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Resumo 

 

Este trabalho investiga a relação entre as revisões das projeções de lucro por ação e do seu 

preço-alvo, assim como das recomendações feitas pelos analistas de investimentos, especifi-

camente os de ações, e o comportamento dos gestores de fundos de investimento. Para o de-

senvolvimento dessa pesquisa, foi feita uma revisão bibliográfica das principais teorias que 

tratam da ideia de investimento, assim como de questões sobre a gestão dos fundos e discus-

sões acerca dos motivos e impactos das informações emitidas pelos analistas. Analisando uma 

amostra que compreende a composição trimestral da carteira dos fundos de investimento clas-

sificados na categoria ações da ANBIMA, entre o terceiro trimestre de 2009 e o primeiro tri-

mestre de 2014, a hipótese principal testada é a de que os gestores seguem as informações 

emitidas pelos analistas. Para tal análise foi aplicado um modelo econométrico, com o uso de 

dados em painel, para avaliar como as revisões das recomendações e das projeções de lucro 

por ação e do retorno implícito, sendo essse calculado a partir do preço-alvo estimado pelos 

analistas, influenciam a variação da participação trimestral dos ativos nas carteiras dos fundos 

de investimentos. Os resultados apontam que, na maior parte dos tipos de fundos, os gestores 

tendem a seguir mais as revisões de recomendações do que as outras, sendo mais presente tal 

comportamento quando se tem um downgrade das revisões, embora aparente que em tipos 

específicos, a revisão do lucro por ação é a que influencia em maior intensidade o comporta-

mento dos gestores. Ainda mais, gestores ativos, especificamente do tipo de fundo IBrX ten-

dem a seguir tais recomendações de modo mais intenso que os gestores passivos de tal tipo. 

Nota-se também que a discordância das opinões dos analistas aparenta influenciar negativa-

mente o comportamento dos gestores, ou seja, quanto mais discordância, menos o gestor ten-

de a seguir o consenso das revisões, especificamente as de lucro por ação e do retorno implíci-

to. Por fim, embora os gestores tendam a seguir mais as revisões de recomendações do que as 

das projeções de lucro por ação e retorno implícito, são as revisões das projeções, quando 

seguidas, que aparentam gerar retornos positivos para os trades dos gestores. 

Palavras-chaves: Mercado de capitais, fundos de investimento, analistas de ações, relatório 

de analistas, comportamento dos gestores.  
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Abstract 

 

This work assesses the relation between the revisions of the forecasts of earning per share and 

target price, as well as the recommendations made by the investments analysts, specifically 

the stocks analysts, and the trades of the manager of investment funds. To do so was done a 

literature review which approached the main theories of investment, even as, some aspects of 

the funds management and discussions about the reasons and impacts of the information is-

sued by the analysts. Assessing one sample, which involves the quarterly composition of the 

portfolio of the investment funds classified in the category stocks, according ANBIMA, be-

tween the third quarter of 2009 and the first quarter of 2014, the main hypothesis tested is that 

the funds managers follow the information issued by the analysts. For this purpose, an econ-

ometric model using panel data was applied to assess how the revisions of the recommenda-

tions and the projections of earning per share and the implied returns, being this calculated 

from the target price estimated by the analysts, influence the variation of the participation of 

assets in the portfolio of the investiments funds between the quarters. The results show that, in 

the most part of kinds of funds, the managers tend to follow more the recommendations, be-

ing more present this behavior when there is a downgrade, although appears that in some 

kinds, the earning per share revision is that which influence with more intensity the manager’s 

behavior. Moreover, active managers, specifically of IBrX funds, tend to follow the recom-

mendation revisions with more intensity than the passive managers of this kind of fund. It’s 

observable that the disagreement of opinions between analysts seems to influence negatively 

the managers’ behavior, this is, more disagreement, less the manager tends to follow the con-

sensus of the revisions, specifically the earning per share and implied return revision. Lastly, 

although the managers tend to follow more the recommendation revisions than the projections 

of earning per share and the implied return, are the revisions of the projections, when fol-

lowed, that appear to generate positive returns to the managers’ trades. 

Keywords: Capital market, investment funds, stock analysts, analysts’ report, managers’ be-

havior. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

1.1. Justificativa e Problemática da pesquisa 

 

 

Inserida no escopo das decisões de investimento, a análise dos fatores que as influenciam pas-

sa pelas discussões acerca da moderna teoria de finanças, com sua base focada em aspectos 

racionais, assim como, aborda outras considerações que permeiam as finanças comportamen-

tais. 

Dentro desse cenário, dois agentes desempenham suas funções, sejam eles: os analistas de 

valores mobiliários, particularmente os de ações e os gestores de fundos de investimento. 

Considerando os analistas, a relevância de suas atividades compreende a elaboração de relató-

rios de análises, contemplando, além de aspectos qualitativos, as projeções de lucro e preço-

alvo, assim como, recomendações de compra (buy), manutenção (hold) e venda (sell). 

Entretanto, é notório retratar que a hipótese de mercado eficiente, proposta por Fama (1970), 

especificamente em sua forma semi-forte, descreve que não é possível se obter retornos 

anormais com o uso de informações públicas. Dada tal afirmação, o uso das informações dos 

relatórios não seria relevante para a melhoria da performance dos investimentos feitos por 

seus usuários.  

Nesse sentido, alguns estudos discutem a relação entre o uso das informações de analistas e o 

desempenho dos investimentos que as utilizam. Barber, Lehavy, McNichols e Trueman 

(2001), por exemplo, analisando se investidores podem obter lucros com o uso de recomenda-

ções de analistas, concluíram que a compra ou venda de ações com recomendações mais ou 

menos favoráveis, em conjunto com o rebalanceamento dos portfólios e rápidas respostas às 

mudanças de tais recomendações, geram retornos anormais. Loh e Stulz (2011), avaliando as 

mudanças de recomendações dos analistas identificaram que elas são mais influentes quando 

acompanhadas de algum tipo de previsão de lucro. Cheng, Liu, Qian (2006) examinando o 

papel do analista em formar as decisões de investimento dos gestores de fundos, testaram um 

modelo que se baseia no uso de informações de analistas buy-side, analistas sell-side e analis-
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tas e consultores independentes pelos gestores de fundos de ações americanos, concluindo que 

os investidores tendem a seguir mais as informações de analistas buy-side e que o retorno ten-

de a aumentar quando tal analista é mais experiente. No mercado europeu, avaliando o com-

portamento de gestores de fundos mútuos, Franck e Kerl (2013) concluíram que eles tendem a 

aumentar (reduzir) a participação de títulos nas carteiras quando o consenso das estimativas 

dos analistas sell-side aumenta (diminui) no trimestre anterior, além de apontarem que tal 

comportamento aparenta proporcionar retornos superiores em relação às operações feitas em 

sentido contrário às informações emitidas.  

No Brasil, estudos sobre tais estimativas, podem ser encontrados no trabalho de Carrete, 

Yamaguchi e Tavares (2014), que avaliou o impacto das recomendações no preço das ações 

do mercado nacional e, em outros estudos, que avaliam questões diversas, como, por exem-

plo, a qualidade da projeção dos analistas (Saito, Villalobos & Benetti 2008; Martinez, 2009). 

Tratando dos gestores de fundos, Franck e Kerl (2013) mencionam que eles são geralmente 

percebidos como experts quando se consideram as decisões de investimento e a alocação de 

portfólios, isso em função da extensiva educação, do acesso múltiplo e preferencial às bases 

de dados e da proximidade aos tomadores de decisão das companhias, porém apontam que, 

embora haja essa aparente vantagem, os gestores tendem a utilizar pesquisas projetivas de 

analistas, devido a basicamente três fatores, que são: restrição de tempo; expertise dos analis-

tas considerando determinadas indústrias e; suporte para as decisões internas de investimento. 

Dessa forma, investigar a relação entre as publicações dos analistas de valores mobiliários, e o 

uso pelos gestores de fundos no Brasil ganha importância. 

Mais ainda, a importância dessa análise é reforçada pela relevância econômica que os fundos 

de investimento têm. No país, o patrimônio dessas entidades totalizou R$ 2,69 trilhões em 

dezembro de 2014, segundo a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiras 

e de Capitais (ANBIMA, 2015b), representando, aproximadamente, 49% do PIB de 2014 di-

vulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2015).  

Assim, com o uso de metodologia similar à apresentada por Franck e Kerl (2013), a investiga-

ção do impacto das informações dos analistas na gestão desses fundos torna-se a questão cen-

tral desse estudo, o que denota para a seguinte pergunta-problema: os gestores de fundos de 

investimentos, em ações, no mercado brasileiro, seguem as recomendações e projeções publi-

cadas nos relatórios de analistas de valores mobiliários, especificamente os de ações? 
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1.2. Objetivos 

 

 

Compreendendo o uso das informações dos analistas pelos gestores de fundos de investimen-

to, particularmente os fundos de investimento que investem em ações, o principal objetivo 

dessa pesquisa é retratado como segue: 

• Identificar se os gestores de fundos seguem as revisões das recomendações e projeções 

dos analistas. 

Ademais, em função de características outras que possam influenciar o comportamento dos 

gestores, são elencados os seguintes objetivos secundários para investigação: 

• Avaliar se os fundos ativos seguem em maior intensidade as revisões que outras classifi-

cações de fundos de ações; 

• Avaliar se a direção (downgrade/upgrade) das revisões influencia a reação dos gestores; 

• Avaliar se o nível de concordância entre as revisões dos analistas influencia a reação dos 

gestores dos fundos; 

• Avaliar se o desempenho das operações que seguem as revisões dos analistas é superior a 

dos que não a seguem. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

2.1. Decisões de investimento e suas bases 

 

 

Ao discutir o processo de decisão de investimento, basicamente, se traz para a análise aspec-

tos que compreendem a seleção de ativos e a alocação de recursos. Pode-se considerar que a 

seleção envolve a decisão de em qual ativo se irá investir, dentre uma série de opções, en-

quanto a alocação compreende os níveis em que se farão os aportes de recursos. Copeland, 

Weston e Shastri (2005, p. 17) argumentam que uma decisão ótima de investimento é aquela 

que maximiza a satisfação esperada, ou seja, a utilidade esperada dos indivíduos. Ademais, o 

trabalho seminal de Markowitz (1952), compreendendo a seleção de portfólios, pautada na 

relação média-variância, também apresenta preceitos relacionados à maximização do retorno 

de uma carteira de ativos e a minimização dos riscos. 

Tratando da teoria da utilidade, suas bases remetem aos trabalhos de Bernoulli (1954), que 

dentre outras considerações, apresentou a ideia de que o valor de um item não deve se basear 

em seu preço, mas sim na utilidade que ele produz, sendo essa, dependente das circunstâncias 

particulares das pessoas que fazem as estimativas. 

Fishburn (1968) descreve que, numa visão prática, tal teoria se preocupa com as escolhas e 

decisões das pessoas e, num aspecto mais usual, se baseia em duas questões, sejam elas: a 

relação de preferência-indiferença ≼, lida “como não preferido a” e; em um conjunto X com 

os elementos x, y, z..., geralmente interpretados como alternativas de decisões ou cursos de 

ação. 

O autor considera que ≼ é uma relação binária, mencionando que havendo dois elementos, x e 

y, no grupo X, as seguintes afirmações podem ser feitas: 

• x ≼ y (x é não preferido a y); 

• não x ≼ y (é falso que x é não preferido a y). 
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Atentando-se a tais afirmações, revela que as relações de preferência e indiferença são defini-

das a partir de ≼, sendo, portanto, possível fazer as considerações a seguir: 

• x ≺ y significa que x ≼ y e não y ≼ x; 

• x ~ y significa que x ≼ y e y ≼ x.    

Ainda mais, reitera que a construção de não x ≼ y e não y ≼ x, denota a incomparabilidade de 

x e y, o que, combinado às considerações anteriores, atesta que a teoria da utilidade é essenci-

almente, em primeiro aspecto, um conjunto de afirmações consistentes internamente sobre X e 

o comportamento de ≼ sobre X e; num segundo aspecto os teoremas que podem ser deduzidos 

das afirmações.  

Os avanços dessa teoria, posteriores às ideias apresentadas por Bernoulli, ganham relevância 

com os trabalhos de Neumann e Morgenstern retratadas no livro Theory of games and Eco-

nomic Behavior, publicado em 1944. Ao discutirem sobre o comportamento racional, sendo 

essa ação conceituada como a busca dos indivíduos pela maximização, seja da utilidade ou da 

satisfação, pelos consumidores, ou do lucro, pelos empreendedores, argumentam que a noção 

de utilidade está situada acima de questões tautológicas (NEUMANN & MORGENSTERN, 

1990, p. 8). 

Nesse sentido, tais autores desenvolveram uma estrutura conceitual do tratamento axiomático 

da utilidade. Posteriores a eles, outros autores reforçam tais postulados apresentados. Cope-

land et al. (2005, p. 46) afirmam que são conhecidos como axiomas da utilidade cardinal, lis-

tando-os em cinco itens, sejam eles: comparabilidade, transitividade, forte independência, 

mensurabilidade e ranking. Elton e Gruber (1995, p. 22) reforçam que a teoria da utilidade 

esperada pode ser desenvolvida a partir deles, em acordo ao comportamento do investidor e, 

listando-os em quatro itens, sendo os três iniciais os mesmos primeiros retratados anterior-

mente, discorrem também sobre a sentença denominada certeza equivalente. Fishburn (1968) 

revela que as afirmações acerca da teoria da utilidade podem ser classificadas dentre três cate-

gorias, sejam elas: pressuposto existencial puro, pressuposto de preferência pura e pressuposto 

existencial-preferência. 

Basicamente, os axiomas são apresentados como segue: 

 



13 
 

• Comparabilidade – Copeland et al. (2005, p. 46), afirmam que esse axioma, por vezes, 

é chamado de plenitude (completeness). Neumann e Morgenstern (1990, p. 26) rela-

tam que para duas utilidades, u e v, uma e somente uma das relações a seguir pode 

existir: 

u = v, ou u < v, ou u > v. 

• Transitividade – Neumann e Morgenstern (1990, p. 26) destacam que essa é uma pro-

priedade plausível e geralmente aceita, sendo apresentada como: 

u > v, v > w, implica em u > w. 

• Independência – Elton e Gruber (1995, p. 222) afirmam que esse axioma implica na 

indiferença do investidor entre a escolha de duas apostas. Copeland et al. (2005, p. 

47), considerando G como uma aposta, α a probabilidade de se ter o resultado x e 1- α 

a probabilidade do resultado y ou z, apresentam-no do seguinte modo: 

Se x ~ y, então G(x, z : α) ~ G(x, y : α). 

• Mensurabilidade – Copeland et al. (2005, p. 47) apresentam esse axioma, atestando 

que se o resultado x é preferido à y e, esse, preferido à z, existe uma única probabilida-

de α tal que o indivíduo será indiferente entre o resultado y e uma aposta entre x com α 

de probabilidade e z com 1- α, apresentando-o como segue: 

Se x ≻ y ≽ z, ou x ≽ y ≻z, então existe um único α, tal que y ~ G(x, y : α) 

• Ranking – Como atestam os últimos autores citados, esse axioma considera que se du-

as alternativas, y e u, estiverem entre duas outras alternativas, x e z, e se for possível 

estabelecerem apostas tais que um indivíduo seja indiferente entre y e uma aposta en-

tre x (com α1 de probabilidade) e z, enquanto, também seja indiferente entre u e a 

aposta entre x (com α2 de probabilidade) e z, então se α1 é maior que α2, y é preferido a 

u, sendo representado da seguinte forma: 

Se x ≽ y ≽ z e x ≽ u ≽ z, então se y ~ G(x, y : α1) 

 e u ~ G(x, y : α2), seguindo-se que se α1  >  α2, então y ≻u, 

ou se α1  =  α2,  y ~u. 
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• Certeza equivalente – Tal axioma, afirma que para toda aposta existe um valor, deno-

minado certeza equivalente, que o investidor é indiferente entre a aposta e o resultado 

equivalente (Elton & Gruber, 1995, p. 223). 

Ainda mais, Markowitz (1959) relata que a regra da utilidade esperada foi proposta como 

substituta a ideia de retorno esperado. 

Tratando das classificações de pressupostos apresentadas por Fishburn (1968), a existencial 

pura compreende afirmações onde não há a presença da relação de não preferido (≼), ou seja, 

há um número finito de alternativas. A preferência pura revela que, frequentemente, os pres-

supostos se baseiam em uma condição de “se ... então...”. O autor aponta, como exemplo, que 

o axioma de transitividade é um pressuposto de preferência pura. Quanto à existencial-

preferência, o autor revela que ela mistura condições existenciais com preferências, exempli-

ficando que existem alternativas x e y em um conjunto X, tal que x ≺ y. 

Copeland et al. (2005, p.47) reforçam que tais axiomas resumem as afirmações sobre o com-

portamento, primeiramente ao assumir que todos os indivíduos fazem decisões racionais e, em 

um segundo momento por ser possível fazer tais decisões entre milhares de alternativas e não 

em uma simples questão. 

O aspecto racional é uma das premissas que suportam a Moderna Teoria de Finanças, como 

destacam Castro Júnior e Famá (2002). Tais autores reforçam que a teoria considera que o 

investidor, além de racional, também é avesso ao risco, assim como busca maximizar sua uti-

lidade esperada. Para o desenvolvimento de sua análise, acerca dos efeitos do risco e da incer-

teza sobre o preço dos ativos, Lintner (1965) apresenta a base dessa questão relatando que: 

“One crucial premise was investor risk-aversion in the form of preference for expected return 

and preference against return-variance, ceteris paribus.” 

Fama (1972) também reforça esses dois últimos aspectos destacando que na versão mais sim-

ples de um período do modelo de dois parâmetros, o mercado de capital é considerado perfei-

to, ou seja, que dentre outras considerações, assume-se que o investidor é avesso ao risco e 

busca maximizar a sua utilidade esperada. 

A condição de aversão ao risco é apresentada por Copeland et al. (2005, p. 53), em relações 

que consideram a utilidade do valor esperado e a esperança da utilidade do valor. Nesse senti-

do, apontam que haverá aversão ao risco quando se tiver a seguinte relação: 
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Se U [E(W)] > E [U(W)] 

Elton e Gruber (1995, p. 226) apresentam a aversão absoluta de risco como uma medida obti-

da a partir de duas situações indiferentes. Os autores explicam que sejam duas opções A e B 

de investimento, sendo A composta pela riqueza W do investidor mais uma aposta justa Z, 

com valor esperado E(Z) = 0 e variância σ2, e, B composta pelo nível de riqueza Wc tal que o 

investidor seja indiferente entre as opções A e B e, U a função utilidade do investidor, por 

hipótese, a indiferença entre as opções pode ser expressa como apresenta a equação (1): 

E�U�W+Z���=EU�Wc�= U(Wc)                                      (1) 

Relatam ainda que a diferença entre W e Wc é o montante financeiro que o investidor dispensa 

por não participar da aposta Z, exemplificando que se pudesse comprar uma apólice de segu-

ro, seu valor máximo seria W - Wc. Diante disso, sintetizam que é plausível pensar em � = W 

- Wc como sendo uma medida de aversão absoluta ao risco. 

Mesmo Kanheman e Tversky (1979) reforçam que uma pessoa é avessa ao risco se ela prefere 

um prospecto certo (x) a qualquer prospecto arriscado com valor esperado x. 

Tais considerações formam a base da retratada moderna teoria de finanças, a qual, as ideias 

fundamentais são apresentadas no item seguinte. 

 

 

2.2. Moderna teoria de finanças 

 

 

Os conceitos associados à utilidade esperada, aversão ao risco e à questão racional, possibili-

taram o desenvolvimento da moderna teoria de finanças. Dimson e Mussavian (1999) refor-

çam que essa teoria foi fundada com base em três afirmações centrais, sendo: os mercados são 

altamente eficientes, os investidores exploram potenciais oportunidades de arbitragem e eles 

são racionais.  
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Os trabalhos seminais de Markowitz (1952), de Sharpe (1963, 1964) e de Fama (1970), apre-

sentados, respectivamente, pela moderna Teoria de Portfólio, pelo Modelo de Precificação de 

Ativos - CAPM e, pela Hipótese de Eficiência do Mercado de Capitais compõem o constructo 

da moderna teoria de finanças.  

 

 

2.2.1. Teoria das carteiras e suas extensões 

 

 

Em relação à teoria de portfólio, seu desenvolvimento ganhou relevância a partir da publica-

ção do artigo Portfolio Selection em 1952 por Markowitz. Nesse trabalho, o autor destacou 

que o processo de seleção de uma carteira é dividido em dois estágios, sendo que o primeiro 

se inicia com a observação e experiência, encerrando-se com as crenças sobre as performan-

ces futuras dos títulos disponíveis e, o segundo, parte desse último ponto e encerra-se na esco-

lha da carteira. 

Castro Júnior e Famá (2002) complementam que os trabalhos de Markowitz surgiram da ne-

cessidade de se estruturar regras práticas de modo que o investidor racional pudesse fazer 

alocações de seus recursos nos portfólios. 

Markowitz (1952) retrata que o foco desse estudo está no segundo estágio apresentado, ou 

seja, compreende a escolha da carteira. O autor relata em um primeiro plano que a regra de 

que o investidor deve ou deveria maximizar o retorno esperado descontado, ou antecipado, é 

rejeitada, tanto como uma hipótese para explicar, como uma máxima para direcionar o com-

portamento do investidor. Diante disso, denota em um segundo instante que o investidor con-

sidera o retorno esperado algo desejável e a variância do retorno algo indesejável. 

O retorno esperado de um portfólio é apresentado pela equação (2): 

E=� Xiµi

N

i=1
                                 (2) 

Onde: 
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E = retorno esperado do portfólio; 

X� = percentual alocado no título i; 

μ� = valor esperado para o título i. 

Como condição para o desenvolvimento de suas ideias, Markowitz considera que não haverá 

venda a descoberto, o que exige que X� ≥ 0. 

