BRKM5 BRASKEM                    0,451 
13                      CCRO3 CCR RODOVIAS          0,591 
14                      CLSC6 CELESC                        0,113 
15                      CMIG4 CEMIG                           1,672 
16                      CESP6 CESP                             0,828 
17                      CGAS5 COMGAS                      0,106 
18                      CPLE6 COPEL                           0,691 
19                      CSAN3 COSAN                          0,518 
20                      CPFE3 CPFL ENERGIA             0,530 
 

Tomando-se para exemplificação as 20 ações mais negociadas de maio 

a agosto de 2009, calculemos a média e a mediana. Média 
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(1,336+1,104+0,999+0,759+4,242+3,845+1,160+2,337+0,257+0,351+0,372+0,

451+0,591+0,113+1,672+0,828+0,106+0,691+0,518+0,53) / 20 = 1,113. 

A mediana é calculada com a média dos valores centrais. Md = 

(2,337+0,257+0,351+0,372+0,451) / 4 = 0,942.  

Como não há um valor que se repete esta é uma série denominada 

“amodal”. 

 O que se conclui dessa exposição é que o investidor ao montar o portfólio 

de sua carteira de ações deve buscar aquelas em que a participação dela fique 

próxima a 0,942 e 1,113, pois assim estaria rentabilizando seu investimento 

dentro de um retorno esperado pelo comportamento do mercado. 

 

Vejamos o exemplo listado pel revista Infomoney,10 Ações para se 
comprar em setembro/2018 

 
 

Empresa                                      Ação              Peso% 

 

B2W                          BTOW3             5 

B3                             B3SA3               10 

BancodoBrasil     BBAS3              10 

Engie                          EGIE3              5 

Equatorial                   EQTL3              10 

KLABIN                       KBLN11            15 

GERDAU                     GGBR4              10 

Localiza     RENT3            10 

Petrobrás     PTR4                10 

Vale             Vale3                15 

 

Média = 10 ; Mediana = 25/2 = 12,5 ; Moda =10 

 Neste caso, o investidor faria melhores opções de investimento se 

escolhesse papéis que estivessem no intervalo entre 10 e 12,5, ou seja aquelas 

ações que tendessem para o “centro” da série. 
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4- CONCLUSÃO 

 

 A conclusão pertinente é que, apesar de ser altamente subjetivo o 

processo e a decisão de investir, ao fazê-lo de modo o mais racional e utilizando-

se de ferramentas matemáticas e estatísticas, pode-se atenuar a exposição a 

riscos inerentes à própria decisão de investir, além de procurar mitigar as 

interveniências e oscilações do mercado de capitais, utilizando-se e apropriando-

se da própria divulgação de negociabilidade das ações. 

 Aplicar as medidas de tendência central a um conjunto de ações 

negociadas, busca-se excluir aquelas que possuem maior volatilidade e estão 

mais sujeitas a oscilações, permanecendo-se em ações cuja variabilidade seja 

a menor possível, pois elas refletem tanto a governança das empresas 

emissoras como também estabilidade na gestão ao longo do tempo, 

concentrando-se assim em fatores internos dessas empresas e seus 

stekaholders, ficando esses papéis nemos sujeitos às vicissitudes 

mercadológicas pois ocupam a posição central em uma distribuição. 

 Este trabalho busca ser uma fonte a mais de estudos e pesquisas, não se 

esgotando nele o assunto finanças e estatística. 
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