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Duas das mais duradouras contribuições intelectuais do século passado são o "racionalismo 
crítico" de Karl Popper e a "hipótese de mercados eficientes". Esta última, ao lado da afirmação de 
que a distribuição estatística dos retornos financeiros obedece a um "passeio aleatório", é baseada 
em estudos de vários autores desde Bachelier (1900), Einstein (1905), até a síntese surgida no 
artigo de Paul Samuelson intitulado "Proof that Properly Anticipated Prices Fluctuate Randomly" 
(1965). Logo em seguida Eugene Fama (1970) celebrizou a frase "prices fully reflect all available 
information" (preços refletem integralmente toda a informação disponível), consagrando a 
interpretação de que as variações futuras de preços são imprevisíveis, já que os preços 
incorporam todas as expectativas e informações dos participantes dos mercados. (Deve ser 
frisado que quando falamos em "mercados eficientes", nos referimos à eficiência no 
processamento de informação nos mercados financeiros e não no sentido da alocação eficiente de 
Pareto.)  
 
Apesar da principal motivação dos formuladores da "hipótese de mercados eficientes" ter sido 
manter o caráter "científico" tão arduamente perseguido pelas ciências econômicas ao longo do 
século XX, esta tese não passaria no teste básico de avaliação de status científico, baseado no 
racionalismo Popperiano. Segundo Popper, para que uma teoria seja considerada genuinamente 
científica é necessário que ela possa ser refutada, ou provada falsa, empiricamente.  
 
Se a "prova" apresentada por Paul Samuelson em seu artigo de 1965, de que "os preços, quando 
eficientemente antecipados, flutuam aleatoriamente", estabelece um vínculo com a consagrada 
mecânica quântica, através do "princípio da incerteza" de Heisenberg, sua "teoria", ao contrário 
da física quântica, não pode ser testada e nem provada falsa em laboratório, e depende 
exclusivamente de inferência estatística sobre amostras de dados colhidas arbitrariamente, com 
periodicidade igualmente arbitrária, para sustentar seus argumentos.  
 
Para piorar as coisas, nos testes em laboratório o encadeamento de eventos se dá entre fatos ou 
fenômenos físicos, e fatos. Nas ciências sociais e nos mercados, esta seqüência se dá entre fatos, 
percepções dos participantes e novos fatos influenciados pelas percepções dos participantes. 
(Hayek;1952 & Soros; 1987)  
 
A estas tentativas, dos economistas da escola neoclássica, de atribuir às ciências sociais um 
caráter de ciência exata, o economista austríaco Friederich Hayek chamou de "cientismo".  
 
Na verdade, a partir da enxurrada de trabalhos acadêmicos apresentados do meio da década de 
80 em diante (ver Bibliografia), período que coincide com o primeiro aumento significativo na 
capacidade de processamento dos computadores pessoais e da evolução das ciências da 
complexidade, passou a ser notório que a "hipótese de mercados eficientes" é uma idealização, e 
desta forma uma utopia.  
 
Segundo a teoria da computação, o grau de complexidade de um sistema é medido pela sua 
capacidade de processar informação em bits. E esta capacidade tem obviamente um custo 
tecnológico, computacional, financeiro e de tempo. Se toda a informação disponível pudesse ser 
processada instantaneamente, como prega o modelo de comportamento racional dos agentes 
econômicos, o custo seria tão alto que não haveria nenhuma oportunidade de lucro a ser 
explorada nos mercados, e estes colapsariam.  
 
Por este viés fica claro que o custo de coletar e processar informação deve ser menor ou igual, em 
termos quantitativos, às oportunidades de lucro e às ineficiências a serem arbitradas nos 
mercados, para que estes se tornem viáveis economicamente.  
 



Para investidores e gestores de recursos esta nova visão dos mercados financeiros tem 
implicações práticas muito claras.  
 
A primeira é de que existem componentes previsíveis nos mercados, e este fato abre a 
possibilidade, para a obtenção de retornos financeiros superiores no longo prazo, através de uma 
gestão de recursos pró-ativa. Da mesma forma que a descoberta de novos medicamentos para a 
cura de doenças pode trazer retornos financeiros superiores para os capitalistas, inovações 
tecnológicas na área financeira também podem trazer retornos superiores para os investidores. É, 
no entanto, fundamental que haja um claro entendimento por parte do investidor da natureza dos 
riscos financeiros inerentes ao processo.  
 
A segunda é que a avaliação dos gestores de recursos pelos investidores não deve se restringir à 
análise da performance passada. Além de os períodos de duração dos "track records" serem 
normalmente curtos, e conseqüentemente pouco significativos do ponto de vista estatístico, 
ninguém garante que os resultados da estratégia empregada não sejam devidos puramente à 
sorte. É necessário saber que ineficiências e oportunidades serão exploradas pelo gestor nos 
mercados, e tentar entendê-las. E também saber porquê os outros gestores ainda não 
identificaram as mesmas oportunidades. Em resumo, é preciso entender de onde virá o valor a ser 
agregado pelo gestor à sua gestão.  
 
Além de implodir o mais importante paradigma econômico do século XX, a recente revolução 
ocorrida na tecnologia da computação, com o auxílio do barateamento significativo na aquisição 
de dados em tempo real, permitiu a investidores e gestores de recursos a implementação de 
estratégias de computação intensiva, que buscam identificar padrões e ineficiências em séries 
históricas de preços com o auxílio de avançados métodos de otimização, que não podiam ser 
implementadas há dez anos atrás. E a despeito do fato de os mercados serem movidos por 
"espíritos animais", como disse Lord Keynes, ou por agentes racionais maximizadores de utilidade, 
como prega a teoria econômica neoclássica, o uso destes métodos quantitativos de computação 
intensiva parece ser o melhor caminho para todos os participantes agregarem valor a seus 
portfolios.  
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