Ademais, retrata que a variância é expressa na equação (3): 

V=∑  N
i=1 ∑  N

j=1 σijXiXj 
	                                                (3) 

Sendo que σ�� é a covariância entre o retorno dos títulos i e j que pode ser expressa pela equa-

ção (4): 

σij=E[(Ri- E(Ri))(Rj-E(Rj))]                                            (4) 

Por sua vez, as variáveis são definidas da seguinte forma: 

V = variância do portfólio; 

X� = percentual alocado no título i; 

X�  = percentual alocado no título j; 

R� = taxa de retorno do título i; 

R� = taxa de retorno do título j. 

Desse modo, através do retorno esperado e da variância, afirma ser possível construir um con-

junto de combinações de portfólio de modo que o investidor pode selecionar aquele que dese-

ja, dentre uma série de combinações. Porém, complementa que para encontrar qual portfólio 

fornece uma combinação eficiente é preciso que se estabeleçam duas condições, sendo elas:  

• O investidor deve desejar agir em função da maximização da relação retorno esperado-

variância; 

• Devemos ser capazes de chegar a razoáveis valores esperados dos títulos (μ�) e covari-

âncias (σ���. 
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Sousa, Luporini, Almeida e Pagliardi (1997) reforçam que “se os investidores são avessos ao 

risco, combinam ativos de forma que o portfólio tenha mínima variância para cada nível mé-

dio de rentabilidade, ou seja, com máxima rentabilidade média para cada nível de variância.” 

Em suma, Steinbach (2001) destaca que Markowitz apresentou um modelo de otimização 

paramétrico que pode ser aplicado em inúmeras situações práticas, assim como, foi simples o 

suficiente para análises teóricas e soluções numéricas. 

A relevância dessa teoria se estende para o desenvolvimento de inúmeros trabalhos posterio-

res a publicação do artigo de Markowitz. Evans e Archer (1968), por exemplo, avaliaram a 

relação entre a ampliação da extensão da diversificação do portfólio e a redução na variação 

associado aos retornos do portfólio. Os autores reforçaram que a análise marginal é necessária 

em função de duas razões, sendo a primeira de que a análise de portfólio por si só não faz 

distinção entre aqueles que, com exceção da quantidade de ativos na carteira, possuem as 

mesmas características e, segundo que tal análise seleciona entre dois portfólios com o mesmo 

retorno esperado, aquele que possui a menor variação, independente de quão pequena é a dife-

rença dela entre as carteiras. Tais autores concluíram que com o aumento do número de títulos 

na carteira o risco é minimizado, embora, aparenta que para carteiras com mais de dez ativos 

não há justificativa econômica para tal aumento. 

Outros estudos discutiram algumas das premissas utilizadas no modelo, tal como a necessida-

de de normalidade dos retornos, em outras palavras, sua base paramétrica. Autores diversos 

propuseram e analisaram novas formas de mensurar o risco dos ativos como alternativa a esse 

modelo. 

Cassettari (2003), por exemplo, traz da física o conceito de entropia, visto como uma medida 

de desordem de um sistema, para discutir a entropia de Shannon como medida de risco, lis-

tando também, de maneira sucinta, uma relação de medidas alternativas à variância para ava-

liar o risco dos ativos, incluindo métricas como o value-at-risk (VaR), dowside-risk e medidas 

de risco coerente. 

A apresentação dessas alternativas denota a relevância da teoria das carteiras e suas particula-

ridades no ambiente acadêmico para a estruturação de portfólios de investimento. 

Ainda mais, as contribuições do trabalho de Markowtiz se estendem para o desenvolvimento 

do modelo de precificação de ativos desenvolvido por Sharpe (1963, 1964) e Lintner (1965), 

denominado Capital Asset Pricing Model – CAPM, amplamente discutido na academia e uti-
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lizado nas mais diversas áreas de finanças. Sharpe (1963) retrata que o modelo, que ele deno-

mina diagonal model, possui duas virtudes, sendo a primeira de que ele é simples e pode ser 

construído sem considerar as inter-relações entre os títulos e a segunda é de que existem evi-

dências consideráveis de que ele captura em grande parte tais inter-relações. Ainda mais, des-

creve que a principal característica é a premissa de que os retornos de vários títulos são relaci-

onados somente através de relações com um fator básico. Desse modo, o apresentam confor-

me a equação (5): 

Ri=Ai+βiI+Ci                                                 (5) 

Onde:  

A� e β� = parâmetros do modelo; 

C� = Variável aleatória com valor esperado igual a zero e variância Q�; 
I = nível de algum índice, podendo ser, por exemplo, do mercado de ações como um todo, do 

Produto Interno Bruto e de algum índice de preço. 

 

 

2.2.2. Hipótese do mercado eficiente 

 

 

Tratando da hipótese do mercado eficiente, Jensen (1978) destacou que, em essência, ela é 

uma extensão de outra ideia denominada condição de equilíbrio competitivo de lucro zero, 

partindo de um mundo de certeza quanto à teoria clássica de preços, para um mundo de preços 

com comportamento dinâmico, em mercados especulativos, sobre condições de incerteza. 

Nesse sentido, ele retrata que os preços de ativos, dada a condição de lucro zero, assim como 

custos de armazenamento e de transação iguais a zero, se comportarão como expresso na 

equação (6): 

E�P$%&|θ$� = P$�1 + ρ$�     (6) 
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Onde: 

E�P$%&|θ$� = Valor esperado do preço da ação (P) no tempo t+1, dada uma informação θ no 
tempo t; 

ρ$ = retorno requerido sobre o ativo para o período t. 

Fama (1970) relata que alguns de seus achados encontram suporte na literatura existente à 

época sobre o passeio aleatório (random walk). Malkiel (2003) destaca que a lógica por trás 

desse termo é de que se o fluxo de informações é desimpedido e a informação é imediatamen-

te refletida no preço das ações, então, as mudanças de preços de amanhã refletirão somente as 

notícias de amanhã, complementando que isso será independente das mudanças dos preços de 

hoje. Esse relato apresenta a base para a estruturação das distintas formas de avaliação da efi-

ciência do mercado. Em resumo, tais distinções consideram que o uso de informações públi-

cas ou privada, de modo geral, não possibilitará a obtenção de retornos extraordinários. Deta-

lhadamente, as três formas de eficiência do mercado, propostas por Fama, são: 

• Forma fraca: considera que o uso de informações passadas não possibilitará a obten-

ção de retornos extraordinários; 

• Forma semi-forte: considera que o uso de informações públicas não possibilitará a ob-

tenção de retornos extraordinários; 

• Forma forte: considera que o uso de qualquer informação disponível, pública ou pri-

vada, não possibilitará a obtenção de retornos extraordinários. 

Como retratado inicialmente, esse conjunto de modelos e teorias formam o arcabouço da mo-

derna teoria de finanças. 

 

 

2.3. Contrapontos à moderna teoria de finanças 

 

 

Ao tratar das discussões contrárias à moderna teoria de finanças, as finanças comportamentais 

se apresentam como a mais notória teoria nesse sentido. Fundamentada nos trabalhos acerca 
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da teoria do prospecto, elaborada por Kahnemam e Tversky (1979), suas considerações, rela-

tando que em determinadas situações os investidores não agem de maneira racional, contradi-

zem a premissa básica de racionalidade que é suporte da moderna teoria de finanças.  

Os autores descrevem uma série de vieses presentes no processo de decisão de investimento 

dos agentes do mercado, refletidos no que eles denominam efeito certeza, reflexão e isola-

mento. Basicamente, tais efeitos são identificados a partir de um conjunto de prospectos, en-

tendidos como contratos que geram um resultado xi com probabilidade pi, que apresentam 

inconsistências de escolha, considerando a teoria da utilidade esperada. 

Eles apresentam o efeito certeza como aquele em que as pessoas tendem a dar maior peso 

para os resultados certos em relação aos incertos. O reflexão é relatado como a mudança de 

preferência quando há a inversão dos resultados esperados de um campo positivo para um 

campo negativo. Kahneman e Tversky (1979) esclarecem as implicações desse efeito da se-

guinte forma: “note that the reflection effect implies that risk aversion in the positive domain 

is accompanied by risk seeking in the negative domain.” Já o efeito isolamento é descrito co-

mo aquele em que na tentativa de simplificar o processo de escolha entre distintas opções, os 

indivíduos desconsideram os componentes que as alternativas compartilham e focam em ele-

mentos que os distinguem, o que, para os autores, diferentes decomposições podem levar a 

diferentes preferências. 

Porém, embora com o advento desse novo campo e os crescentes argumentos acerca das in-

consistências existentes na hipótese de mercados eficientes, em trabalho publicado em 1998, 

avaliando as anomalias presentes em retornos de longo prazo, Fama retratou que as evidências 

não sugerem que a eficiência de mercado deva ser abandonada. 

Por outro lado, Shiller (2003) relata que a teoria de finanças comportamentais é agora um dos 

programas de pesquisas mais vitais, contradizendo em muitos aspectos a teoria de mercados 

eficientes. 
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2.4. Fundos de investimento 

 

 

Uma das relevantes entidades inseridas no contexto de investimento são os fundos de investi-

mento, que, conforme definição da Comissão de Valores Mobiliários (CVM, 2004), são “a 

comunhão de recursos, constituída sob a forma de condomínio, destinado à aplicação em ati-

vos financeiros”. A relevância deles tanto no ambiente acadêmico quanto no corporativo é 

enaltecida por estudos que avaliam suas nuances, contemplando questões como, por exemplo, 

a formação de suas carteiras, a habilidade de seus gestores em atingir melhores resultados, 

assim como pela participação na economia. 

Oliveira e Pacheco (2006, p. 180), retratam que os fundos de investimentos são ferramentas 

para aplicar recursos excedentes ou poupança que contemplam, basicamente, as seguintes 

características: são ofertados com perfis diferenciados; possibilitam a terceirização da decisão 

de investimento e; funcionam como investidores de longo prazo. 

Fonseca, Bressan, Iquiapaza e Guerra (2007) complementam que os fundos possibilitam aos 

pequenos investidores acessarem melhores condições de mercado, com custos mais baixos e 

com administração profissional. Tais autores ainda relatam que esses produtos existem desde 

o século XIX, originado na Bélgica com a propagação inicial para Holanda, França e Inglater-

ra, para, em 1924, chegar aos Estados Unidos. Completam que, no Brasil, o primeiro fundo 

iniciou suas atividades em 1957, porém com significativo crescimento ao final dos anos 80.  

 

 

2.4.1. Elementos dos fundos 

 

 

No Brasil, a instrução da Comissão de Valores Mobiliários (ICVM) n. 409 de 18 de agosto de 

2004, destacou regras referentes à constituição, administração, funcionamento e divulgação 

das informações dos fundos, contemplando, dentre outras, questões associadas ao regulamen-
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to, ao prospecto, às cotas, aos cotistas e ao administrador. Mais recente, a instrução CVM n. 

555, que teve sua vigência alterada de 1º de julho de 2015 para 1º de outubro de 2015, pela 

ICVM 564 de 2015, substitui a ICVM 409 e reforça tais diretrizes tendo como âmbito todo e 

qualquer fundo de investimento registrado na CVM.  

Tratando do regulamento, a CVM exige que ele disponha, de modo geral, sobre características 

referentes ao administrador do fundo, ao gestor da carteira, política de investimento, taxas e 

despesas, limites de operação, assim como a distribuição de resultados.  

Por sua vez, o prospecto, segundo Oliveira e Pacheco (2006, p. 200), “funciona como uma 

espécie de resumo do regulamento”. A CVM, por meio de sua instrução 409, reitera que esse 

documento pode ser dispensado caso informações acerca dos prestadores de serviço do fundo, 

condições de compra considerando limites mínimos e máximos, valores de movimentação e 

permanência nos fundos, tratamento tributário e informações sobre exercícios anteriores que 

tenham sido elaboradas por exigência de normas aplicáveis, estejam listadas no regulamento 

do fundo. 

Considerando a administração de carteira de valores mobiliários, a instrução CVM n. 306 

retrata que ela “consiste na gestão profissional de recursos ou valores mobiliários, sujeitos à 

fiscalização da Comissão de Valores Mobiliários, entregues ao administrador, com autoriza-

ção para que este compre ou venda títulos e valores mobiliários por conta do investidor”.  

O artigo 3º de tal normativo afirma que a atividade de administração, de modo profissional, só 

pode ser executada por pessoas físicas ou jurídicas, mediante autorização da CVM. Tratando 

das pessoas físicas é necessário que elas apresentem um conjunto de características que com-

provem a qualificação e experiência com gestão de recursos de terceiros, as quais incluem 

formações em curso superior no país ou no exterior em instituição reconhecida oficialmente e 

experiência profissional com atividades que proporcionem o desenvolvimento de aptidões 

para a gestão de recursos de terceiros, podendo, em certas ocasiões, a comprovação de um ou 

outro desses dois pontos não ser obrigatória, em situações que tais pessoas apresentem notório 

saber e elevada qualificação ou, experiência profissional relacionada à gestão de recursos de 

no mínimo sete anos. 

Considerando as pessoas jurídicas, o artigo 7º desse mesmo normativo relata que elas devem 

cumprir exigências que compreendem o exercício da administração de carteira de valores mo-

biliários como objeto social, a atribuição da responsabilidade da administração da carteira a 
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um diretor, gerente-delegado ou sócio-gerente que seja autorizado pela CVM para exercer a 

atividade e a constituição e manutenção de uma área técnica de análise dos valores mobiliá-

rios, o que, atendidas, possibilita o recebimento da autorização para o exercício da atividade 

de administração da carteira de valores mobiliários.  

Ainda mais, o artigo 56 da instrução CVM n. 409 dispôs que o administrador poderá contratar 

outros agentes de mercado para desempenhar atividades diversas, como a própria gestão do 

fundo, atividades de consultoria, tesouraria, distribuição e resgate das cotas, custódia dos títu-

los e classificação de risco por agência nacional. A ICVM 555, que substitui a instrução cita-

da, complementa no inciso oitavo, do segundo parágrafo de seu artigo 78 que a administração 

também poderá contratar formador de mercado. 

Com relação às cotas, Fonseca et al. (2007) relatam que elas correspondem a uma fração ideal 

do patrimônio do fundo. Ainda mais, cabe apontar a distinção entre aquelas pertencentes aos 

fundos fechados e aquelas relacionadas aos fundos abertos. Oliveira e Pacheco (2006, p. 185) 

descrevem que “os fundos fechados são aqueles cuja quantidade de cotas foi emitida de forma 

limitada e distribuída para uma quantidade restrita de investidores”, enquanto os fundos aber-

tos não consideram restrições à saída dos cotistas. A instrução CVM n. 409 e a ICVM 555 

utilizam os termos condomínio aberto e condomínio fechado, retratando que a constituição do 

fundo sob a forma aberta permite que os cotistas possam solicitar o resgate a qualquer tempo, 

enquanto sob a forma fechada, as cotas são somente resgatadas ao fim do prazo. A ICVM 555 

também cita no artigo 14 que as cotas de fundos fechados podem ser transferidas, “mediante 

termo de cessão e transferência, assinado pelo cedente e pelo cessionário, ou por meio de ne-

gociação em mercado organizado em que as cotas do fundo sejam admitidas à negociação.” 

Destacando alguns elementos mencionados anteriormente, Lima, Lisboa, Lopes, Antunes e 

Hajj (2004, p. 20) apresentam um modelo que, de modo simplificado, esquematiza o processo 

de constituição e funcionamento dos fundos. Tal processo é apresentado em acordo à figura 1. 

 

 

 

 

Figura 1 – Processo de constituição e funcionamento dos fundos 

Fonte: Lima et al. (2004) 
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2.4.2. Classificação dos fundos 

 

 

Segundo Lima et al. (2004, p. 20), o mercado, tradicionalmente, segmenta os fundos de inves-

timento em fundos de renda variável e renda fixa, retratando que a partir dessa segmentação é 

criada uma diversidade de fundos diferenciados em função da sua composição e da política de 

investimento. 

Outrossim, Oliveira e Pacheco (2006, p. 210) relatam que após a decisão conjunta, de maio de 

2002, entre a CVM e o Banco Central, que definiu que a responsabilidade da fiscalização, 

autorização de funcionamento e outras atribuições referentes aos fundos de investimento pas-

sassem a ser da CVM, assim como, com a deliberação da CVM n. 461, de julho de 2003, que 

comunicou que o novo conceito de valor mobiliário estabeleceu que as cotas de fundos de 

investimento passassem a ser conceituadas como valores mobiliários, o mercado deixou de 

classificar os fundos em função do órgão regulador e fiscalizador, passando a classificá-los 

em função de seus objetivos e características. 

Posteriormente, a ICVM n. 409 de 2004 definiu as seguintes classificações dos fundos: de 

curto prazo, referenciado, de renda fixa, de ações, cambial, de dívida externa e multimercado. 

Mais recente, a ICVM 555 de 2014 que segundo a ICVM 564, terá sua vigência a partir de 

outubro de 2015, em seu artigo 108, retrata que quanto à composição da carteira, os fundos 

passam a ser classificados em: de renda fixa, de ações, multimercados e cambial. 

Assim, a ANBIMA (2015a) destaca também que sua nova classificação passará a contemplar 

três níveis. O primeiro está em acordo às classificações da ICVM 555. O segundo aborda 

questões de risco e tipo de gestão, envolvendo fundos indexados, de gestão ativa e de investi-

mentos no exterior, sendo esse último, os que têm como objetivo investir parcela superior a 

40% do patrimônio líquido em ativos financeiros do exterior. Já o terceiro destaca as estraté-

gias utilizadas que podem envolver, no caso de fundos de ações, estratégias de indexação a 

um determinado índice, de valor e crescimento, dividendos, assim como ativo em relação a 

um determinado índice, por exemplo.  

Embora se tenha um processo de mudança da classificação dos fundos em andamento, é im-

portante relatar aquela utilizada pela ANBIMA no período de coleta dos dados, visto que essa 

pesquisa faz o seu uso. A tabela 1 a apresenta. 
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Tabela 1 – Classificação dos fundos de investimento em acordo à ANBIMA 

 (continua) 

Categoria Tipo 

Curto prazo Curto prazo 

Referenciado Referenciado DI 

Renda fixa Renda fixa 

Renda fixa Renda fixa crédito livre 

Renda fixa Renda fixa índices 

Multimercado Long and short neutro 

Multimercado Long and short direcional 

Multimercado Multimercados macro 

Multimercado Multimercados trading 

Multimercado Multimercados multiestratégia 

Multimercado Multimercados multigestor 

Multimercado Multimercados juros e moedas 

Multimercado Multimercados estratégia específica 

Multimercado Balanceados 

Multimercado Capital protegido 

Dívida externa Investimentos no exterior 

Ações Ações IBOVESPA Indexado 

Ações Ações IBOVESPA Ativo 

Ações Ações IBrX Indexado 

Ações Ações IBrX Ativo 

Ações Ações Setoriais 

Ações Ações FMP – FGTS 

Ações Ações Small Caps 

Ações Ações dividendos 

Ações Ações livre 

Ações Ações sustentabilidade/governança 

Ações Fundos fechados de ações 

Cambial Cambial 

Previdência Previdência Renda Fixa 

Previdência Previdência balanceados até 15 

Previdência Previdência balanceados – de 15-30 

Previdência Previdência balanceados – acima de 30% 

Previdência Previdência multimercados 

Previdência Previdência data-alvo 

Previdência Previdência ações 

Exclusivos fechados Exclusivos fechados 

Off shore Off shore renda fixa 

Off shore Off shore renda variável 

Off shore Off shore mistos 



27 
 

Tabela 1 – Classificação dos fundos de investimento em acordo à ANBIMA 

 (conclusão) 

Categoria Tipo 

Fundos de direitos creditórios Fomento mercantil 

Fundos de direitos creditórios Financeiro 

Fundos de direitos creditórios Agro, indústria e comércio 

Fundos de direitos creditórios Outros 

Fundos de índices (ETF) Fundos de índice (ETF) 

Fundos de participações Fundos de participações 

Fundos de investimento imobiliário Fundos de investimento imobiliário 

Fonte: ANBIMA (2015a) 

Tais definições e classificações, assim como a consequente formação das carteiras, atentam-se 

ao objetivo precípuo dos fundos, compreendendo também a exposição aos riscos de cada tipo 

de ativo, sendo o Ibovespa Ativo, IBrX Ativo e Ações livre, os que permitem alavancagem.  

 

 

2.4.3. Distribuição e evolução dos fundos de investimento 

 

 

A expansão dos fundos de investimentos, iniciada na Europa, disseminada posteriormente 

para outros continentes, apresentou volume de ativos líquidos totais no mundo, ao fim de 

2014, da ordem de U$ 31,4 trilhões, distribuídos conforme mosta a figura 2. 

 

Figura 2 – Distribuição dos ativos entre os continentes 

Fonte: Investment Company Institute (ICI, 2015) 
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Segundo o Investiment Company Institute (ICI, 2015), tal volume, trata dos mutual funds, que 

englobam fundos que investem em títulos de dívidas (bonds), ações (equity), moedas (money 

market) e podem compor suas carteiras de maneira híbrida. Os Estados Unidos é o país mais 

relevante dessa distribuição, com mais de 50% de todos os ativos líquidos desses fundos. Nes-

se sentido, a tabela 2 apresenta os 15 países com maior participação de ativos nessa indústria. 

Tabela 2 – Ativos líquidos por país, em US$, em 2014 

Posição País US$ trilhões % 

1 Estados Unidos 15,852 50,52% 

2 Luxemburgo 3,208 10,22% 

3 Austrália 1,601 5,10% 

4 Irlanda 1,547 4,93% 

5 França 1,391 4,43% 

6 Reino Unido 1,182 3,77% 

7 Brasil 0,990 3,15% 

8 Canadá 0,982 3,13% 

9 Japão 0,781 2,49% 

10 China 0,709 2,26% 

11 Suíça 0,408 1,30% 

12 Alemanha 0,360 1,15% 

13 República da Coréia 0,312 0,99% 
14 Suécia 0,279 0,89% 
15 Espanha 0,274 0,87% 

Fonte: Investment Company Institute (ICI, 2015) 

Embora no Brasil o primeiro fundo de investimento tenha sido criado em meados de 70, Fon-

seca et al. (2007), destacam que o crescimento dessa indústria pode ser dito considerável a 

partir da implantação do Plano Real em 1994. Tais autores relatam que antes desse fato, fato-

res como a conjuntura econômica instável, a regulamentação precária e os altos níveis inflaci-

onários prejudicavam a evolução dessas entidades. 

Ao mesmo tempo da implantação do plano real, modificações regulamentares também foram 

implementadas, contribuindo para a estruturação de uma indústria de fundos mais segura e 

transparente, como pode ser exemplificado pela instrução CVM n. 215, de 1994, que estabe-

lecia regras sobre os fundos mútuos de investimento em ações, em ações carteira livre e em 

quotas de fundos mútuos de ações. A figura 3 apresenta, em escala logarítmica, a evolução ao 

longo do período compreendido entre 1994 e 2014 do patrimônio líquido dos fundos de inves-

timento no Brasil, o qual saiu de um patamar inferior a R$ 0,5 trilhões para R$ 2,69 trilhões. 

Conforme ilustrado, cabe observar a redução de crescimento do patrimônio dos fundos em 

2008, ocorrido em linha com a crise financeira internacional iniciada com a deflagração do 

crédito subprime ocorrido nos Estados Unidos. 
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Figura 3 – Evolução do patrimônio líquido dos fundos em escala logarítmica 

Fonte: ANBIMA (2015b) 

Complementando a evolução representada anteriormente, a figura 4 também retrata em escala 

logarítmica o crescimento da quantidade de fundos ao longo do mesmo período observado, o 

qual revela que a evolução do patrimônio não se deu em função unicamente da valorização 

dos ativos nos quais os fundos investiram, mas também com o crescimento da quantidade de 

fundos no mercado brasileiro, com a ressalva da estabilidade apresentada entre os anos de 

2002 e 2005. 

 

Figura 4 – Evolução da quantidade de fundos em escala logarítmica 

Fonte: ANBIMA (2015b) 
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2.4.4. Indicadores de performance aplicados aos fundos 

 

 

A competência profissional dos gestores dessas entidades pode ser avaliada pelos resultados 

alcançados nas atividades que desempenham. Nessa indústria, a diversidade de carteiras exis-

tentes exige uma simplificação da avaliação dos distintos portfólios que permita a classifica-

ção em função de questões como o retorno obtido e o risco incorrido. Esse aspecto contribui 

para atender a necessidade dos investidores de decidir onde alocar seus recursos. Dada essas 

considerações, esta seção apresenta algumas medidas para que se possa contextualizar as mé-

tricas utilizadas e as discussões existentes sobre o assunto. 

Fama (1972) já retratava que a avaliação da performance dos fundos de investimento não era 

um tópico novo. A teoria de finanças contempla importantes trabalhos nessa linha que foram 

feitos por Treynor (1965), Sharpe (1966) e Jensen (1968). Mais recente, Sortino e Price 

(1994, citado por Mamoghli & Daboussi, 2009), Modigliani e Modigliani (1997, citado por 

Cunha & Samanez, 2014) e Keating e Shadwick (2002a, 2002b) também desenvolveram mo-

delos com o objetivo de avaliar o desempenho dos fundos. Ainda mais, Kacperczyk e Seru 

(2007) afirmam que inúmeros estudos discutem se tais medidas capturam verdadeiramente as 

habilidades dos gestores, dadas razões alternativas como sorte, especificação do modelo, viés 

de sobrevivência ou fraco poder estatístico explicativo. 

Elton e Gruber (1995, p. 631) sumarizam que frequentemente fundos com risco semelhante 

têm seus retornos comparados entre eles, enquanto, em outras situações, se desenvolve uma 

medida da relação entre o risco e o retorno dos fundos para que portfólios com níveis de risco 

diferentes possam ser comparados. Diante disso evidenciam a necessidade de maior precisão 

quanto às considerações acerca de risco e retorno para avaliações do desempenho de carteiras. 

Tratando do retorno, exemplificam que a simples análise da variação do resultado final em 

relação ao valor inicial não captura os efeitos de entradas e saídas de recursos nos fundos em 

momentos distintos, sendo necessário ponderar a taxa de retorno ao longo do tempo, enquan-

to, considerando o risco, reforçam que duas medidas são possíveis de serem utilizadas, sendo 

elas o risco total e o não diversificável ou sistemático, refletidas respectivamente, no desvio 

padrão e no beta, em acordo aos modelos de Markowitz (1952) e Sharpe (1963, 1964).  



31 
 

Basicamente, Elton e Gruber (1995, p. 638) destacam que, considerando as medidas baseadas 

em um único parâmetro, existem quatro métricas de avaliação de desempenho, as quais en-

volvem as seguintes formulações: 

• Índice de Sharpe  

Desenvolvido por Sharpe (1966), é provavelmente a medida de desempenho mais relevante 

para avaliar a performance dos gestores, devido ao fato de que inúmeros trabalhos a citam e 

tentam corrigir os seus problemas, como descrito mais a frente. Essa métrica calcula o retorno 

excedente entre uma carteira com risco em relação ao retorno de um ativo livre de risco divi-

dido pelo risco da carteira, esse definido como o desvio padrão de seus retornos, retratada na 

equação (7): 

ISp=
(R,p-Rf)

σp
                                                           (7) 

Onde: 

ISp =Índice de Sharpe para uma determinada carteira p; 

R,p = Retorno esperado para uma determinada carteira p; 

Rf = Retorno do ativo livre de risco; 

σp = Desvio padrão dos retornos do fundo p. 

• Diferencial de retorno, com risco medido pelo desvio padrão  

Outra medida citada por Elton e Gruber (1995, p. 641) corresponde à diferença entre o retorno 

de uma carteira formada por um ativo sem risco e uma carteira de mercado, com uma carteira 

exclusiva com ativos de risco. No gráfico da figura 5, representado pelo retorno das carteiras 

no eixo das ordenadas e o desvio padrão na abscissa, se tem na reta RfM a representação das 

possíveis combinações entre o ativo livre de risco e uma carteira de mercado.  

Para melhor entendimento, são retratadas duas combinações na reta, sejam elas A’ e B’. Com 

o objetivo de avaliar o desempenho do fundo A, por exemplo, calcula-se a diferença entre o 

retorno dele e o do fundo A’, de mesmo risco. 
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Figura 5 – Determinação do diferencial e efeito da escolha da medida 

Fonte: Adaptado de Elton e Gruber (1995) 

Para o cálculo do retorno da carteira A’ se utiliza da equação reduzida da reta,  y = a + bx, 

com os parâmetros apresentados no gráfico, a qual tem como resultante a equação (8):  

R,A'= Rf+ 
R,m - Rf

σm
σA'                                                      (8) 

Sendo que:  

R,-. = Retorno esperado do fundo A; 

R,/ = Retorno esperado da carteira de mercado; 

R0 = Retorno do ativo livre de risco; 

σ/ =	Desvio padrão da carteira de mercado; 

σ-. =	Desvio padrão da carteira do fundo A’. 

E, por consequência, a medida de desempenho é dada pela equação (9): 

Difσ= R,A-R,A'                                                            (9) 

Onde: 

Difσ=	Diferencial de desempenho baseado no desvio padrão. 

Cabe notar, como exemplificam Elton e Gruber (1995, p. 643), que quando comparado ao 

índice de Sharpe, as avaliações dos fundos podem ser diferentes. Os autores apontam que ana-

lisando o desempenho por meio dos indicadores retratados, entre os fundos A e B, as classifi-

cações das carteiras serão distintas, dado que para um menor nível de risco, maior o desempe-
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nho para o índice de Sharpe, sendo a melhor carteira escolhida aquela localizada na curva 

mais inclinada da figura 5, aspecto que não é seguido pela métrica do diferencial de desempe-

nho, a qual considera a distância entre o retorno do fundo analisado e a carteira teórica de 

mesmo risco formada na linha RfM. 

• Índice de Treynor 

Elton e Gruber (1995, p. 645), apresentam mais duas variantes das anteriormente menciona-

das, com a alteração da medida de risco do desvio padrão para o beta. A primeira é anterior ao 

índice de Sharpe e foi desenvolvida por Treynor (1965). O autor a desenvolveu considerando 

que as métricas de performance deveriam manter constante a avaliação do gestor mesmo que 

as condições de volatilidade do mercado fossem severas, sendo diferente do índice de Sharpe 

por substituir a medida de risco utilizada pelo beta.  

• Diferencial de retorno, com risco medido pelo beta e alfa de Jensen 

Tratando do diferencial de retorno que considera o beta como medida de risco, tal métrica é 

apresentada no trabalho de Jensen (1969). Ainda mais, em estudo anterior, com seus 

fundamentos na concepção do Capital Asset Pricing Model – CAPM, proposta por Sharpe 

(1964), Jensen (1968) analisando a habilidade dos gestores de 115 fundos no período de 1945 

a 1964 em obter retornos superiores em função de suas capacidades preditivas, ou seja, da 

habilidade de se obter retornos superiores através da correta predição dos preços futuros dos 

ativos que irão compor o portfólio, desenvolveu uma medida, denominada alfa de Jensen, que 

pode ser retratado na equação (10):  

αi= R7it-Rft-R7mt-Rft�βi-	μ8 �$                                                  (10) 

Onde: 

α� = medida de excesso de retorno do fundo i estacionária ao longo do tempo; 

R7�$ = retorno do i-ésimo fundo no período t; 

R0$ = taxa livre de risco; 

R7/$ = retorno da carteira de mercado no período t; 

β� = Risco sistemático do fundo i sendo estacionário ao longo do tempo; 
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μ8 �$ = termo de erro aleatório. 

• Índice de Modigliani e Modigliani 

Além dessas medidas, outros autores também apresentaram diferentes modelos de avaliação 

do desempenho das carteiras. Modigliani e Modigliani (1997, citado por Cunha & Samanez, 

2014), por exemplo, desenvolveram um índice que produz a mesma classificação de desem-

penho dos fundos, que também é obtida pelo índice de Sharpe, diferenciando-se pela multipli-

cação desse pelo risco do mercado, medido pelo desvio padrão dos retornos observados, mais 

a adição do retorno livre de risco, como apresentado na equação (11). 

M2=
(R,p-Rf)

σp
σm+Rf                                                     (11) 

Onde: 

M2=	Índice de Modigliani e Modigliani. 

• Índice de Sortino 

Sortino e Price (1994, citado por Mamoghli & Daboussi, 2009) substituem o desvio padrão no 

índice de Sharpe por uma medida de risco que considera apenas os retornos que não atingem 

uma rentabilidade alvo. A medida é apresentada pela equação (12): 

ISor=
(R,p-Rf)

DR
                                                           (12) 

Sendo que: 

DR=	:1

N
max	(0,RMA-Rpi)                                              (13) 

Onde: 

ISor =	 Índice de Sortino; 

DR =	 Medida de risco que considera apenas os retornos abaixo do retorno mínimo de atrati-

vidade; 

R?� =	Retorno do portfólio; 

RMA =	Retorno mínimo de atratividade. 
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• Outras métricas 

É notório retratar, como apresentado no início da seção, que o índice de Sharpe é a base para o 

desenvolvimento de uma série de medidas posteriores, além de ser mencionado também em 

recentes trabalhos que o criticam pela fragilidade devido ao uso de premissas paramétricas. 

Zakamoulie e Koekebakker (2009) e Homm e Pigorsch (2012), por exemplo, apresentam al-

ternativas ao modelo gaussiano. Tais autores desenvolveram medidas de desempenho que 

capturam os momentos mais altos de uma distribuição, sejam eles a assimetria e curtose, che-

gando à conclusão de que a classificação dos fundos avaliados, por exemplo, no caso do tra-

balho dos primeiros autores, os fundos de hedge, se modifica quando comparado ao índice de 

Sharpe. 

Outra métrica importante de se retratar compreende o modelo desenvolvido por Fama (1972) 

que avalia de maneira segregada a gestão ativa. Tal modelo, basicamente, considera que a 

performance superior pode ser subdividida nos termos da seletividade, ou seja, na escolha dos 

títulos que irão compor a carteira e, em outro termo que ele denomina risco. A equação (14) 

retrata o modelo desenvolvido:  

[Ra- Rf]=[Ra- Rx (βa)]+ [Rx (βa)- Rf]                           (14) 

 

Onde: 

RA = Retorno de um determinado portfólio; 

R0 = Retorno do ativo livre de risco; 

RB�βA� = Retorno da combinação entre um ativo livre de risco e uma carteira m com risco βB 
igual a βA, sendo esse o risco do portfólio. 

Ainda mais, Fama (1972) considera que o termo risco pode ser segregado entre o risco do 

investidor e do gestor, podendo esse, em parte, ser resultante da decisão temporal de investi-

mento.  

 

 

Performance geral Seletividade Risco 
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2.4.5. Gestão ativa e passiva 

 

 

A ideia de gestão ativa e passiva é outro elemento amplamente discutido na academia quando 

se trata de fundos de investimentos. No mercado brasileiro, pode-se entender que há classifi-

cações da ANBIMA em acordo a esses dois modelos de gestão, relacionando-os aos tipos 

ativo e indexado dos índices IBrX e Ibovespa. Ainda mais, conjectura-se que fundos do tipo 

denominado Ações livre podem se enquadrar no grupo de gestão ativa, por, além de permiti-

rem a escolha livre de ações, também possibilitarem a alavancagem das carteiras, com o obje-

tivo de se obter retornos superiores ao benchmark. 

Para entender os conceitos associados a essas classificações, Castro e Minardi (2009) relatam 

que a diferença entre os dois tipos de gestão compreende o acompanhamento ou a superação 

da rentabilidade de um determinado índice, destacando que os do tipo ativo visam selecionar 

títulos mal apreçados com o objetivo de se ter um retorno superior ao de equilíbrio de merca-

do, enquanto os do tipo passivo buscam replicar a rentabilidade de um índice de mercado. 

Cremers e Petajisto (2009) reforçam os conceitos anteriores relatando que a gestão passiva 

compreende uma estratégia de buy-hold enquanto a ativa é tratada como qualquer desvio em 

relação a outra. Ainda mais, denotam que a mensuração da gestão ativa trata de avaliar qual é 

esse grau de desvio, reforçando que existem diversos tipos dessa gestão. Argumentam que ela 

somente ocorre quando existem participações diferentes em relação ao benchmark, sendo que 

tais participações podem se diferir de dois modos: através da seleção de ativos, em linha com 

o que retratou Fama (1972) em seu modelo para avaliar de maneira segregada a performance 

ativa, apresentado na subseção anterior, ou por meio do fator timing, que, segundo os autores, 

envolve variações temporais de aposta em fatores mais amplos dos portfólios, exemplificado 

em aspectos como na decisão de se ter recursos em caixa ao invés de se investir em ações. 

Uma observação pertinente é que a ideia da gestão ativa se coloca em contraposição à Hipóte-

se de Mercado Eficiente, apresentada por Fama (1970), em função de se predizer que é possí-

vel obter retorno superior ao benchmark, esse podendo, em teoria, ser a representação do 

equilíbrio de mercado.  
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O trabalho de Jensen (1968), focado no desenvolvimento de uma medida que permite avaliar 

a capacidade preditiva dos gestores, como apresentado anteriormente, é considerado a 

referência de início dos estudos acerca da habilidade da gestão ativa em obter retornos 

melhores que seu benchmark. Mais recente, podemos encontrar análises sobre essa questão 

nos trabalhos de Chen, Jegadeesh e Wermers (2000), Comer, Larrymore e Rodriguez (2008), 

Cremers e Petajisto (2009), Castro e Minardi (2009) e Petajisto (2013). 

No contexto brasileiro, o trabalho de Castro e Minardi (2009) analisou esses tipos de fundos 

para avaliar se há habilidade superior de seletividade dos gestores em uma amostra de 626 

fundos compreendida entre os períodos de 1996 e 2006. Utilizando a metodologia de análise 

do sinal e da significância da constante alfa por meio do modelo de quatro fatores de Carhart 

(1997), fatores esses que compreendem o tamanho (SMB), razão entre o valor contábil 

(HML) e momento (WML), mais outro fator de market timing, os autores chegaram à conclu-

são de que 4,8% dos fundos ativos apresentaram alfa positivo considerando os retornos líqui-

dos, enquanto observando os retornos brutos o percentual foi de 10,3%, no período analisado.  

Com dados de fundos do mercado norte-americano, compreendidos entre 1975 e 1995, Chen 

et al. (2000) analisaram se os gestores são capazes de selecionar os títulos mais promissores a 

partir do exame da performance das ações, tanto mantidas em carteira como negociadas pelos 

fundos vencedores. Como desdobramento do estudo, também avaliaram se os gestores de 

fundos com negociações mais frequentes têm melhor habilidade para a escolha dos títulos 

quando comparados com os menos frequentes, e se há alguma persistência na habilidade de 

seleção dos ativos. Dentre os resultados encontrados, revelam que fundos que possuem 

negociações mais frequentes possuem, marginalmente, melhor habilidade de seleção de ações 

comparados aos que negociam em frequência menor. 

Variantes das ideias de gestão ativa analisam se concentrações ou diversificações em distintos 

títulos oferecem possibilidade de gerar retornos excedentes. Sapp e Yan (2008), por exemplo, 

avaliaram se gestores que focam em um número pequeno de títulos conseguem obter retornos 

superiores. Eles relatam que existem, ao menos, dois argumentos que explicam a não 

possibilidade de se obter retornos superiores com os fundos que se utilizam de concentração 

comparados aos diversificados.  

O primeiro envolve o problema de agência existente entre os gestores e os cotistas. Os autores 

descrevem que, em função de outros estudos (Chevalier & Elisson, 1997; Sirri & Tufano, 

1998) apontarem evidências de que existe uma relação convexa entre desempenho e fluxo de 
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recursos dos investidores, ou seja, onde os maiores retornos são beneficiados com fluxo de 

recursos dos investidores em uma dimensão mais ampla do que penalizados quando ocorrem 

retornos menores, os gestores podem, especialmente os que possuem menores habilidades, 

aumentar a exposição ao risco para os pequenos números de ações, o que pode levar a uma 

relação negativa entre a performance do fundo e a concentração do portfólio. 

Já o segundo argumento, contempla especificamente a questão da liquidez. Os autores 

retratam que os fundos focados provavelmente possuem carteiras menos líquidas, que acabam 

impossibilitando o ajuste das posições de modo rápido, a cada nova informação, devido à 

elevada concentração em determinados ativos. Ainda mais, na pesquisa que fizeram, eles 

concluem que quando considerado o retorno bruto não há evidências de desempenho superior 

em relação aos fundos diversificados. Porém, desconsiderando os custos envolvidos, os 

fundos concentrados apresentam desempenhos inferiores. E, controlando por características 

dos fundos, como idade e tamanho, concluem que o desempenho do fundo é positivamente 

relacionado com o número de posições (holding) tanto com e sem os custos.  

O trabalho de Cremers e Petajisto (2009) apresentou uma medida da gestão do portfólio ativo, 

a qual eles denominam Active Share, que representa a participação da carteira que difere da 

posição do benchmark, no caso um índice de mercado. Os autores relatam que tal métrica, 

quando comparada ao Tracking error, esse entendido como a volatidade da diferença dos 

retornos entre o portfólio e o índice de mercado, tem sua ênfase na seleção de ações, enquanto 

a outra medida foca suas apostas no risco sistemático. 

A equação (15) apresenta o cálculo do Active Share: 

AS=
1

2
∑ |N

i=1 wfund,i-windex, i|                                          (15) 

Por sua vez, a equação (16) descreve a forma de se calcular o Tracking error: 

Te=Stdev[Rfund,t-Rindex,t]                                          (16) 

Onde: 

AS = Active Share; 

w0CDE,� = peso do ativo i no fundo; 

w�DEFB,� = peso do ativo i no índice; 
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Te = Tracking error; 

Stdev = desvio padrão do item observado; 

R0CDE,$= Retorno do fundo no período t; 

R�DEFB,$ = Retorno do índice no período t. 

Ainda mais, relatam que o Tracking error possui limitações de avaliações por considerar que 

diferentes estratégias de gestão ativa irão contribuir de modo distinto com essa métrica e 

reforçam que a gestão ativa não é um conceito unidimensional e, portanto não deve ser 

caracterizada por uma medida unidimensional. Diante disso ilustram, na figura 6, como se 

posicionam as distintas estratégias de gestão ativa e passiva, considerando as duas métricas. 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Diferentes tipos de gestão ativa e passiva 

Fonte: Cremers e Petajisto (2009) 

Nesse sentido observam que a estratégia de seleção de ações diversificada (Diversified stock 

picks), embora apresente um baixo Tracking error, possui elevado Active Share em função de 

que a seleção dentro das indústrias pode levar a um alto desvio em relação à carteira do 

índice. Também relatam, em contraste, que os fundos que apostam em fatores sistemáticos 

(Factor bets) podem gerar elevado Tracking error mesmo sem grandes desvios das posições 

do índice. Com relação a estratégia de concentração (Concentrated stock picks) os autores 

destacam que ela combina duas abordagens, tomando posições em ações individuais, assim 

como, em fatores sistemáticos. Quanto à estratégia Closet indexing os autores retratam que 

essa apresenta baixas pontuações nas duas dimensões enquanto permanece reivindicando ser 

ativa. Já tratando do Pure indexing, afirmam que possuem pontuações quase zeradas de 

Tracking error e de Active Share. 
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Ainda mais, é observável pela equação, assim como argumentam os autores, que a 

amplitudade do valor do Active Share para fundos que não possuem operações de venda a 

descoberto de ações (short) será entre 0% e 100%.  

Em suma, os resultados desse estudo revelam que os fundos com elevado Active Share, 

significativamente, apresentam melhor desempenho que seus benchmarks, tanto antes como 

depois das despesas. 

Outro estudo, avaliando se a concentração é uma boa ideia para a obtenção de retornos 

superiores no mercado Taiwanês, feito por Chou e Lee (2012), chegou ao resultado de que 

fundos mútuos com graus mais elevados de concentração possuem melhor desempenho e 

menos risco.  

Mesmo Petajisto (2013) retomou a discussão sobre a gestão ativa de fundos. Ele reconsidera 

uma questão comum feita em estudos diversos sobre esse tipo de gestão, a qual, em geral, é 

respondida com uma negativa à ideia de se o investidor deve pagar mais por tais tipos de 

fundos. Suas considerações nesse trabalho recuperam a diversidade existente desse tipo de 

fundo, considerando em quão ativos eles são e que tipo de gestão ativa eles praticam, o que 

permite avaliações de desempenho de modo segregado entre as categorias já retratadas no 

trabalho de Cremers e Petajisto (2009). 

Nesse sentido, é sabido que uma questão prática para o investidor em fundos ativos contempla 

a taxa de performance cobrada em função da melhor capacidade de gestão teórica por tais 

fundos. Discorrendo sobre os fundos classificados como Closet indexing, mesmo tratando-o 

com um conceito que ele denomina que seja vago, que compreende a prática de estar próximo 

do índice de referência, além de reivindicar uma gestão ativa e cobrar taxas de modo similar 

aos fundos verdadeiramente ativos, Petajisto (2013) relata que em torno de 50% do valor de 

um índice experimenta retorno acima da média, enquanto os outros 50% ficam abaixo da 

média em relação ao próprio índice. Diante disso contextualiza que se um gestor tiver mais de 

50% de participação do índice, ou seja, um Active Share abaixo de 50%, logo, algumas 

posições não poderão existir pelo fato do gestor buscar superar o índice de mercado e, existem 

somente em função dele querer minimizar o risco em relação ao índice, mesmo que isso 

signifique incluir ações com alfa-negativo no portfólio, o que, em geral, vai contra o objetivo 

pelo qual o investidor paga um gestor de fundo ativo a fazer.  
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Ainda mais teoriza que 50% de Active Share é o mínimo que um gestor ativo puro pode ter, 

considerando que patamares abaixo desse nível são combinações entre o fundo ativo e o 

índice. 

Outra característica associada à gestão ativa foi tratada no trabalho de Gallagher, Looi e 

Pinnuck (2010). Eles reforçam que o anúncio público dos resultados de uma empresa serve 

como um fator para diminuir a assimetria de informação entre os agentes do mercado. Nessa 

linha, considerando dados referentes aos fundos australianos, os autores investigaram se as 

negociações feitas pelos gestores ocorrem em função da capacidade de rápida interpretação 

das informações públicas ou pela questão dos gestores serem coletores de informações 

privadas. Os autores não encontraram evidências de que os gestores de fundos possuem 

informações privadas sobre os próximos anúncios públicos que tragam más notícias acerca 

dos lucros das empresas, entretanto observaram um aumento da frequência de gestores de 

fundos que não negociam antes de tais anúncios e somente vendem durante os disclosures. 

 

 

2.5. Análise de ações: dinâmica e regras 

 

 

Por outro lado, inserida também em questões que contemplam o investimento, a atividade de 

análise de ações é amplamente discutida na academia, além de possuir relevante importância 

prática. Tal atividade passa por um processo que compreende a busca, seleção e o uso da in-

formação. O profissional que atua nesse ambiente, intitulado analista de valores mobiliários é 

definido, em acordo à instrução CVM n. 483, como “... a pessoa natural que, em caráter pro-

fissional, elabora relatórios de análise destinados à publicação, divulgação ou distribuição a 

terceiros, ainda que restrita a clientes.” 

Ainda mais, a instrução esclarece que relatórios de análise são “quaisquer textos, relatórios de 

acompanhamento, estudos ou análises sobre valores mobiliários específicos ou sobre emisso-

res de valores mobiliários determinados que possam auxiliar ou influenciar investidores no 

processo de tomada de decisão de investimento.” Ela também complementa que outras formas 

de expressões de opiniões, como reuniões, conferências telefônicas e outras manifestações 
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não redigidas são equiparadas aos relatórios de análise. Segundo Asquith, Mikhail e Au 

(2005) um relatório de analista é “the culmination of a process that includes the collection, 

evaluation, and dissemination of information related to a firm´s future performance.” 

Como afirma Cheng et al. (2006), tais relatórios podem ter como origem fontes distintas, tra-

tando de equipes que atuam no âmbito dos fundos (buy-side), assim como a partir de equipes 

de outras entidades do mercado (sell-side), além de consultores e analistas independentes. 

Entretanto, a preocupação de qual relatório utilizar pode não ser relevante, visto que alguns 

estudos apontam que os analistas de buy-side seguem recomendações de investimento dos 

analistas sell-side, como por exemplo o trabalho de Busse, Green e Jegadeesh (2012).  

Esclarecendo a distinção entre os tipos de analistas, a CVM (2014, p. 192) define como ana-

listas buy-side aqueles que atuam no âmbito do fundo de investimento, enquanto os analistas 

sell-side são definidos como aqueles que desenvolvem suas atividades em bancos e corretoras. 

Boff, Procianoy e Hoppen (2006), em estudo feito para mapear o processo de uso da informa-

ção pelos analistas, na tentativa de identificar convergência ou divergência de padrões, deta-

lharam esse fluxo conforme apresentado na figura 7. 

 

Figura 7 – Mapa do processo de análise de investimento 

Fonte: Boff et al. (2006) 

O conjunto de etapas apresentada é identificado como segue: 

1. Identificação da oportunidade; 

2. Confrontar situação com conhecimento e experiência; 

3. Planejamento da análise, considerando informações em posse e necessárias; 

4. Início da análise com informações internas ou buscas externas; 
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5. Seleção e interpretação das informações do mercado, da empresa e do negócio; 

6. Comparação das informações, utilizando-as para projeções e avaliação da empresa; 

7. Busca por novas informações e continuação da análise; 

8. Tomada de decisão e elaboração de relatório. 

A discussão sobre os efeitos dos relatórios, produto final desse processo, são encontradas em 

pesquisas que avaliam o poder da informação que eles produzem. Frankel, Kothari e Weber 

(2006), por exemplo, ao analisarem os determinantes da utilidade da informação desses rela-

tórios, consideram que as pesquisas relacionadas a essa questão são importantes por uma série 

de fatores, sendo o primeiro, a preocupação recente que se tem sobre a integridade e a objeti-

vidade dos analistas, assim como o crescente ceticismo em relação ao uso da informação dos 

relatórios. Outra razão apontada pelos autores compreende o fato dos analistas, sendo forne-

cedores de informações no mercado de capitais, decidirem qual empresa seguir e quantos rela-

tórios emitir por companhia. E, por fim, argumentam que pesquisas anteriores apontam que as 

ações dos analistas tendem a gerar negócios para os bancos de investimentos e corretoras, o 

que, potencialmente reduz a utilidade das informações dos relatórios emitidos. 

Ramnath, Rock e Shane (2008) ao revisarem os trabalhos sobre o papel do analista no merca-

do de capitais, apresentaram um modelo, conforme destaca a figura 8, retratando como é o 

ambiente que cercam esses agentes e seus relatórios, assim como os temas de pesquisas mais 

relevantes para estudos posteriores. Identificadas pelos triângulos, os autores destacaram 

questões que tratam de como os analistas racionalizam o seu processo de previsão e recomen-

dação; qual a natureza da expertise dos analistas; o quão informativo são seus resultados; se 

tais informações e previsões sobre os lucros futuros são eficientes; quanto incentivos aos ges-

tores e analistas afetam as propriedades estatísticas das previsões; de que modo as mudanças 

no ambiente regulatório, ao longo do tempo e entre os países, afetam o comportamento de 

previsões dos analistas e seu papel no mercado de capitais; quais são as estruturas de pesquisa 

e questões de base de dados que ameaçam a validade das inferências dos estudos do compor-

tamento dos analistas e suas previsões e recomendações. 
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Figura 8 – Ambiente de relatórios dos analistas  

Fonte: Ramnath et al. (2008) 

Para cada questão de investigação, os autores retratam os desdobramentos feitos para abordá-

los com a profundidade discutida por outros estudos. No caso, considerando os desdobramen-

tos que tratam do conteúdo informacional dos resultados dos relatórios, suas considerações 

levantam questões sobre o quão informativo são previsões de lucros de curto prazo, estimati-

vas de crescimento anual dos lucros, incremento informacional de insumos outros para previ-

sões de lucro e os demais componentes dos relatórios. 

Complementando o entendimento sobre os componentes dos relatórios publicados, Asquith et 

al. (2005) relatam que a maioria desses relatórios inclui três classificações básicas, sejam elas: 

previsão de lucro, recomendação da ação – como venda (sell), manutenção (hold) ou compra 

(buy) – e o preço-alvo do ativo. Womack (1996) reforça que o sistema mais simples de orde-

nação das recomendações compreende as três classificações citadas, porém, complementa que 

as 14 corretoras mais bem ranqueadas, analisadas em seu estudo, apresentam variações ampli-

adas dessas recomendações, como, por exemplo, nos termos sell, unattractive, neutral, atrac-

tive e buy, que podem ser agrupadas em quatro ou cinco categorias.  
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No Brasil, a CVM é a responsável em regular as orientações sobre os relatórios, assim como a 

atividade dos analistas. A instrução CVM n. 483 de 2010, com alterações feitas pela instrução 

CVM n. 538 de 2014, define um conjunto de normas sobre a atividade desses analistas e 

agentes associados que envolvem aspectos como a modalidade permitida para o desempenho 

da atividade, vedação ao analista, credenciamento e entidades credenciadoras dessa atividade, 

regras aplicáveis às instituições vinculadas, considerações sobre os relatórios de análise e mo-

tivos de penalidades para os agentes e instituições a que eles se vinculam. 

Em relação à modalidade permitida para o desempenho das atividades, ela pode contemplar a 

atuação autônoma ou vinculada à pessoa jurídica ou natural, sendo as jurídicas instituições do 

sistema de distribuição ou outras que tenham como objeto social a análise de valores mobiliá-

rios de modo exclusivo, enquanto, as naturais, podem ser pessoas autorizadas pela CVM a 

atuar como administrador de carteiras ou consultor desses valores.  

O conjunto de regras referente às vedações impostas ao analista compreende a finalidade do 

relatório, a qual não tenha como objetivo a captura de vantagens indevidas para si ou para 

outrem, assim como, a vedação de negociação dos títulos avaliados e lastreados no determi-

nado valor mobiliário analisado, em um intervalo de 30 dias antes da publicação do relatório e 

cinco dias posteriores à publicação, além de não negociá-los em sentido contrário ao da reco-

mendação entre o intervalo de 6 meses antes da publicação até a divulgação do novo relatório 

sobre o título em questão. Ainda mais, as vedações também impedem a participação dos agen-

tes em atividades de oferta pública e de consultoria de fusões e aquisições e a divulgação, 

mesmo que parcial, do conteúdo dos relatórios para pessoa externa à equipe de análise, em 

especial ao emissor objeto da análise, antes da publicação, com ressalvas para alguns partici-

pantes do processo, como assessores jurídicos, agentes de compliance e terceiros para valida-

ção da veracidade das informações. 

A Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais (API-

MEC) é a instituição autorizada pela CVM a trabalhar com a atividade de credenciamento dos 

analistas. As regras, estabelecidas pela CVM, que devem ser observadas por essas instituições 

tratam, por exemplo, da disponibilidade de estrutura e elaboração de códigos de conduta e 

programas de educação continuada dos analistas. 

Ademais, contemplando outras questões da regulamentação, as regras sobre os relatórios 

compreendem aspectos que minimizem potenciais conflitos de interesse, com registros que 

discorram sobre a isenção das pessoas vinculadas nas avaliações feitas pelos analistas, sobre a 
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clareza na diferença entre os fatos observados e projeções efetuadas e qualquer menção sobre 

relações dos analistas com os emissores que possam afetar a imparcialidade da informação. 

 

 

2.5.1. Recomendações e projeções: motivações 

 

 

Basicamente, como mencionado na subseção anterior, os relatórios estruturados pelos analis-

tas de valores mobiliários, particularmente de ações, divulgam informações de caráter qualita-

tivo, projeções de preços-alvo e de lucro, assim como recomendações.  

Nessa linha, inúmeros estudos discutem uma preocupação prática existente na elaboração 

dessas recomendações e projeções. Essa preocupação se reflete na necessidade de segregação 

entre o ambiente de investment banking que envolve atividades como a Oferta Pública Inicial 

(IPO), emissão de dívidas e auxílio em operações de fusões e aquisições e, o serviço de corre-

tora, o qual inclui as avaliações projetivas feitas pelos analistas. Essa separação é conhecida 

como Chinese Wall e tem como característica evitar o conflito de interesse pela não influência 

de negócios da área de investment banking nas projeções feitas pelos analistas. 

No estudo de Morgan e Stocken (2003) foi examinado como a incerteza dos investidores so-

bre os motivos da pesquisa feita pelos analistas afeta a informação dos relatórios de projeções. 

Considerando incentivos que podem provocar um desalinhamento entre os analistas e os inte-

resses dos investidores, tais como a possibilidade de se ganhar, futuramente, negócios de in-

vestment banking, os autores descrevem que duas situações de equilíbrio nascem dessa ques-

tão. A primeira trata do sistema de ranking categórico, como, por exemplo, o sell¸hold e buy. 

Eles relatam que tal sistema tem a propriedade de fazer com que os analistas tendam a emitir 

considerações mais favoráveis com maior frequência que as menos favoráveis, mesmo que os 

analistas tenham incentivos de modo alinhado aos dos investidores, que, quando desalinhados, 

tornam as emissões mais favoráveis ainda mais frequentes. Já a segunda relata que analistas 

com incentivos alinhados com os investidores são capazes de efetivamente comunicar infor-

mações desfavoráveis, mas não as favoráveis, isso, segundo os autores, devido ao fato de que 
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os relatórios com informações favoráveis são copiados pelos analistas com incentivos desali-

nhados, enquanto os relatórios não favoráveis não. 

Cheng et al. (2006) reforçam essa questão relatando que os analistas de sell-side, possuem 

dois incentivos opostos quando divulgam suas pesquisas para clientes e para o público. O 

primeiro compreende a preocupação com sua reputação o que implica em reportar verdadei-

ramente seus relatórios, baseados nas informações que possuem. Já o segundo considera a 

propensão em emitir pesquisas otimistas, devido aos conflitos de interesse existentes entre as 

áreas de research e de subscrição, vendas e trading, dado que induzindo investidores a com-

prarem ações de companhias que tenham relações de investment banking com suas corretoras 

os analistas de sell-side recebem benefícios privados em retorno.  

Avaliando também o Chinese Wall, Lehar e Randl (2006), com o foco nos analistas afiliados, 

sendo esses definidos como aqueles em que a corretora possui participação na empresa, discu-

tem a importância dessa segregação entre tais atividades, avaliando previsões para companhi-

as alemãs, no período de 1994 até 2001. Os autores mostram que esses analistas possuem in-

formações superiores e também enfrentam conflitos de interesses. Desse modo, se utilizam de 

estratégias para melhor reconciliar as previsões de qualidade com estimativas mais favoráveis. 

As estratégias utilizadas compreendem a tendência de reportar informações superiores para o 

público somente quando o consenso é muito pessimista e, replicar outras previsões de analis-

tas quando o consenso é otimista. Apesar disso, os autores indicam que não há clareza de que 

o investidor é prejudicado por essas estratégias. 

Em estudo anterior, Lin e McNichols (1998) avaliando se os relatórios emitidos pelos analis-

tas afiliados a empregadores que tem relações de subscrição com outras companhias são mais 

favoráveis que aqueles não afiliados relatam que as estimativas de crescimento e recomenda-

ções dos analistas afiliados, classificados em dois grupos (lead e co-underwriter), são signifi-

cativamente mais favoráveis do que os dos não afiliados. 

Agrawal e Chen (2008) também discorrem sobre a questão dos conflitos existentes entre as 

áreas de investment banking e corretora. Analisando se tais conflitos influenciam os analistas 

a emitirem recomendações mais otimistas, os autores argumentam que evidências das respos-

tas de preços e de volume negociado aos upgrades ou downgrades sugerem que o mercado 

reconhece os conflitos enfrentados pelos analistas e devidamente descontam tais opiniões. 
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Mais ainda, retratam que seus achados não apontam que os analistas em conflito são capazes 

de enganar, sistematicamente, os investidores com opiniões otimistas. 

Os reflexos de publicações enviesadas ou enganosas, aos analistas, são apontados no trabalho 

de Ljungqvist, Marston, Wei, Yan e Starks (2007). Analisando se a presença de investidores 

institucionais modera o conflito de interesse na produção de relatórios dos analistas de sell-

side, os autores afirmam que os custos dessas publicações, referentes aos ativos altamente 

visíveis para tais investidores, é alto em função de duas razões: a primeira é de que tais inves-

tidores emitem seus votos para o melhor analista em um ranking anual e a outra é de que em-

bora algumas instituições não paguem diretamente pelos relatórios de sell-side, elas efetuam 

esse pagamento de maneira implícita, por meio das comissões de trading. 

Pode-se considerar que a discussão sobre os conflitos existentes entre as distintas áreas de 

research e de investment banking encontra-se inserida dentro de uma análise que envolve os 

fatores que podem influenciar as recomendações e projeções de analistas. Nessa linha, outras 

abordagens de investigação são tratadas em trabalhos diversos. 

Bradshaw (2002), por exemplo, analisando uma amostra de 103 relatórios de analistas sell-

side, avaliou a frequência com que eles emitem o preço-alvo das ações como justificativa para 

as recomendações. O autor relata que mais de dois terços dos relatórios fazem isso. Ainda 

mais, reforça que as recomendações e preços-alvos mais favoráveis são mais prováveis de 

serem justificadas pelo índice preço/lucro e expectativa de crescimento, os quais podem ser 

combinados na métrica Price/Earnings to Growth (PEG), definida como o preço/lucro dividi-

do pela taxa de crescimento, enquanto as recomendações menos favoráveis são mais prová-

veis de serem justificadas por afirmações mais qualitativas.  

Bradshaw (2004) também avaliou se as estimativas de valuation baseadas nas previsões de 

lucros são consistentes com as recomendações de ações dos analistas. Nesse trabalho o autor 

analisou quatro modelos distintos de valuation, sendo eles: duas especificações do modelo de 

renda residual; o PEG model e; projeções de analistas de crescimento do lucro no longo prazo.  

Ele atesta que os modelos de renda residual são derivações do modelo proposto por Ohlson 

(1995), retratando que a adaptação empírica desse modelo é restritiva e impõe premissas adi-

cionais como a definição de um horizonte temporal para o desconto da renda residual ao lon-

go do tempo, mais um valor terminal. A renda residual é explicada como a diferença entre o 

lucro por ação menos o valor contábil por ação do período anterior vezes o custo do equity. 
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Tratando desses modelos, Bradshaw (2004) considera que o valor terminal é a porção da 

equação que apresenta o maior desafio, devido a: (1) previsões de longo prazo são imprecisas, 

(2) ele pode representar uma relevante participação no valor estimado e, (3) é extremamente 

sensível às premissas considerando o comportamento da renda residual após o período de pro-

jeção. Diante disso, para avaliar as derivações dos modelos de renda residual que podem ser 

utilizados pelos analistas, assume duas premissas distintas, sendo a primeira (VRI1) de que a 

renda residual tende a zero, enquanto a segunda (VRI2) propõe que ela persiste como uma per-

petuidade. A VRI1 é apresentada em acordo a equação (17): 

V
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=BVPS
t
+∑ E

t
[RI

t+T
]

(1+r)T +5
T=1

ωE
t
[RI

t+5
]
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5                                  (17) 

Enquanto a VRI2 é apresentada na equação (18): 
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Onde: 

VRS& = Valor intrínseco estimado da ação pelo primeiro modelo de renda residual; 

VRST = Valor intrínseco estimado da ação pelo segundo modelo de renda residual; 

BVPS$ = Valor contábil por ação, no tempo t; 

E$[RI$%W] = Valor esperado da renda residual; 

r = custo de capital do equity; 

ω = parâmetro obtido pela autoregressão temporal do período anterior da renda residual. 

Ainda nessa linha, avaliando os analistas financeiros, Block (1999, citado por Bradshaw 

2004) afirma que “The most important conclusion from this survey is that PV techniques are 

not as widely used in practice as they are in theory.” Tal afirmação, reforça os apontamentos 

de Bradshaw (2002) que considera que os analistas se utilizam, prevalentemente, de um 

processo heurístico para o valuation, sendo tal processo refletido na PEG ratio. Mais ainda, 

Bradshaw (2004) aponta que quando esse indicador está em torno de 1, significa hold, abaixo 

de 0,5 strong buy e acima de 1,5 strong sell. 
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As conclusões a que chega nesse estudo, revelam que os resultados demonstram pouca 

evidência de que as recomendações de analistas são explicadas por ambos modelos de renda 

residual, porém tanto o modelo PEG quanto as projeções de longo prazo para o crescimento 

do lucro possuem o mais alto poder explicativo para as recomendações de analistas. 

 

 

2.5.2. Qualidade das análises 

 

 

As informações emitidas pelos analistas também passam por uma discussão acerca da quali-

dade que elas possuem, que pode tanto compreender a competência desses agentes, como os 

motivos que influenciam o cálculo das projeções e a publicação de recomendações. Basica-

mente, tratando das projeções de lucros feitas pelos analistas, essa qualidade é discutida por 

alguns autores em função de três aspectos, sendo eles: a acurácia, a precisão e o viés. 

Martinez (2009) destaca que a acurácia pode ser entendida como a combinação entre a preci-

são e o viés. Assim, relata que a precisão tem uma relação inversa com a variância das estima-

tivas feitas, ou seja, quanto maior a variância menor a precisão e vice-versa. Já o viés é expli-

cado como um erro no estimador que faz com que, sistematicamente, o valor médio estimado 

seja diferente do valor real. Visualmente, apresenta seus conceitos em acordo à figura 9. 

 

Figura 9 – Ilustração dos conceitos de viés, precisão e acurácia 

Fonte: Martinez (2009) 



51 
 

Saito, et al. (2008) denotam que a acurácia compreende a precisão da projeção de determina-

do analista para o lucro de certa empresa, enquanto tal precisão “mede a distância entre o va-

lor projetado e o valor real, sem se importar com a direção do desvio.” Já o viés é apresentado 

como o grau de distanciamento do valor real, para cima ou para baixo, em relação à projeção. 

Outrossim, matematicamente, Saito et al. (2008) apresentam o denominado erro de projeção 

da acurácia que pode ser calculado através das equações (19) ou (20). 

EPi,j,h,t=
|Rj,t-Pi,j,h,t|	
Preçoj,t-1

                                                (19) 

EPi,j,h,t=
|Rj,t-Pi,j,h,t|	

|Rj,t|
                                               (20) 

Onde: 

EP i, j, h, t = Erro de projeção do analista i, para a empresa j, com o horizonte de projeção h, no 

ano t; 

R j, t = Lucro por ação reportado ou realizado, pela empresa j, no ano t; 

P i, j, h, t = Lucro por ação projetado pelo analista i, para a empresa j, com o horizonte de proje-

ção h, no ano t; 

Preçoj,t-1 = Preço da ação no início da ação no ano fiscal t-1. 

Quanto ao viés, em função dele considerar o sentido, tanto positivo quanto negativo, tais auto-

res destacam que as expressões matemáticas mais utilizadas compreendem as equações (21) e 

(22), que basicamente se diferem das equações anteriores por suprimirem o módulo das dife-

renças entre os valores reais e projetados. 

EPi,j,t=
Rj,t-Pi,j,t 

Preçoj,t-1
                                                    (21) 

EPi,j,t=
Rj,t-Pi,j,t 

|Rj,t|
                                                    (22) 

Onde: 

EP i, j, t = Grau em que a projeção do analista i, para a empresa j, no ano t se distancia do valor 

real, para cima ou para baixo; 
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P i, j, t = Lucro projetado pelo analista i, para a empresa j, no ano t. 

Tal supressão implica retratar que através do viés é possível avaliar qual a expectativa do ana-

lista, sendo otimista quando o grau for negativo, ou pessimista quando o grau for positivo. 

Nessa linha, reforçam que o viés de projeção é mais relevante que a acurácia da projeção, 

visto que “captura com maior precisão o fator associado aos incentivos a que os analistas es-

tão sujeitos e como esses incentivos influenciam suas projeções.”  

Em um sentido mais amplo, os autores relatam que existem cinco teorias distintas para expli-

car o viés, sejam elas: 

• Problemas de incentivos: relacionados às pressões para gerar atividades que benefici-

em as receitas do empregador; 

• Problemas de seleção: relacionados à decisão de qual empresa avaliar e de quais pro-

jeções apresentar; 

• Problemas cognitivos: associados às ideais apresentadas pelas finanças comportamen-

tais de que o analista não é totalmente racional; 

• Problemas metodológicos de tratamento da amostra: relacionados aos problemas com 

o uso dos mínimos quadrados ordinários, por exemplo; 

• Problemas de assimetria dos lucros realizados: relacionados aos vieses existentes que 

podem contemplar os erros de projeção ou os lucros reportados. 

Em suma, concluem que o viés da distribuição dos erros de projeção é uma combinação entre 

o viés dos analistas e o viés dos resultados da empresa, que pode ser apresentado em acordo a 

figura 10. 

  

 

 

 

Figura 10 – Viés da distribuição dos erros de projeções 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Viés dos resultados das 

empresas 

Viés da distribuição dos 

erros de projeções 

Viés da projeção dos 

analistas 
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Considerando as projeções de analistas brasileiros, Martinez (2009) aponta que há um viés 

otimista nelas. Tais otimismos são explicados, segundo Kothari (2001), em função de incenti-

vos econômicos, e, também, derivados de posturas comportamentais, exemplificados no tra-

balho de Trueman (1994), que retrata que os analistas exibem um herding behavior, ou seja, 

há uma tendência de publicarem projeções próximas às publicadas anteriormente por outros 

analistas. 

O impacto do herding behavior na acurácia das projeções também é analisado no trabalho de 

Youssef e Rahiji (2010). Compreendendo o período entre 1996 até 2000 e considerando em-

presas francesas, os autores chegaram à conclusão de que os analistas que distorcem suas pró-

prias informações, tendendo ao herding behavior, produzem previsões viesadas. Mais ainda, 

relatam que analistas mais experientes e empregados por grandes corretoras têm menos incen-

tivo a ter esse comportamento. Complementando que os analistas mais acurados trabalham 

para as maiores firmas e emitem projeções para horizontes mais curtos. 

Mais ainda, Clement e Tse (2005) denominando como bold as previsões que se distanciam 

das projeções anteriores do próprio analista e do consenso, retratam que a probabilidade dela 

aumenta com a experiência do analista, a acurácia anterior e o tamanho da corretora, e dimi-

nui com a quantidade de indústrias que o analista monitora. 

A extensão da importância da acurácia das previsões pode ser reforçada com os comentários 

do trabalho de Maydybura, Gerace e Andrew (2013) que avaliando o mercado australiano 

retratam que tal acurácia é importante não somente para os investidores que pretendem inves-

tir em determinadas ações, mas também para as companhias as quais elas se referem.  

 

 

2.5.3. Publicação dos relatórios e seus impactos 

 

 

Estudos diversos já demonstraram que os relatórios dos analistas de ações são importantes 

para as decisões de investimento. Nessa linha, os efeitos das recomendações e projeções po-
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dem influenciar, por exemplo, o comportamento de agentes do mercado e o preço dos ativos 

que são objetos dos relatórios. 

Tratando da influência no preço, o trabalho de Carrete et al. (2014) discute essa questão. As 

autoras, analisando empresas que fazem parte do IBrX-50, apresentam evidências de que as 

recomendações de analistas influenciam os preços das ações no mesmo dia, assim como, após 

um, cinco, quinze e trinta dias depois das recomendações, tanto positivamente, nos casos das 

recomendações favoráveis, quanto negativamente no caso das recomendações desfavoráveis. 

Ademais, retratam também que não há evidências de antecipação das recomendações, de mo-

do integral, pelo mercado. 

Barber et al. (2001) fazem uma consideração de que, por um lado, segundo a hipótese de efi-

ciência de mercado em sua forma semi-forte, os investidores não são capazes de terem renta-

bilidade nos trades com o uso de informações públicas, e por outro lado, os departamentos de 

research gastam muito dinheiro com a análise de títulos. Desse modo, avaliando se investido-

res podem lucrar com as recomendações públicas disponíveis dos analistas no mercado ame-

ricano, concluem que as compras ou vendas de ações em acordo ao consenso das recomenda-

ções, e em conjunto com o rebalanceamento diário dos portfólios e com a imediata resposta às 

mudanças das recomendações, produzem retornos anormais brutos superiores a 4%. 

Tratando da reação de curto prazo dos preços às recomendações de compra e venda das corre-

toras, os fatores que contribuem para ela são destacados por Stickel (1995). O autor aponta 

que tal reação é uma função da força da recomendação, da magnitude de sua mudança, da 

reputação do analista, dos tamanhos da corretora e da empresa que recebeu a recomendação e 

das revisões contemporâneas da recomendação.  

Loh e Stulz (2011), avaliando o impacto das mudanças de recomendações sobre o preço das 

ações, assim como sobre seu turnover, apontam que outros fatores podem afetar a influência 

de tais recomendações. Eles destacam que as mais distantes do consenso e acompanhadas de 

algum tipo de previsão de lucro são mais prováveis de serem influentes. Também consideram 

que as influentes têm mais probabilidade de partirem de analistas ranqueados na Institutional 

Investor e daqueles que têm histórico de estar à frente da manada na emissão de recomenda-

ções. Ainda mais, mencionam que analistas que tiveram recomendações influentes no passa-

do, são mais prováveis de terem uma no futuro.  
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Tais autores complementam também que é mais difícil terem recomendações influentes quan-

do há um maior número de analistas cobrindo determinada empresa e quando a empresa é 

maior, porém relatam que uma maior diversidade de opiniões tende a fazer com que as mu-

danças de recomendações sejam influentes. Por fim, considerando a amostra utilizada, com-

preendendo dados extraídos da Thomson Financial’s Institutional Brokers Estimate (I/B/E/S) 

para o período de 1993 até 2006, apontam que 11,7% das mudanças de recomendações influ-

enciam o retorno e 12,8% o turnover. 

Outra vertente de análise dos impactos dos relatórios dos analistas compreende a discussão 

acerca das reações dos investidores às recomendações e projeções feitas pelos analistas. 

Nesse sentido, o trabalho de Lin e McNichols (1998) relata que investidores respondem simi-

larmente às recomendações de Strong Buy e Buy dos analistas afiliados e classificados como 

lead underwriters e dos analistas não afiliados, além de descreverem que seus achados indi-

cam que analistas afiliados evitam recomendações de venda (Sell) para manter relações com 

os clientes. 

Brown, Wei e Wermers (2013) apontam também que os fundos mútuos apresentam herding 

behavior, ou seja, negociam juntos na compra de ações que têm um upgrade no consenso de 

analistas enquanto os downgrades resultam em vendas das ações pelos fundos. Complemen-

tam também que tal influência das recomendações de analistas são mais fortes para os down-

grades e entre os gestores com mais preocupações na carreira, sendo esses identificados atra-

vés de duas proxies: a primeira como aqueles que possuem mandato inferior a quatro anos e; a 

segunda como aqueles que possuem menos de quatro estrelas na classificação feita pelo Mor-

ningstar ranking. 

Chan, Hwang e Mian (2005) também analisaram a relação do herding behavior dos investido-

res com a dispersão das projeções de lucro feita pelos analistas. Utilizando uma amostra que 

compreende o período de 1984 até 1999, e distintas medidas de herding, os autores concluem 

que existe uma relação positiva entre o comportamento conjunto dos investidores e a disper-

são das projeções dos analistas. Complementam que tal comportamento também tem relação 

com a volatilidade do retorno da ação e da quantidade de analistas que fazem a cobertura do 

título. Ainda mais, explicam que tais resultados sugerem que gestores de fundos mútuos ten-

dem a apresentar herding behavior como resposta à ausência de informações confiáveis. 
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Outro trabalho, feito por Franck e Kerl (2013) avaliou a relação entre as informações emitidas 

por analistas e o comportamento dos gestores. Os autores analisaram se gestores de fundos 

mútuos europeus apoiam-se nas informações dos analistas para as decisões de investimento 

em ações, assim como, se aqueles em que as operações estão em linha com as revisões das 

previsões, apresentam melhor desempenho que aqueles que são contrários às pesquisas dos 

analistas. Com dados extraídos da base FactSet´s LionShares, entre o período de junho de 

2005 até dezembro de 2009, e analisando tanto as revisões de recomendação, como as revi-

sões de lucro por ação e do retorno implícito, dado o preço-alvo estimado, eles concluíram 

que os gestores dos fundos tendem a se apoiar nas informações fornecidas pelos analistas e 

que os que estão em linha com elas, significativamente, possuem melhor desempenho que 

aqueles que não tendem a segui-las.  
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3. METODOLOGIA 

 

 

A metodologia utilizada para a consecução deste trabalho é similar à apresentada no estudo de 

Franck e Kerl (2013). Modelos econométricos com o uso de dados em painel e testes de dife-

rença de médias foram usados para explicar as hipóteses definidas neste trabalho. 

Detalhadas nas subseções seguintes são descritas, tais hipóteses, o processo de coleta e trata-

mento dos dados, as variáveis utilizadas e os modelos aplicados neste trabalho. 

 

 

3.1. Hipóteses da pesquisa 

 

 

As hipóteses investigadas neste trabalho, em acordo aos objetivos apresentados, compreen-

dem: 

H1: Os gestores de fundos de ações seguem as revisões das informações publicadas pelos 

analistas. 

H2: Fundos ativos seguem em maior intensidade as revisões que outros fundos de ações. 

H3: As reações para revisões desfavoráveis (downgrades) tendem a ter maiores níveis que 

as revisões favoráveis (upgrades). 

H4: A intensidade dos gestores seguirem as revisões depende do nível de concordância en-

tre os analistas. 

H5: Operações de compra e venda que seguem as revisões apresentam melhor desempenho 

que aquelas que não as seguem. 
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3.2. Fontes de dados 

 

 

Os dados utilizados para o desenvolvimento desta pesquisa foram extraídos de duas bases, 

sendo elas: a ferramenta economática e a base de dados do S&P Capital IQ. 

Por meio da ferramenta economática, foram coletados, entre os meses de agosto e setembro 

de 2014, dados referentes à composição das carteiras dos fundos de investimento, cotação das 

ações analisadas e outros dados referentes às variáveis de controle, que são apresentadas mais 

a frente. Através do S&P Capital IQ foram obtidos os dados relacionados ao consenso das 

informações emitidas pelos analistas, que envolvem as recomendações e projeções referentes 

ao próximo ano fiscal em relação à data indicada. Também foram coletados dados do desvio 

padrão das estimativas de lucro por ação e do preço-alvo, que são parâmetros para formação 

das variáveis complementares, explicitadas na subseção correspondente.  

Os dados oriundos do S&P Capital IQ foram encaminhados por e-mail, em 4 de setembro de 

2014, por analista da base, visto que no ambiente de consulta acadêmico o sistema não forne-

ce o módulo completo que possibilita a coleta de todos os dados necessários à análise. 

Ainda mais, em 23 de setembro de 2014, e-mail da S&P Capital IQ relatou que a base não faz 

distinção entre analistas sell-side e buy-side, sendo, nesse sentido, desconsiderada qualquer 

análise segmentada entre tais analistas. 

Cabe observar que compreendendo o consenso dos preços-alvos e do lucro por ação, os valo-

res retratados estão na moeda local em que a ação analisada é listada e negociada, conforme 

orientações recebidas do analista de suporte da base, enviadas por e-mail em 28 de setembro 

de 2014. 

Tratando dos fundos, a coleta dos dados envolveu, em acordo ao objetivo da pesquisa, aqueles 

listados na categoria de ações da ANBIMA, com exceção dos fundos fechados de ações e dos 

classificados como FMP-FGTS, sendo analisados os seguintes tipos: Ações dividendos, IBO-

VESPA Ativo, IBOVESPA Indexado, IBrX Ativo, IBrX Indexado, Ações Livre, Ações Seto-

riais, Ações Small Caps, e Ações Sustentabilidade/Governança.  
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Em relação às cotações das ações, foram coletados os preços de fechamento dos títulos, de 

todas as datas disponíveis, ajustadas por proventos, com exceção de ajustes por dividendos, 

visto não ser um ajuste de preços.  

Ainda mais, quando ausente alguma cotação entre períodos que tenham dados disponíveis, foi 

utilizado o método da repetição da última cotação (RUC) para complementar os dados faltan-

tes. 

 

 

3.3. Tratamento dos dados 

 

 

3.3.1. Procedimentos de coleta e variável dependente  

 

 

Todos os fundos de ações distribuídos em pelo menos um período entre o quarto trimestre de 

2009 e o primeiro trimestre de 2014, dos tipos definidos para essa pesquisa, foram incluídos, 

visando garantir uma amostra livre do viés de sobrevivência. A decisão pelo período em ques-

tão deve-se à disponibilidade periódica dos dados de composição das carteiras. 

As datas de referência, em cada ano, para cálculo das variáveis dependentes e suas respectivas 

análises, posteriormente explicadas, são indicadas na tabela 3. 

Tabela 3 – Datas de referência dos cálculos e análises 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

30/09/2009 31/03/2010 31/03/2011 30/03/2012 29/03/2013 31/03/2014 

31/12/2009 30/06/2010 30/06/2011 29/06/2012 28/06/2013  

 30/09/2010 30/09/2011 28/09/2012 30/09/2013  

 31/12/2010 30/12/2011 31/12/2012 31/12/2013  

Fonte: Elaborado pelo autor 

Ainda mais, utilizando a terminologia do software economática, após o cálculo da variável 

dependente (∆w�,�,$) e, para que se possa efetuar os testes econométricos, explicados mais a 

frente, foram mantidos apenas os ativos intitulados em acordo à tabela 4:  
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Tabela 4 – Nomenclatura dos títulos mantidos para o cálculo do ∆YZ,[,\ 

Nomenclatura 

Ações ou A鋏es (sic) 

Cert ou rec de dep de val mob (sic) 

Emprest -acoes e TVM cedid (sic) 

Emprest -acoes e TVM receb (sic) 

Termo - compras a receber  

Termo - obr por compra a pag (sic) 

Termo - obr por venda a entreg (sic) 

Termo - vendas a receber 

Fonte: Economática 

Isso se deve ao fato de que esses são os nomes utilizados pela base que fornece os dados da 

composição da carteira que compreendem os títulos objetos de avaliação dos analistas de 

ações, assim como, possuem dados de cotação para análise. Tais títulos envolvem: ações, 

units e operações a termo com ações. 

Ademais, para a participação dos títulos descritos como Termo - obr por compra a pag (sic) e 

Termo - obr por venda a entreg (sic), houve o ajuste para o valor negativo por tratarem de 

obrigações a cumprir, sendo uma pelo pagamento e outra pela entrega do título. Quanto ao 

título Emprest -acoes e TVM receb (sic), embora denote uma obrigação posterior a cumprir, 

não foi necessário seu ajuste por já possuir valor com sinal negativo.  

Também foram desconsideradas as participações zeradas e sequenciais dos títulos nos fundos, 

quando elas aparecem em trimestres subsequentes, com exceção dos casos em que em trimes-

tres anteriores ou posteriores há a participação dos títulos nos respectivos fundos. 

Complementando o tratamento da base de dados para cálculo da variável dependente foram 

ajustados os tickers dos títulos. Isso foi feito pelo fato de que os dados coletados referentes à 

composição dos títulos apresentam a descrição desses ativos e não um código. Tal descrição, 

em algumas situações, é diferente da descrição coletada para as cotações desses títulos o que 

impede a comparação para o cálculo da variável dependente. Diante disso, para que se possam 

comparar os dados referentes às duas situações, se faz o uso do ticker. Nesse sentido para ca-

da descrição dos títulos analisados referentes à composição da carteira, foi codificado o res-

pectivo ticker em acordo ao apêndice A. 

Tratando da variável dependente utilizam-se duas formulações para avaliar o efeito nos fun-

dos das informações dos analistas. A primeira está em linha com o trabalho de Franck e Kerl 

(2013). A equação (23) apresenta a diferença da participação entre os períodos considerados, 
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de cada ação coberta pelos analistas, ajustada pelo preço do respectivo ativo entre o início e o 

final do período analisado, utilizada no trabalho dos autores. 

∆wi,j,t=
1
2
]Pi,t+Pi,t-1^×Qi,j,t

∑ 1
2
]Pi,t+Pi,t-1^×Qi,j,t

n
i=1

-
1
2
]Pi,t+Pi,t-1^×Qi,j,t-1

∑ 1
2
]Pi,t+Pi,t-1^×Qi,j,t-1

n
i=1

                             (23) 

Onde: 

∆wi,j,t = Variação da participação ponderada da ação i, no fundo j, entre o tempo t-1 e t; 

Pi,t = Preço da ação i no período t; 

Pi,t-1= Preço da ação i no período t-1 

Qj,i,t= Quantidade da ação i, no fundo j, no período t; 

Qj,i,t-1= Quantidade da ação i, no fundo j, no período t -1; 

Como a base dos dados de composição das carteiras nos períodos determinados não fornece a 

quantidade da ação i, no fundo j, foi feito um ajuste na equação (23) para substituir a quanti-

dade de cada título. Assim, tal quantidade, para o fim de cada trimestre da análise, pode ser 

obtida a partir da equação (24): 

Qi,j,t=
wi,j,t×Plj,t

Pi,t
                                                    (24) 

Onde: 

wi,j,t = Participação da ação i, no fundo j, no trimestre t; 

Plj,t = Patrimônio do fundo j, no trimestre t. 

Desse modo, como o patrimônio dos fundos é constante em um determinado período, a variá-

vel dependente em questão foi obtida a partir da seguinte equação: 

∆wi,j,t=

1
2
]Pi,t+Pi,t-1^×

wi,j,t
Pi,t

∑ 1
2
]Pi,t+Pi,t-1^×

wi,j,t
Pi,t

n
i=1

- 

1
2
]Pi,t-1+Pi,t-2^×

w
i,j,t-1

P
i,t-1

∑ 1
2
]Pi,t-1+Pi,t-2^×

w
i,j,t-1

P
i,t-1

n
i=1

                           (25) 

Observe que há um ajuste dos preços para controlar a participação dos títulos devido à valori-

zação ou desvalorização dos ativos que compõe a carteira do fundo. 
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A figura 11 mostra, de modo resumido, o processo de tratamento dos dados da variável de-

pendente. 

 

 

 

 

Figura 11 – Processo para cálculo do ∆wi,j,t 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Ainda mais, como alternativa à variável proposta, se estruturou outra dependente para tam-

bém avaliar o impacto da variação da participação de um determinado ativo na carteira do 

fundo. Seu desenvolvimento é retratado como segue. 

Seja a variação da participação de um determinado ativo na carteira do fundo a diferença entre 

as participações entre dois trimestres, ela pode ser expressa como apresenta a equação (26): 

∆wi,j,t=	wi,j,t-wi,j,t-1                                                     (26) 

Dado que a participação pode ser representada a partir da equação (24), e retratando que o 

patrimônio líquido é o somatório da multiplicação entre o preço do título e sua quantidade na 

carteira, isso resulta em: 

wi,j,t=
Pi,t×Qi,j,t

∑Pi,t×Qi,j,t
                                                             (27) 

Substituindo (27) em (26), tem-se: 

∆wi,j,t=
Pi,t×Qi,j,t

∑Pi,t×Qi,j,t
-

Pi,t-1×Qi,j,t-1

∑Pi,t-1×Qi,j,t-1
                                           (28) 

Por conseguinte, substituindo (24) no numerador de (28), tem-se: 

∆wi,j,t=
Pi,t×

wi,j,t×Plj,t
Pi,t

∑Pi,t×Qi,j,t
-

Pi,t-1×
w

i,j,t-1
×Pl

j,t-1
P

i,t-1

∑Pi,t-1×Qi,j,t-1
                                      (29) 

Anulando o termo P�,$ no numerador, obtém-se: 

Somatório dos numera-

dores para cada fundo. 

Coleta da participação e 

das cotações dos ativos. 

Ajustes do ticker, do sinal e 

dos zeros sequenciais. 

Cálculo do numerador 

da variável dependente. 

Cálculo do ∆, pela diferen-

ça entre as participações. 
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∆wi,j,t=
wi,j,t×Plj,t

∑Pi,t×Qi,j,t
-

wi,j,t-1×Plj,t-1

∑Pi,t-1×Qi,j,t-1
                                          (30) 

Rearranjando a equação (24), ela pode ser expressa como segue: 

Pi,t × Q
i,j,t

=wi,j,t×Plj,t                                                (31) 

Desse modo, substituindo-a em (30), obtém-se: 

∆wi,j,t=
wi,j,t×Plj,t

∑wi,j,t×Plj,t
-

wi,j,t-1×Plj,t-1

∑wi,j,t-1×Plj,t-1
                                          (32) 

Dado que Pl�,$ é constante, rearranjam-se a equação (32) para:  

∆wi,j,t=
wi,j,t×Plj,t

Plj,t×∑wi,j,t
-

wi,j,t-1×Plj,t-1

Plj,t-1×∑wi,j,t-1
                                          (33) 

Por conseguinte, anula-se tal termo, resultando em:  

∆wi,j,t=
wi,j,t

∑wi,j,t
-

wi,j,t-1

∑wi,j,t-1
                                                   (34) 

Como efeito de controle pela variação do preço, multiplica-se o primeiro termo, pela razão 

entre o preço do trimestre atual e o preço do trimestre anterior, sendo esses, ajustados por 

proventos, exceto dividendos, que resulta em: 

∆wi,j,t=

Pi,t
P

i,t-1
×wi,j,t

∑ Pi,t
P

i,t-1
×wi,j,t

-
wi,j,t-1

∑wi,j,t-1
                                                 (35) 

Visto que a somatória das participações resulta em 100, e dividindo todos os w�,�,$`D por 100, 

para se obter a participação em absoluto, tem-se: 

∆wi,j,t=

Pi,t
P

i,t-1
×wi,j,t

∑ Pi,t
P

i,t-1
×wi,j,t

-wi,j,t-1                                               (36) 

Ainda mais, a razão entre os preços pode ser expressa em função do retorno entre os períodos, 

como: 

Pi,t

Pi,t-1
=(1+ri)                                                         (37) 
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Logo, substituindo em (36), tem-se a variável dependente alternativa como: 

∆wi,j,t=
(1+ri)×w

i,j,t

∑ (1+ri)×w
i,j,t

-wi,j,t-1                                              (38) 

Para melhor explicar o uso dessas duas variáveis, quando necessário, serão utilizadas as ex-

pressões ∆w1 e ∆w2, para diferenciá-las, sendo a primeira referente à variável similar ao es-

tudo de Franck e Kerl (2013) e, a segunda conforme retratada na equação (38). 

Ainda mais, a utilização de tais variáveis, ocorre em todos os modelos econométricos nos 

quais a variação da carteira do fundo é testada. 

Tais modelos são explicados nas subseções posteriores. 

 

 

3.3.2. Variáveis explicativas 

 

 

Para avaliar o efeito das recomendações e projeções dos analistas, na variação da participação 

de cada ação em cada fundo, foram utilizadas a medida de consenso de três variáveis retrata-

das na revisão bibliográfica, as quais são: recomendações de compra e venda de ações emiti-

das pelos analistas; o preço-alvo projetado das ações e; a previsão de lucro ou prejuízo por 

ação. Tal consenso, segundo informação do analista da S&P Capital IQ, enviada por e-mail 

em 15 de novembro de 2014, é a média das opiniões dos analistas. 

Ainda mais, essas medidas, que compreendem estimativas dos analistas, são reportadas para 

os próximos anos fiscais em relação à data do consenso médio, em acordo ao código descrito 

– IQ_FY+1, para obtenção dos dados junto à S&P Capital IQ. 

Tratando das recomendações de compra e venda, os dados coletados indicam uma escala que 

varia de 1, para compra forte, até 5 para venda forte, que são contrárias à interpretação que 

consta no estudo de Franck e Kerl (2013), que trabalharam com escala invertida, ou seja, 

compras fortes com números mais altos, possível por terem reunidos individualmente cada 

recomendação. 
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A partir do preço-alvo projetado, foi calculado o retorno implícito, por meio da equação (39). 

RIi,t=
pri,t

pci,t-k
-1                                                      (39) 

Onde: 

RIi,t = retorno implícito da ação; 

pri,t= consenso do preço-alvo reportado para o trimestre t do próximo ano fiscal; 

pci,t-k = preço corrente do ativo na data de publicação do relatório onde k representa um termo 

de defasagem trimestral que aumenta quanto mais distante está a cotação do ativo em relação 

ao ano fiscal considerado da publicação do relatório (t); 

Quanto às previsões de lucro ou prejuízo por ação, foram obtidos o seu consenso diretamente. 

Importante retratar que os dados obtidos para o cálculo das variáveis explicativas, referem-se 

ao consenso médio das opiniões formadas, como destacado no início dessa subseção, processo 

que difere do estudo de Franck e Kerl (2013) que calcularam o consenso a partir da coleta 

individual das estimativas. 

Desse modo, ao final de cada trimestre, foram calculadas as revisões de cada medida dos ana-

listas, apontando se elas se mantêm, se elas se movem para cima ou se movem para níveis 

mais baixos. 

Tratando da revisão das recomendações, seu cálculo é feito como mostra a equação (40): 

Recrevi,t
=reci,t-reci,t-1                                                    (40) 

Onde: 

RecbFcd,e  = revisão da recomendação; 

rec�,$ = consenso das recomendações no trimestre t. 

A revisão do retorno implícito do preço das ações é calculada conforme a equação (41): 

RIrevi,t
=RIi,t-	RIi,t-1                                                     (41) 

Onde: 
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RIrevi,t
 = revisão do retorno implícito por ação; 

RIi,t = retorno implícito por ação no trimestre t. 

Quanto à revisão do lucro por ação, Franck e Kerl (2013) apresentam a variável explicativa 

descrita na equação (42) para avaliar a revisão das projeções de tais lucros. 

LPArevi,t
=

LPAi,t

LPAi,t-1
-1                                                      (42) 

Onde: 

LPArevi,t
 = revisão do lucro/prejuízo por ação; 

LPAi,t = consenso dos lucros/prejuízos por ação no trimestre t estimados pelos analistas. 

Um problema dessa equação é que ela apresenta uma interpretação invertida quando há preju-

ízo no período anterior. 

Tais interpretações compreendem o fato de que quando ocorrem esses prejuízos o sinal apre-

sentado para os resultados das revisões obtidos por essa métrica é diferente do sinal esperado, 

ou seja, para situações favoráveis, quando as estimativas saem de valores mais baixos para 

valores mais altos, os resultados das revisões são negativos, enquanto que para situações des-

favoráveis os resultados são positivos. A tabela cinco exemplifica essa questão. 

Tabela 5 – Exemplo de interpretação invertida 

Situação ghij`k ghij ghilmn Sinal esperado do 	
ghilmn 

Sinal observado no 	
ghilmn Interpretação 

LPA$`& > 0 e LPA$>LPA$`& 1 2 100% + + Normal 

LPA$`& > 0 e LPA$<LPA$`&e LPA$>0 1 0,5 -50% - - Normal 

LPA$`& > 0 e LPA<LPA$`&e LPA$<0 1 -0,5 -150% - - Normal 

LPA$`& > 0 e LPA$= 0 1 0 -100% - - Normal 

LPA$`& < 0 e LPA$>LPA$`&e LPA$<0 -1 -0,5 -50% + - Invertida 

LPA$`& < 0 e LPA$>LPA$`&e LPA$>0 -1 0,5 -150% + - Invertida 

LPA$`& < 0 e LPA$<LPA$`&e LPA$<0 -1 -1,5 50% - + Invertida 

LPA$`& < 0 e LPA$= 0 -1 0 -100% + - Invertida 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Assim, para avaliar a revisão do lucro por ação projetado pelos analistas, sem os efeitos da 

variável utilizada no estudo de Franck e Kerl (2013) exemplificados na tabela 5, foi utilizada 

a variável explicativa apresentada na equação (43), que é a diferença entre a razão do lucro 
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por ação estimado em determinado trimestre sobre a cotação da ação ao fim do trimestre, me-

nos a mesma razão do trimestre anterior. 

LPArevi,t
=
LPAi,t

pci,t
-
LPAi,t-1

pci,t-1
                                                     (43) 

Onde: 

LPArevi,t
 = revisão do lucro por ação projetado pelos analistas; 

LPAi,t= lucro por ação projetado no trimestre t, para o fim do ano fiscal n; 

pci,t = cotação da ação ao fim do trimestre t. 

 

 

3.3.3. Variáveis de controle 

 

 

Como retratado anteriormente, tratando dos dados para estruturação das variáveis de controle, 

sua coleta foi feita a partir da ferramenta economática. As variáveis envolvem o retorno dis-

creto trimestral das ações, o tamanho, o price-to-book, a volatilidade dos retornos diários den-

tro de cada trimestre e o turnover. 

Tratando do retorno, o seu uso compreende a intenção de se controlar por estratégias de mo-

mentum que os gestores podem se utilizar, como retratam Franck e Kerl (2013).  

A proxy utilizada para controlar pelo tamanho foi o logaritmo do valor de mercado das ações. 

Seu uso decorre da consideração feita no trabalho de Wermers (1999) que encontrou alto grau 

de herding behavior considerando ações com retornos extremos recentes e baixo valor de 

mercado.  

O price-to-book é utilizado para controlar se os gestores de fundos fazem a distinção entre 

value stocks e glamour stocks, esses últimos entendidos como ações mais populares de em-

presas que apresentam, por exemplo, alto crescimento de vendas passadas e tem expectativa 

de crescerem seus lucros de modo mais rápido no futuro, como indicam Jegadeesh, Kim, 

Krische e Lee (2004). 
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Considerando a volatilidade, o controle por esse fator é explicado em acordo aos trabalhos de 

Persaud (2002, citado por Franck e Kerl, 2013), assim como de Del Guercio (1996) e de Fal-

kenstein (1996). O primeiro autor retrata que bancos são impelidos por seus modelos de sen-

sibilidade ao risco, como o Value-at-risk, a vender quando a volatilidade aumenta. Já os dois 

últimos autores afirmam que investidores institucionais preferem ações mais voláteis para 

operar. Nesse sentido, a proxy para avaliar tal volatilidade é definida como sendo o desvio 

padrão dos retornos diários dos títulos, para cada trimestre avaliado.  

Similar ao modelo de Franck e Kerl (2013), outra variável de controle considerada é o turno-

ver, calculado como a média do volume diário de ações negociadas no determinado trimestre 

dividido pelo número de ações em circulação, referente a cada ativo.  

 

 

3.3.4. Outras variáveis 

 

 

Ademais, considerando os objetivos secundários da investigação desse trabalho, são estrutu-

radas variáveis complementares para analisar os resultados que possam explicar as hipóteses 

formuladas. 

Nesse sentido, considerando se a intensidade de reação dos gestores é distinta quando se trata 

das diferentes direções das informações emitidas pelos analistas, foram criadas as seguintes 

variáveis: 

Recrev+i,t
= Recrevi,t

	, se Recrevi,t
> 0; 

Recrev+i,t
= 	0, se Recrevi,t

≤	0; 

Recrev-i,t
=	Recrevi,t

, se Recrevi,t
< 0; 

Recrev-i,t
= 	0, se Recrevi,t

≥	0. 

Similarmente, assim foi feito para as variáveis de revisão do retorno implícito (RIbFcd,e� e para 

a revisão do lucro por ação (LPAbFcd,e). 
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Outrossim, para analisar se a mudança no nível de concordância entre os analistas influencia o 

comportamento dos gestores, foi utilizado o desvio padrão do consenso das informações dos 

analistas. Para tal desvio foi estruturada uma variável complementar que considera a diferença 

entre o desvio padrão do consenso da variável explicativa no trimestre atual, menos a do tri-

mestre anterior. 

A equação (44) apresenta o cálculo de tal variável, considerando o consenso do lucro por 

ação. 

LPAdispersãoi,t
= σLPAi,t

-	σLPAi,t-1                                    (44) 

Onde: 

LPAdispersãoi,t
= revisão da dispersão do lucro por ação; 

σLPAi,t
=	desvio padrão do consenso do lucro por ação no trimestre atual;  

De modo complementar, foram criadas variáveis de interação entre as revisões das medidas 

utilizadas (ex:	LPArevi,t
) e a revisão da dispersão da informação do analista (ex: LPAdispersãoi,t

), 

para avaliar o efeito combinado entre as revisões das projeções e seus respectivos desvios, 

formando, no caso do lucro por ação, a variável LPArev_dispersãoi,t
. 

Importante retratar que o desvio padrão do consenso das opiniões foi obtido diretamente da 

base de dados, não havendo a necessidade do cálculo deles, como feito no trabalho de Franck 

e Kerl (2013). 

Nesse sentido, tratando da variável do retorno implícito (RIdispersãoi,t
�, o desvio padrão obtido 

refere-se ao preço-alvo projetado pelos analistas, sendo o processo de criação o mesmo que 

com a variável do lucro por ação. 

Ainda mais, em função da ausência de dados do desvio padrão das recomendações emitidas 

pelos analistas, não foi possível calcular a variável de dispersão para o consenso de tais reco-

mendações, limitando a análise da hipótese que avalia a influência da concordância entre os 

analistas sobre o comportamento dos gestores de fundos de investimentos, apenas à revisão do 

lucro por ação e do retorno implícito. 

 

 



70 
 

3.3.5. Performance dos fundos 

 

 

Autores como Chen et al. (2000) e Kothari e Warner (2001), mencionam que a avaliação dos 

gestores de fundos deve se estender para suas decisões de trading, além do exame do desem-

penho das posições existentes. Nesse sentido e, em acordo à abordagem utilizada nos traba-

lhos de Franck e Kerl (2013) e Kacperczyk, Sialm e Zheng (2005), foram calculadas, para 

cada fundo, as médias de retorno, nos trimestres, de suas negociações feitas no período anteri-

or que estão tanto em acordo como contrárias às revisões apontadas nos trimestres imediata-

mente anteriores aos dos cálculos da variável dependente, de modo separado para ∆w1 e 

∆w2. Para isso foram definidas como “COMPRA SEGUIDOR”, as compras recentes que 

seguem revisões favoráveis das projeções ou da recomendação e, como “COMPRA CON-

TRÁRIA”, as compras efetuadas apesar das revisões desfavoráveis. Nesse sentido as revisões 

favoráveis são aquelas em que há uma melhora do consenso do analista para determinado 

título entre dois trimestres consecutivos, seja uma revisão positiva do lucro por ação, do re-

torno implícito ou mesmo uma melhor recomendação do ativo, lembrando que, para esse úl-

timo, a escala está invertida, ou seja, uma revisão de recomendação mais forte de compra ten-

de a um número menor. Já as desfavoráveis se comportam no sentido contrário, ou seja, atri-

buem uma piora ao lucro por ação e ao retorno implícito e uma tendência para recomendações 

de venda do ativo. 

A equação (45) apresenta como foram calculados os retornos dos fundos, em período posteri-

or às compras feitas pelos gestores que seguiram as revisões do consenso dos analistas feitas 

no trimestre anterior. 

Rt+1/2
COMPRA SEGUIDOR=

∑ ∆wi,j,tRi,t+1/2(∆wi,j,t>0)

∑ ∆wi,j,t(∆wi,j,t>0)
                                  (45) 

Onde: 

R$%&/TvwxyR-	z{|}S~wR = média do retorno do fundo no trimestre posterior às projeções e reco-

mendações, considerando a compra das ações que tiveram revisões favoráveis; 

∆w�,�,$ = Variação da participação da ação i, no fundo j, entre o tempo t-1 e t; 

R�,$%&/T = retorno da ação no trimestre posterior à projeção. 
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Já tratando das compras que foram contrárias às revisões, a equação é dada pela seguinte fór-

mula: 

Rt+1/2
COMPRA CONTRÁRIO=

∑ ∆wi,j,tRi,t+1/2(∆wi,j,t>0)

∑ ∆wi,j,t(∆wi,j,t>0)
                                   (46) 

Onde: 

R$%&/TvwxyR-	vw�WRÁRSw = média do retorno do fundo, no trimestre posterior às projeções, consi-

derando a compra de ações que tiveram revisões desfavoráveis. 

De modo semelhante, tal cálculo foi feito para as vendas de ações realizadas pelos gestores de 

fundos. A seguir a descrição de suas equações: 

Rt+1/2
VENDA SEGUIDOR=

∑ ∆wi,j,tRi,t+1/2(∆wi,j,t<0)

∑ ∆wi,j,t(∆wi,j,t<0)
                                   (47) 

Onde:  

R$%&/T�{�~-	z{|}S~wR= média do retorno do fundo, no trimestre posterior às projeções, conside-

rando a venda das ações que tiveram revisões desfavoráveis. 

Rt+1/2
VENDA CONTRÁRIO=

∑ ∆wi,j,tRi,t+1/2(∆wi,j,t<0)

∑ ∆wi,j,t(∆wi,j,t<0)
                        (48) 

Onde: 

R$%&/T�{�~-	vw�WRÁRSw = média do retorno do fundo, no trimestre posterior às projeções, conside-

rando a venda de ações que tiveram revisões favoráveis. 

Na sequência foi calculada a diferença entre os trades seguidores e contrários, assim como 

entre a compra e venda dos retornos seguidores, conforme mostra a equação (49): 

Rt+1/2
COMPRA_VENDA SEGUIDOR=Rt+1/2

COMPRA SEGUIDOR- Rt+1/2
VENDA SEGUIDOR                (49) 

E dos retornos contrários, em acordo à equação (50): 

Rt+1/2
COMPRA_VENDA CONTRÁRIO=Rt+1/2

COMPRA CONTRÁRIO- Rt+1/2
VENDA CONTRÁRIO           (50) 

Sumarizando o conjunto de variáveis apresentadas para a análise das hipóteses relatadas, a 

tabela 6 apresenta a descrição de cada uma delas, contemplando a variável dependente, as 

explicativas, as de controle e as complementares. 
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Tabela 6 – Lista das Variáveis 

Variável Tipo Descrição 

∆w�,�,$ 
Dependente Variação ponderada da participação do ativo i no fundo j entre os trimestres t e t-1. 

Foram testados dois modelos. 

∆w1 
Dependente Modelo 1 de  ∆w�,�,$ . É a divisão entre o preço médio da ação, do trimestre atual, 

vezes a razão entre a participação do título e sua cotação final do trimestre, sobre o 
somatório desse produto no trimestre atual, menos tal divisão do trimestre anterior. 

∆w2 
Dependente Modelo 2 de  ∆w�,�,$. É o produto entre a soma do retorno trimestral da ação mais um, 

vezes sua participação na carteira do fundo, dividido pelo somatório de tal produto do 
trimestre atual menos a participação da ação i no fundo j do trimestre anterior. 

RecbFcd,e Explicativa 
Diferença entre o consenso das recomendações entre os trimestres t e t-1. 

RIbFcd,e Explicativa 
Diferença entre o consenso dos retornos implícitos entre os trimestres t e t-1. 

LPAbFcd,e Explicativa Diferença do consenso do lucro por ação, ponderado pela cotação da ação i, entre os 
trimestres t e t-1. 

Reti,t 
Controle 

Retorno discreto da ação dentro do trimestre t. 

Tami,t 
Controle 

Logaritmo do valor de mercado das ações no trimestre t. 

P/Bi,t 
Controle Cotação ao fim do trimestre t dividido pelo valor contábil da ação do mesmo instante 

de tempo. 

Voli,t 
Controle 

Desvio padrão do retorno diário das ações no trimestre t. 

Turnt 
Controle Média do volume diário de ações negociadas no trimestre t dividido pelo número de 

ações em circulação. 
RecbFc%d,e Complementar Igual a RecbFce se RecbFce > 0 e zero caso contrário. 

RecbFc`d,e Complementar 
Igual a RecbFce se RecbFce ≤ 0 e zero caso contrário. 

LPAbFc%d,e Complementar 
Igual a LPAbFcese LPAbFce > 0 e zero caso contrário. 

LPAbFc`d,e Complementar 
Igual a LPAbFce 	se LPAbFce ≤ 0 e zero caso contrário. 

RIbFc%d,e Complementar 
Igual a RIbFcese RIbFce > 0 e zero caso contrário. 

RIbFc`d,e Complementar 
Igual a RIbFce 	se RIbFce ≤ 0 e zero caso contrário. 

LPAdispersãoi,t
 

Complementar 
Diferença entre o desvio padrão do LPA$ nos trimestres t e t-1. 

RIdispersãoi,t
 

Complementar Diferença entre o desvio padrão do preço-alvo projetado pelos analistas nos trimestres 
t  e t-1. 

LPAbFc_E��?Fb�ã�d,e Complementar 
Variável de interação entre LPAbFce e LPA_dispersão$ . 

RIbFc_E��?Fb�ã�d,e Complementar 
Variável de interação entre RIbFcee RI_dispersão$. 

R$%&/TvwxyR-	z{|}S~wR 
Complementar Retorno médio obtido com as compras de ações em acordo à revisão de determinada 

informação do analista. 

R$%&/TvwxyR-	vw�WRÁRSw 
Complementar Retorno médio obtido com as compras de ações contrárias à revisão de determinada 

informação do analista. 

R$%&/T�{�~-	z{|}S~wR 
Complementar Retorno médio obtido com as vendas de ações em acordo à revisão de determinada 

informação do analista. 

R$%&/T�{�~-	vw�WRÁRSw 
Complementar Retorno médio obtido com as vendas de ações contrárias à revisão de determinada 

informação do analista. 

R$%&/TvwxyR-_z{|}S~wR	vw�WRÁRSw Complementar Diferença do retorno médio entre as compras em acordo e contrárias às revisões dos 
analistas. 

R$%&/T�{�~-_z{|}S~wR	vw�WRÁRSw Complementar Diferença do retorno médio entre as vendas em acordo e contrárias às revisões dos 
analistas. 

R$%&/TvwxyR-_�{�~-	z{|}S~wR 
Complementar Diferença do retorno médio entre a compra e venda das ações em acordo às revisões 

dos analistas. 

R$%&/TvwxyR-_�{�~-	vw�WRÁRSw 
Complementar Diferença do retorno médio entre a compra e venda das ações contrárias às revisões 

dos analistas. 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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3.4. Modelos econométricos 

 

 

Para testar as hipóteses previamente definidas foram estruturados os modelos econométricos 

que são descritos nesta subseção. Regressões com o uso de dados em painel são utilizadas 

para analisar se os gestores seguem as informações dos analistas, assim como avaliar as deri-

vações dessa hipótese, incluindo a análise da influência dos downgrades e upgrades, da ges-

tão ativa e passiva e da concordância entre os analistas. 

Os métodos utilizados para a análise de dados em painel compreendem o uso de efeitos fixos 

e o uso de efeitos aleatórios. Para entender como o método de efeitos fixos opera, Wooldrige 

(2012, p.449) o descreve como segue. 

Inicialmente, considera um modelo como o apresentado pela equação (51). 

yi,t=  β1xi,t+ai+μi,t			                                                 (51) 

Então, para cada elemento i calcula-se a média levando-se em conta o tempo t, obtendo a 

equação (52). 

y2i=  β1x2i+ai+µ2i                                                     (52) 

Nota-se que o termo ai é fixo ao longo do tempo. Assim, subtraindo (52) em (51), tem-se: 

yi,t- y2i =  β1xi,t+ai+µi,t – (β1x2i+ai+µ2i�                                (53) 

Que resulta na equação (54), onde y� 	�,$	são dados centrados na média, assim como os seme-

lhantes x� 	�,$	e μ� 	�,$.  

y�  i,t =  β1x�  i,t+µ� i,t                                                  (54) 

Ainda mais, Wooldrige (2012, p.457) relata que o método de efeitos aleatórios é apresentado 

conforme a equação (55), reforçando que a meta de eliminar o efeito não observado com o 

método de efeito fixo é porque o termo ai está supostamente correlacionado com as variáveis 

explicativas do modelo, o que não se pressupõe no modelo de efeitos aleatórios. 

yi,t=  β0 + β1xi,t,1+…+β�xi,t,k+ai +	µi,t                              (55) 
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Tratando dos modelos utilizados, cabe destacar também, antes de descrevê-los, dois termos 

gerais apresentados neles, um para a identificação da respectiva informação emitida pelo ana-

lista e outro para o conjunto das variáveis de controle utilizadas. Para cada equação descrita 

na sequência a expressão “Info”, pode ser substituída pelas seguintes expressões que tratam 

das informações emitidas pelos analistas, em acordo às variáveis apresentadas: Rec, RI e 

LPA, enquanto a expressão “Controle” diz respeito ao conjunto das variáveis de controle 

mencionadas na subseção 3.3.3. 

Complementar aos modelos que são apresentados a seguir, com o intuito de incluir o efeito do 

comportamento do gestor no período passado sobre o comportamento atual, testes com o uso 

do método generalizado dos momentos (GMM), proposto por Arellano e Bond (1991), foram 

feitos. 

Tratando da primeira hipótese, que afirma que os gestores de fundos seguem as recomenda-

ções e projeções dos analistas, utiliza-se do seguinte modelo: 

∆wi,j,t=  β0 + β1Inforevi, t-1
+β2Controlei, t-1+µi,t                              (56) 

A segunda hipótese aplica o modelo apresentado pela equação (56), considerando as distintas 

classificações utilizadas pela ANBIMA para tratar dos fundos ativos, no caso compreendendo 

os tipos AÇÕES IBOVESPA Ativo, AÇÕES IBrX Ativo e Ações livre, esse último incluído 

nesse grupo pela liberdade de seleção de ativos que possui. 

Tratando da terceira hipótese que afirma que o comportamento dos gestores é distinto entre as 

revisões de downgrades e upgrades a equação (57) apresenta o modelo utilizado. 

∆wi,j,t=  β0 + β1Inforev+i, t-1
+β2Inforev- i,t-1

+β3Controlei,t-1+µi,t     (57) 

Por conseguinte, a equação (58) descreve o modelo para testar a quarta hipótese, que afirma 

que a intensidade dos gestores estarem em linha com as publicações, depende do nível de 

concordância do consenso formado. 

∆wi,j,t= β0+ β1Inforevi,t-1
+β2Inforev_dispersãoi,t-1

+β
3
Infodispersãoi,t-1

+β4Controlei,t-1+µi,t    (58) 

Para avaliar a quinta hipótese utiliza-se dos retornos calculados pelas equações (45) até a (50), 

assim como das diferenças entre os retornos seguidores e contrários, testando-os, através de 

um teste de hipóteses que considera a hipótese nula de que o retorno médio é igual a zero. 
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4. ANÁLISE DOS RESULTADOS  

 

 

Esta seção apresenta os resultados encontrados, relacionando cada análise às hipóteses previ-

amente estabelecidas, por meio das subseções. Primeiramente são apresentadas as estatísticas 

gerais descritivas, para depois relatar os resultados dos testes efetuados. Tais resultados foram 

obtidos a partir da execução dos modelos propostos por meio do software Stata versão 12.0, 

após o tratamento dos dados no software Microsoft Excel 2010. 

 

 

4.1. Estatísticas descritivas 

 

 

Compreendendo fundos da categoria ações, dos tipos descritos na metodologia em acordo às 

classificações da ANBIMA, foram coletados dados de 2.228 fundos que possuíam em seu 

portfólio ao menos um dos títulos listados na tabela 4, com dados de composição da carteira 

em ao menos um dos meses compreendidos dentro do período analisado.  

Com o tratamento dos dados para cálculo das variáveis dependentes, foram analisados 1.861 

fundos considerando a primeira variável (∆w1) e 1.916 considerando a segunda variável 

(∆w2�, os quais apresentaram valores para tais variáveis no fim de ao menos um dos trimes-

tres considerados. 

Nesse sentido, a tabela 7 apresenta a distribuição dos fundos seguindo a classificação da AN-

BIMA e considerando as respectivas quantidades sem e com o tratamento para o cálculo das 

variáveis dependentes utilizadas no estudo. 
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Tabela 7 – Quantidade de fundos por tipo de classificação e pela variável dependente considerada 

∆w1 é o primeiro modelo da variável dependente, representado pela divisão entre o preço médio da ação, do 
trimestre atual, vezes a razão entre a participação do título e sua cotação final do trimestre, sobre o somatório 
desse produto no trimestre atual, menos tal divisão do trimestre anterior. ∆w2 é o segundo modelo da variável 

dependente, representado pelo produto entre a soma do retorno trimestral da ação mais um, vezes sua participa-
ção na carteira do fundo, dividido pelo somatório de tal produto do trimestre atual menos a participação da ação 

i no fundo j do trimestre anterior. 

Tipo 
# sem 

tratamento 
% 

∆Yk  ∆Y� 

# com 
tratamento 

%  
# com 

tratamento 
% 

Dividendos 84 3,77% 76 4,08%  76 3,97% 

Ibovespa Ativo 561 25,18% 495 26,60%  495 25,84% 

Ibovespa Indexado 35 1,57% 28 1,50%  30 1,57% 

IBrX Ativo 228 10,23% 204 10,96%  188 9,81% 

IBrX Indexado 28 1,26% 22 1,18%  22 1,15% 

Livres 1091 48,97% 879 47,23%  930 48,54% 

Setoriais 121 5,43% 92 4,94% . 110 5,74% 

Small Caps 50 2,24% 45 2,42%  45 2,35% 

Sustentabilidade/ 
Governança 

30 1,35% 20 1,07%  20 1,04% 

Todos 2.228 100% 1.861 100%  1.916 100% 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Tratando dos títulos avaliados por fundo, a tabela 8 sumariza as estatísticas descritivas das 

observações daqueles listados na tabela 4 e incluídos em ao menos um mês do período anali-

sado, compreendendo os 2.228 fundos. 

 Tabela 8 – Estatísticas descritivas dos títulos listados por tipo de fundo 

Tipo n Média σ Q1 Mediana Q3 Mínimo Máximo 

Dividendos 4.857 57,82 32,46 36 54 78,75 2 139 

Ibovespa Ativo 40.580 72,34 62,87 29 58 101,5 1 601 

Ibovespa Indexado 3.906 111,60 72,15 67 102 189 2 242 

IBrX Ativo 24.034 105,41 55,41 62,25 101 143 1 242 

IBrX Indexado 3.013 107,61 79,33 38,25 88,5 154 25 335 

Livres 68.689 62,96 62,31 20 45 84 1 436 

Setoriais 2.439 20,16 34,78 1 2 24 1 149 

Small Caps 4.097 81,94 56,90 33,5 70,5 131,25 4 220 

Sustentabilidade/ 
Governança 

2.051 68,37 61,48 3,5 60 93 2 221 

Todos 153.666 68,97 62,79 23 52 99 1 601 

Fonte: Elaborado pelo autor 

As estatísticas descritivas da variável dependente formulada de modo similar ao que foi des-

senvolvida por Franck e Kerl (2013), considerando todos os períodos da análise, são destaca-

das na tabela 9. 
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Tabela 9 – Estatísticas descritivas de ∆Yk 

∆w1 é o primeiro modelo da variável dependente, representado pela divisão entre o preço médio da ação, do trimestre atual, vezes a 
razão entre a participação do título e sua cotação final do trimestre, sobre o somatório desse produto no trimestre atual, menos tal 

divisão do trimestre anterior. 

Tipo n Média σ Q1 Mediana Q3 Mínimo Máximo 

Dividendos 21.524 -1,017E-04 0,090 -9,789E-03 0 9,527E-03 -6,138 6,138 

Ibovespa Ativo 129.831 -2,409E-04 0,629 -9,736E-03 0 9,543E-03 -81,280 78,446 

Ibovespa Indexado 23.477 -7,630E-06 0,011 -1,624E-03 -1,520E-05 1,617E-03 -0,518 0,808 

IBrX Ativo 106.889 -6,310E-05 0,018 -4,029E-03 0 4,031E-03 -0,779 0,687 

IBrX Indexado 15.236 -5,130E-05 0,013 -1,699E-03 0 1,557E-03 -0,155 0,922 

Livres 221.684 9,165E-04 7,308 -1,122E-02 0 1,075E-02 -2099,950 2096,636 

Setoriais 14.484 0,036 5,640 -6,098E-03 -6,098E-03 6,220E-03 -249,461 433,443 

Small Caps 15.541 -0,081 7,200 -8,720E-03 -1,220E-05 8,166E-03 -657,750 237,775 

Sustentabilidade/ 
Governança 

12.708 5,880E-05 0,019 -3,837E-03 -2,530E-05 3,304E-03 -0,262 0,360 

Todos 561.374 -1,032E-03 4,841 -6,989E-03 0 6,807E-03 -2099,950 2096,636 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Quanto às estatísticas descritivas para a variável dependente ∆w2, elas são apresentadas na 

tabela 10. 

Tabela 10 – Estatísticas descritivas de ∆Y� 

∆w2 é o segundo modelo da variável dependente, representado pelo produto entre a soma do retorno trimestral da ação mais um, 
vezes sua participação na carteira do fundo, dividido pelo somatório de tal produto do trimestre atual menos a participação da 

ação i no fundo j do trimestre anterior. 

Tipo n Média σ Q1 Mediana Q3 Mínimo Máximo 

Dividendos 22.288 2,98E-03 0,083 -9,00E-03 1,15E-03 0,014 -6,98 6,98 

Ibovespa Ativo 155.834 4,66E-03 60,61 -7,00E-03 7,86E-04 0,013 -20.586,35 9.077,48 

Ibovespa Indexado 24.728 9,09E-04 0,015 -1,87E-03 2,63E-04 2,85E-03 -0,524 0,79686 

IBrX Ativo 36.005 9,77E-03 0,061 -7,00E-03 0 0,016 -0,985 1 

IBrX Indexado 16.116 1,01E-03 0,016 -1,80E-03 7,18E-05 2,64E-03 -0,153 1 

Livres 231.949 6,41E-03 0,269 -7,37E-03 1,35E-03 0,016 -51,92 23,67 

Setoriais 15.626 3,03E-03 0,051 -8,17E-03 9,42E-04 0,012 -0,947 1 

Small Caps 16.297 2,61E-03 0,027 -8,00E-03 3,94E-04 0,018 -0,235 0,5226 

Sustentabilidade/ 
Governança 

13.244 8,87E-04 0,019 -4,00E-03 4,59E-05 4,87E-03 -0,208 0,23078 

Todos 532.087 5,21E-03 32,80 -6,14E-03 8,57E-04 0,012 -20.586,35 9.077,48 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Considerando as relações com a variável dependente ∆w1, a tabela 11 retrata as estatísticas 

descritivas referentes às variáveis explicativas utilizadas no trabalho, que compreendem as 

revisões do lucro por ação, das recomendações e dos retornos implícitos, como descritas na 

subseção 3.3.2. 
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Tabela 11 – Estatísticas descritivas das variáveis explicativas, considerando ∆Yk  

∆w1 é o primeiro modelo da variável dependente, representado pela divisão entre o preço médio da ação, do trimestre atual, vezes a razão 
entre a participação do título e sua cotação final do trimestre, sobre o somatório desse produto no trimestre atual, menos tal divisão do 
trimestre anterior. N����� representa a variação do consenso do lucro por ação, ponderado pela cotação do ativo, entre os trimestres t-1 e t-2. 
	1����� representa a variação absoluta do consenso da recomendação por ação entre os trimestres t-1 e t-2. 1����  representa a variação 
absoluta do consenso do retorno implícito por ação, entre os trimestres t-1 e t-2. O retorno implícito é calculado como a razão do consenso 
do preço-alvo projetado sobre a cotação do preço da ação na data do consenso, menos um. 

Tipo Variável n Média σ Q1 Mediana Q3 Mínimo Máximo 

Dividendos 

LPAbFc 16153 -6,02E-04 0,101 -9,08E-03 -1,08E-03 8,81E-03 -9,630 4,109 

RecbFc 17156 0,015 0,295 -0,125 0 0,167 -2 2,5 

RIbFc 17060 -0,045 0,699 -0,089 3,50E-03 0,098 -11,202 10,758 

Ibovespa Ativo 

LPAbFc 96343 -4,28E-03 0,149 -0,010 -8,85E-04 0,010 -9,630 4,109 

RecbFc 101001 4,63E-03 0,274 -0,136 0 0,146 -2 2,5 

RIbFc 100622 1,44E-03 0,457 -0,098 0,015 0,129 -11,202 10,758 

IbovespaIndexado 

LPAbFc 18361 -5,94E-03 0,149 -0,010 -1,34E-03 0,010 -4,528 0,966 

RecbFc 18798 0,014 0,272 -0,133 0 0,154 -2 2,5 

RIbFc 18703 -5,73E-03 0,486 -0,105 0,012 0,126 -11,202 1,679 

IBrX Ativo 

LPAbFc 83672 -1,80E-04 0,046 -0,009 -8,81E-04 0,010 -4,528 0,966 

RecbFc 86757 -3,28E-03 0,258 -0,143 0 0,140 -2 2,5 

RIbFc 86542 1,05E-03 0,449 -0,092 0,017 0,123 -11,202 3,721 

IBrX Indexado 

LPAbFc 12089 -5,38E-04 0,040 -8,98E-03 -8,81E-04 0,010 -1,028 0,966 

RecbFc 12440 3,18E-03 0,263 -0,147 0 0,147 -2 2,5 

RIbFc 12407 1,26E-03 0,423 -0,092 0,015 0,125 -11,202 1,787 

Livres 

LPAbFc 171640 -3,49E-03 0,117 -0,010 -1,28E-03 0,010 -9,630 4,109 

RecbFc 180707 4,51E-03 0,282 -0,133 0 0,143 -2 2,5 

RIbFc 180081 -8,90E-03 0,511 -0,102 0,012 0,128 -11,202 10,758 

Setoriais 

LPAbFc 11289 -2,21E-03 0,081 -0,010 -1,34E-03 0,010 -4,528 0,966 

RecbFc 11794 3,50E-03 0,277 -0,143 0 0,143 -2 2,5 

RIbFc 11748 -3,97E-04 0,386 0,013 0,013 0,125 -11,202 2,858 

Small Caps 

LPAbFc 12984 -1,90E-03 0,096 -0,011 -1,40E-03 0,010 -4,528 2,649 

RecbFc 13635 0,010 0,291 -0,130 0 0,153 -2 2 

RIbFc 13584 0,012 0,299 -0,103 0,014 0,133 -3,586 4,494 

Sustentabilidade/ 
Governança 

 

LPAbFc 9889 -4,08E-04 0,039 -9,49E-03 -8,87E-04 0,010 -1,028 0,966 

RecbFc 10230 2,74E-03 0,276 -0,143 0 0,143 -2 2 

RIbFc 10179 5,31E-03 0,250 -0,098 0,010 0,111 -11,202 1,787 

Todos 

LPAbFc 432420 -2,79E-03 0,113 -0,010 -1,04E-03 0,010 -9,630 4,109 

RecbFc 452518 3,87E-03 0,275 -0,135 0 0,144 -2 2,5 

RIbFc 450926 -4,47E-03 0,480 -0,099 0,013 0,126 -11,202 10,758 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Tratando da relação com a variável dependente ∆w2, a tabela 12 apresenta as estatísticas des-

critivas das variáveis explicativas nessa situação. 
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Tabela 12 – Estatísticas descritivas das variáveis explicativas, considerando ∆Y�  

∆w2 é o segundo modelo da variável dependente, representado pelo produto entre a soma do retorno trimestral da ação mais um, vezes sua 
participação na carteira do fundo, dividido pelo somatório de tal produto do trimestre atual menos a participação da ação i no fundo j do 

trimestre anterior. N����� representa a variação do consenso do lucro por ação, ponderado pela cotação do ativo, entre os trimestres t-1 e t-2. 
	1����� representa a variação absoluta do consenso da recomendação por ação entre os trimestres t-1 e t-2. 1����  representa a variação 

absoluta do consenso do retorno implícito por ação, entre os trimestres t-1 e t-2. O retorno implícito é calculado como a razão do consenso 
do preço-alvo projetado sobre a cotação do preço da ação na data do consenso, menos um. 

Tipo Variável n Média σ Q1 Mediana Q3 Mínimo Máximo 

Dividendos 

LPAbFc 16153 -6,02E-04 0,101 -9,08E-03 -1,08E-03 8,81E-03 -9,630 4,109 

RecbFc 17156 0,015 0,295 -0,125 0 0,167 -2 2,5 

RIbFc 17060 -0,045 0,699 -0,089 3,50E-03 0,098 -11,202 10,758 

Ibovespa Ativo 

LPAbFc 114667 -2,17E-03 0,099 -0,010 -8,57E-04 0,011 -9,630 2,649 

RecbFc 119828 2,60E-03 0,270 -0,143 0 0,144 -2 2,5 

RIbFc 119417 1,25E-03 0,447 -0,098 0,016 0,129 -11,202 10,758 

Ibovespa Indexado 

LPAbFc 18419 -5,94E-03 0,149 -0,010 -1,34E-03 0,010 -4,528 0,966 

RecbFc 18856 0,014 0,272 -0,133 0 0,154 -2 2,5 

RIbFc 18761 -5,83E-03 0,485 -0,105 0,012 0,126 -11,202 1,679 

IBrX Ativo 

LPAbFc 25791 -1,10E-03 0,075 -9,06E-03 -6,54E-04 0,010 -4,528 4,109 

RecbFc 26714 5,38E-03 0,264 -0,133 0 0,144 -2 2,5 

RIbFc 26627 5,87E-03 0,421 -0,091 0,018 0,128 -11,202 3,721 

IBrX Indexado 

LPAbFc 12123 -5,20E-04 0,040 -0,009 -8,81E-04 0,010 -1,028 0,966 

RecbFc 12475 3,31E-03 0,263 -0,147 0,000 0,147 -2 2,5 

RIbFc 12442 1,51E-03 0,423 -0,091 0,015 0,125 -11,202 3,721 

Livres 

LPAbFc 171298 -3,56E-03 0,121 -0,010 -1,29E-03 0,010 -9,630 4,109 

RecbFc 180352 4,53E-03 0,282 -0,133 0 0,143 -2 2,5 

RIbFc 179730 -8,94E-03 0,511 -0,102 0,012 0,127 -11,202 10,758 

Setoriais 

LPAbFc 11413 -2,14E-03 0,080 -0,010 -1,38E-03 0,010 -4,528 0,966 

RecbFc 11932 3,49E-03 0,276 -0,143 0 0,143 -2 2,5 

RIbFc 11886 -2,29E-04 0,384 -0,100 0,013 0,125 -11,202 2,858 

Small Caps 

LPAbFc 12973 -1,90E-03 0,096 -0,011 -1,42E-03 0,010 -4,528 2,649 

RecbFc 13623 0,010 0,291 -0,130 0 0,153 -2 2,5 

RIbFc 13572 0,012 0,299 -0,103 0,014 0,133 -3,586 4,494 

Sustentabilidade/ LPAbFc 9864 -4,19E-04 0,039 -0,010 -9,02E-04 0,010 -1,028 0,966 

Governança RecbFc 10202 2,59E-03 0,276 -0,143 0 0,143 -2 2 

 RIbFc 10151 5,01E-03 0,250 -0,098 9,38E-03 0,110 -11,202 1,787 

Todos 

LPAbFc 392701 -2,72E-03 0,108 -0,010 -1,04E-03 0,010 -9,630 4,109 

RecbFc 411138 4,93E-03 0,277 -0,133 0 0,144 -2 2,5 

RIbFc 409646 -4,77E-03 0,479 -0,100 0,012 0,126 -11,202 10,758 

Fonte: Elaborado pelo autor 

A tabela 13 apresenta o coeficiente de correlação de Pearson entre as variáveis explicativas do 

consenso médio, quando existentes dados referentes à ∆w1.  
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Tabela 13 – Matriz de correlação das variáveis explicativas, considerando ∆Yk 

∆w1 é o primeiro modelo da variável dependente, representado pela divisão entre o preço médio da ação, do trimestre atual, vezes a razão 
entre a participação do título e sua cotação final do trimestre, sobre o somatório desse produto no trimestre atual, menos tal divisão do 
trimestre anterior. N����� representa a variação do consenso do lucro por ação, ponderado pela cotação do ativo, entre os trimestres t-1 e t-2. 

	1����� representa a variação absoluta do consenso da recomendação por ação entre os trimestres t e t-1. 1���� representa a variação absolu-
ta do consenso do retorno implícito por ação, entre os trimestres t  e t-1. O retorno implícito é calculado como a razão do consenso do 

preço-alvo projetado sobre a cotação do preço da ação na data do consenso, menos um. 

Tipo Variável ghilmn �m�lmn ��lmn 

Dividendos 

LPAbFc 1   

RecbFc -6,70E-03 1 
 

RIbFc -0,015 -0,062 1 

Ibovespa Ativo 

LPAbFc 1   

RecbFc -0,067 1 
 

RIbFc 0,051 -0,083 1 

Ibovespa Indexado 

LPAbFc 1   

RecbFc -0,098 1 
 

RIbFc 0,2412 -0,098 1 

IBrX Ativo 

LPAbFc 1   

RecbFc -0,044 1 
 

RIbFc 0,240 -0,087 1 

IBrX Indexado 

LPAbFc 1   

RecbFc -0,029 1 
 

RIbFc 0,278 -0,077 1 

Livres 

LPAbFc 1   

RecbFc -0,066 1 
 

RIbFc 0,149 -0,093 1 

Setoriais 

LPAbFc 1   

RecbFc -0,041 1 
 

RIbFc 0,161 -0,106 1 

Small Caps 

LPAbFc 1   

RecbFc -0,019 1 
 

RIbFc 0,081 -0,058 1 

Sustentabilidade/ 
Governança 

LPAbFc 1   

RecbFc -0,027 1 
 

RIbFc 0,289 -0,068 1 

Todos 

LPAbFc 1   

RecbFc -0,059 1 
 

RIbFc 0,119 -0,087 1 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Já a tabela 14 apresenta a correlação entre as variáveis explicativas de consenso médio, consi-

derando a existência dos dados referentes à ∆w2. 
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Tabela 14 – Matriz de correlação das variáveis explicativas, considerando ∆Y� 

∆w2 é o segundo modelo da variável dependente, representado pelo produto entre a soma do retorno trimestral da ação mais um, vezes sua 
participação na carteira do fundo, dividido pelo somatório de tal produto do trimestre atual menos a participação da ação i no fundo j do 

trimestre anterior. N����� representa a variação do consenso do lucro por ação, ponderado pela cotação do ativo, entre os trimestres t-1 e t-2. 	1����� 
representa a variação absoluta do consenso da recomendação por ação entre os trimestres t-1 e t-2. 1����  representa a variação absoluta do 

consenso do retorno implícito por ação, entre os trimestres t-1 e t-2. O retorno implícito é calculado como a razão do consenso do preço-alvo 
projetado sobre a cotação do preço da ação na data do consenso, menos um. 

Tipo Variável ghilmn �m�lmn ��lmn 

Dividendos 

LPAbFc 1   

RecbFc -6,70E-03 1 
 

RIbFc -0,015 -0,062 1 

Ibovespa Ativo 

LPAbFc 1   

RecbFc -0,066 1 
 

RIbFc 0,168 -0,091 1 

Ibovespa Indexado 

LPAbFc 1   

RecbFc -0,098 1 
 

RIbFc 0,241 -0,098 1 

IBrX Ativo 

LPAbFc 1   

RecbFc -0,061 1 
 

RIbFc 0,208 -0,080 1 

IBrX Indexado 

LPAbFc 1   

RecbFc -0,029 1 
 

RIbFc 0,278 -0,076 1 

Livres 

LPAbFc 1   

RecbFc -0,065 1 
 

RIbFc 0,136 -0,092 1 

Setoriais 

LPAbFc 1   

RecbFc -0,041 1 
 

RIbFc 0,163 -0,107 1 

Small Caps 

LPAbFc 1   

RecbFc -0,019 1 
 

RIbFc 0,081 -0,058 1 

Sustentabilidade/ 
Governança 

 

LPAbFc 1   

RecbFc -0,028 1 
 

RIbFc 0,289 -0,068 1 

Todos 

LPAbFc 1   

RecbFc -0,061 1 
 

RIbFc 0,150 -0,088 1 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Observando as duas matrizes de correlação, pode-se considerar que, com exceção da relação 

entre a revisão do retorno implícito e do lucro por ação no tipo Dividendos, o relacionamento 

entre as variáveis explicativas apresenta um entendimento lógico esperado, visto que quando 

há revisões otimistas das recomendações de compra, lembrando que essas possuem os meno-

res valores, também há melhores revisões das projeções de lucro por ação e do retorno implí-
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cito dos títulos, assim como, quanto mais otimistas são as projeções de lucro, mais positivas 

as previsões de lucro por ação, embora grande parte das correlações seja considerada fraca, 

com a de todos os grupos apresentando um nível de aproximadamente -6% e -9% para as cor-

relações que envolvem a revisão das recomendações e de 12% e 15% para a correlação entre a 

revisão do lucro por ação e do retorno implícito, compreendendo a primeira e a segunda vari-

ável dependente, respectivamente. 

 

 

4.2. Aspectos gerais da análise 

 

 

Como retratado no início desta seção, para melhor entendimento, os resultados são divididos 

nas subseções seguintes que se distinguem pela hipótese que está sendo avaliada. Nesse senti-

do, com exceção da quinta hipótese, para analisar os resultados dos modelos, foi feito o uso de 

dados em painel que, segundo Wooldrige (2012, p.11), tem dentre seus benefícios o controle 

de características não observáveis, assim como, a possibilidade de estudar defasagens do 

comportamento de indivíduos, sendo no caso deste trabalho, o comportamento dos gestores de 

fundos com relação ao aumento ou redução da exposição à determinado ativo.  

Os resultados da análise são apresentados, primeiramente, pelos métodos de efeitos fixos (fe) 

e de efeitos aleatórios (re), sendo que em situações contraditórias o teste de Hausman é apli-

cado para apontar qual o modelo mais adequado, e na sequência pelo GMM. 

Outro tratamento feito, com o objetivo de mitigar o problema de heterocedasticidade, envolve 

a correção por erros-padrão robustos em todos os modelos que testam as hipóteses definidas 

anteriormente, com exceção da quinta, que avalia o retorno face aos trades em acordo e con-

trários às revisões dos analistas. 

Complementando, como forma de sintetizar os dados das tabelas de resultados, os tipos de 

fundos são representados como demonstram os códigos descritos na tabela 15. 
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Tabela 15 – Codificação dos tipos de fundos 

Tipo Código 

Dividendos Div 

Ibovespa Ativo IbA 

Ibovespa Indexado IbI 

IBrX Ativo IxA 

IBrX Indexado IxI 

Livres Liv 

Setoriais Set 

Small Caps SmC 

Sustentabilidade e Governança SuG 

Todos analisados Tod 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

4.2.1. Resultados para a primeira hipótese: Análise da influência das revisões 

sobre o comportamento dos gestores 

 

 

A primeira hipótese da pesquisa compreende a afirmação de que os gestores de fundos se-

guem as revisões trimestrais das projeções de lucro por ação e do retorno implícito, assim 

como das recomendações dos analistas de ações. 

Os resultados apresentados nas tabelas 16 e 17 avaliam essa hipótese considerando, respecti-

vamente o uso de ∆w1 e o de ∆w2. Analisando todos os tipos (Tod) e ambas as construções 

da variável dependente, não há evidências de que os gestores seguem as revisões dos analis-

tas, visto nenhum coeficiente das explicativas ser significativo. 

Entretanto, avaliando outros tipos como Ibovespa Indexado (IbI), IBrX Ativo (IxA), IBrX 

Indexado (IxI) e Small Caps (SmC), os resultados apontam um comportamento dos gestores 

em coerência com tais revisões, considerando um ou outro modelo da variável dependente. 

A influência das revisões pode ser observada nos tipos de fundos destacados, tanto com mo-

delos com uma única variável explicativa (univariados) quanto com modelos com todas as 

variáveis explicativas (multivariados). Nesse sentido, aparentam ser as revisões de recomen-

dação dos analistas as estimativas que mais influenciam tal comportamento, apresentando, nos 

casos significativos, coeficientes que apontam que os gestores seguem tais revisões.  
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Por sua vez, os resultados da revisão do lucro por ação também evidenciam que o comporta-

mento do gestor aparenta seguir a revisão do analista. Tais resultados remetem aos achados de 

Loh e Stulz (2011) ao relatarem que as recomendações de analistas têm mais influência quan-

do acompanhadas de previsões de lucro. 

Tratando da revisão do retorno implícito, as relações dela com a variável dependente, constru-

ída em acordo ao estudo de Franck e Kerl (2013), aparentam demonstrar situações contrárias 

ao resultado de tais autores, o que indica negociações dos gestores em sentido oposto às revi-

sões dos analistas. Porém, na situação com o tipo IBrX Ativo (IxA) que considera o ∆w1 e a 

regressão que utiliza o retorno implícito como a única variável explicativa, o teste de Haus-

man revela que o efeito fixo é o modelo mais adequado quando comparado ao modelo de efei-

to aleatório, o que, nesse caso, revela que os gestores aparentam seguir as informações emiti-

das pelos analistas, ao nível próximo de 0,2% de aumento na participação do título para cada 

unidade positiva revisada da variável explicativa, sendo significativo a 0,1%. Cabe também 

observar que para esse mesmo tipo de fundo, quando avaliado ∆w2, na tabela 17, o resultado 

da revisão para o retorno implícito da regressão com efeitos fixos é coerente, sendo, nesse 

caso, o modelo com o maior poder explicativo dos que têm resultados significativos e em li-

nha com as revisões dos analistas, apresentando R2 de 1,7%. 

Tabela 16 – Resultados da influência das revisões sobre o comportamento dos gestores com o uso de ∆Yk 

(continua) 

∆w1 é o primeiro modelo da variável dependente, representado pela divisão entre o preço médio da ação, do trimestre atual, vezes a razão entre a 
participação do título e sua cotação final do trimestre, sobre o somatório desse produto no trimestre atual, menos tal divisão do trimestre anterior. 
N����� representa a variação do consenso do lucro por ação, ponderado pela cotação do ativo, entre os trimestres t-1 e t-2. 	1����� representa a 

variação absoluta do consenso da recomendação por ação entre os trimestres t-1 e t-2. 1���� representa a diferença do retorno implícito por ação, 
entre os trimestres t-1 e t-2. O retorno implícito é calculado como a razão do consenso do preço-alvo projetado sobre a cotação do preço da ação na 

data do consenso, menos um. Ret é o retorno trimestral da ação, calculado pela cotação ao final do trimester atual, sobre a cotação ao final do trimes-
tre anterior, menos um. Tam é o logaritmo do valor de mercado das ações no trimestre t-1. P/B é a cotação ao fim do trimestre t-1 dividido pelo valor 
contábil da ação do mesmo instante de tempo. Vol é o desvio padrão do retorno diário das ações no trimestre t-1. Turn é calculado como a média do 

volume diário de ações negociadas no trimestre t-1 dividido pelo número de ações em circulação. 

  
1 2 3 4 

Tipo Variável fe re fe re fe re fe re 

Div 

LPArev -0,005 -0,003     0,014 0,007 

Recrev   -0,002 -0,003   -0,004 -0,004 

RIrev     -0,001 -0,001 -0,01*** -0,007*** 

Ret 0,003 0,001 0,003 0,001 0,003 0,001 0,009 0,005 

Tam -0,024*** 0,002*** -0,023*** 0,002*** -0,025*** 0,002*** -0,028*** 0,002*** 

P/B 0,017** -2,87E-05 0,012* 1,95E-04 0,014** 1,11E-04 0,015** -1,63E-04 

Vol -0,015 -0,037 -0,058 -0,043 -0,056 -0,042 0,036 0,007 

Turn -0,221 0,144* -0,199 0,088 -0,158 0,118 -0,425 0,115 

R2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

n 15096 16033 15963 15055 
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Tabela 16 – Resultados da influência das revisões sobre o comportamento dos gestores com o uso de ∆Yk 

(continuação) 

  1 2 3 4 

Tipo Variável fe re fe re fe re fe re 

IbA 

LPArev 0,016 0,009     0,012 0,004 

Recrev   -0,004 -0,003   -0,009 -0,007 

RIrev     0,003 0,001 0,005 0,007 

Ret 0,025 0,021 0,027 0,022 0,025 0,022 0,023 0,017 

Tam -0,01 3,94E-04 -0,007 6,70E-05 -0,004 2,04E-04 -0,007 1,03E-04 

P/B -0,009 -0,002 -0,008 -0,002 -0,007 -0,002 -0,01 -0,002 

Vol 0,815 0,468 0,381 0,264 0,383 0,259 0,789 0,433 

Turn -0,183 -0,09 0,017 0,013 0,036 0,008 -0,128 -0,089 

R2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

n 90030 94201 93858 89748 

IbI 

LPArev 0,009*** 0,009***     0,009*** 0,009*** 

Recrev   -0,001* -0,001*   -0,001* -0,001* 

RIrev     4,46E-04 2,42E-04 -3,28E-04 -3,92E-04 

Ret -0,002*** -0,002*** -0,001*** -0,001*** -0,002*** -0,002*** -0,002*** -0,002*** 

Tam 0,003*** 0,002 0,005*** 0,003*** 0,006*** 0,004*** 0,003*** 0,002 

P/B -0,001 -2,24E-04 -0,005*** -0,003** -0,005*** -0,003** -0,001* -4,68E-04 

Vol 0,03* 0,023* 0,012 0,003 0,012 0,003 0,03* 0,023* 

Turn -0,042 -0,046 -0,184*** -0,197*** -0,183*** -0,199*** -0,039 -0,043 

R2 0,009 0,000 0,001 0,001 0,001 0,001 0,009 0,012 

n 17620 18020 17942 17548 

IxA 

LPArev -0,001 -0,003     0,001 -0,001 

Recrev   -0,001* -0,001***   -0,0013*** -1,43E-04*** 

RIrev     0,002*** -4,17E-04* -0,002*** -0,001*** 

Ret 4,34E-05 0,001 2,46E-04 4,69E-04 -0,001** 0,001 0,001*** 0,001*** 

Tam -0,008*** -0,001*** -0,01*** -2,03E-04 -0,007*** -2,30E-04 -0,009*** -0,001*** 

P/B 0,006*** 0,001*** 0,008*** 0,001*** 0,008*** 0,001*** 0,006*** 0,001*** 

Vol 0,038* 0,005 0,019 0,001 0,006 0,001 0,05*** 0,02* 

Turn -0,129*** -0,058*** -0,056* -0,03** -0,038 -0,031** -0,142*** -0,06*** 

R2 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,001 0,000 0,001 

n 78314 81023 80900 78275 

IxI 

LPArev -0,002 -0,001     -1,53E-04 3,24E-04 

Recrev   -5,9E-05 -2,80E-04   -7,92E-04* -7,26E-04* 

RIrev     0,001 7,99E-04 -0,001** -0,001*** 

Ret -3,38E-04 -4,24E-04 -0,001 -0,001 -0,001* -0,001 0,001 2,68E-04 

Tam -0,004*** 1,93E-04 -0,004*** 4,07E-04 -0,004*** 4,14E-04 -0,004*** 1,03E-04 

P/B 0,004*** 2,00E-04 0,005** 0,001 0,004** 0,001 0,004*** 6,82E-05 

Vol 0,007 0,009 -0,004 0,005 -0,008 0,003 0,013 0,019 

Turn -0,002 0,013 2,76E-04 0,016 0,011 0,015 -0,008 0,013 

R2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 

n 11419 11744 11721 11400 
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Tabela 16 – Resultados da influência das revisões sobre o comportamento dos gestores com o uso de ∆Yk 

(continuação) 

  1 2 3 4 

Tipo Variável fe re fe re fe re fe re 

Liv 

LPArev -0,048 -0,02     -0,03 -0,009 

Recrev   0,138 0,114   0,15 0,126 

RIrev     0,009 0,006 -0,002 0,01 

Ret 0,127 0,095 0,104 0,084 0,111 0,085 0,109 0,082 

Tam 0,044 0,007 0,042 0,009 0,024 0,007 0,059 0,009 

P/B -0,119 -0,005 -0,078 -0,005 -0,081 -0,003 -0,102 -0,005 

Vol 6,164 3,263 5,617 2,771 5,558 2,987 6,23 2,956 

Turn -3,032 -1,868 -1,514 -1,299 -1,206 -1,188 -3,383 -1,94 

R2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

n 161518 169901 169330 160934 

Set 

LPArev -0,034 -0,029     -0,016 -0,015 

Recrev   -0,028 -0,025   -0,026 -0,027 

RIrev     -0,017 -0,019 -0,031 -0,031 

Ret -0,04 -0,038 0,004 0,006 0,012 0,015 -0,02 -0,02 

Tam -0,049 -0,053 -0,108 -0,045 -0,114 -0,046 -0,063 -0,055 

P/B 0,017 -0,003 0,181 0,038 0,181 0,036 0,012 -0,008 

Vol -5,664 -5,119 -6,397 -5,925* -6,305 -5,802* -5,486 -4,881 

Turn 1,69 1,637 2,463 2,29 2,156 2,108 1,512 1,548 

R2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

n 10561 11017 10979 10529 

SmC 

LPArev 0,003 -0,002     0,006* 3,49E-04 

Recrev   -0,002 -0,001   -0,003* -0,002 

RIrev     -0,004*** -0,003*** -0,005*** -0,003*** 

Ret 1,18E-04 -0,001 4,88E-04 -0,001 0,003 0,001 0,003 2,65E-04 

Tam -0,026*** 0,002 -0,028*** 0,001 -0,029*** 0,001 -0,029*** 0,001 

P/B 0,02*** 0,002 0,021*** 0,002 0,018*** 0,002 0,018*** 0,002 

Vol -0,009 0,026 -0,029 0,017 -0,009 0,041 0,019 0,058 

Turn 0,058 0,02 0,05 0,022 0,032 0,012 0,043 0,012 

R2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,001 

n 12003 12597 12550 11934 

SuG 

LPArev -0,004 -0,005     -1,99E-04 -0,002 

Recrev   -2,63E-04 -1,74E-04   -0,001 -0,001 

RIrev     -0,002 -0,002* -0,002* -0,001 

Ret -0,004** -0,004** -0,004* -0,004** -0,003* -0,004** -0,003 -0,004** 

Tam -0,014*** 0,001 -0,014*** 0,001* -0,015*** 0,001* -0,015*** 0,001 

P/B 0,01*** 0,001* 0,01*** 0,001* 0,01*** 0,001* 0,01*** 0,001* 

Vol -0,118* -0,087* -0,143** -0,103** -0,137** -0,095** -0,106* -0,076* 

Turn -0,02 -0,02 -0,005 -0,008 -0,007 -0,01 -0,029 -0,024 

R2 0,000 0,000 0,000 0,003 0,000 0,004 0,000 0,003 

n 9264 9564 9522 9236 
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Tabela 16 – Resultados da influência das revisões sobre o comportamento dos gestores com o uso de ∆Yk 

(conclusão) 

  1 2 3 4 

Tipo Variável fe re fe re fe re fe re 

Tod 

LPArev -0,019 -0,01     -0,012 -0,006 

Recrev   0,055 0,047   0,058 0,05 

RIrev     0,005 0,003 4,72E-04 0,005 

Ret 0,054 0,041 0,046 0,038 0,048 0,039 0,046 0,036 

Tam 0,007 0,002 0,003 0,003 -4,74E-04 0,003 0,012 0,003 

P/B -0,04 -0,002 -0,016 -0,002 -0,02 -0,001 -0,032 -0,002 

Vol 2,336 1,281 2,019 1,044 2,01 1,123 2,342 1,158 

Turn -1,232 -0,701 -0,618 -0,451 -0,466 -0,409 -1,365 -0,729 

R2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

n 405825 424100 422765 404659 

*** p< 0,1%, **p < 1%, *p< 5% 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Tabela 17 – Resultados da influência das revisões sobre o comportamento dos gestores com o uso de ∆Y� 

(continua) 

∆w2 é o segundo modelo da variável dependente, representado pelo produto entre a soma do retorno trimestral da ação mais um, vezes sua 
participação na carteira do fundo, dividido pelo somatório de tal produto do trimestre atual menos a participação da ação i no fundo j do 

trimestre anterior. N����� representa a variação do consenso do lucro por ação, ponderado pela cotação do ativo, entre os trimestres t-1 e t-2. 
	1����� representa a variação absoluta do consenso da recomendação por ação entre os trimestres t-1 e t-2. 1���� representa a diferença do retorno 

implícito por ação, entre os trimestres t-1 e t-2. O retorno implícito é calculado como a razão do consenso do preço-alvo projetado sobre a cotação do 
preço da ação na data do consenso, menos um. Ret é o retorno trimestral da ação, calculado pela cotação ao final do trimestre atual, sobre a cotação 
ao final do trimestre anterior, menos um. Tam é o logaritmo do valor de mercado das ações no trimestre t-1. P/B é a cotação ao fim do trimestre t-1 

dividido pelo valor contábil da ação do mesmo instante de tempo. Vol é o desvio padrão do retorno diário das ações no trimestre t-1. Turn é calcula-
do como a média do volume diário de ações negociadas no trimestre t-1 dividido pelo número de ações em circulação. 

  
1 2 3 4 

Tipo Variável fe re fe re fe re fe re 

Div 

LPArev 0,017 0,015     0,025* 0,012 

Recrev   -0,004 -0,004   -0,005 -0,004 

RIrev     -1,27E-04 -0,001 -0,005 0,001 

Ret 0,004 0,001 0,006 0,003 0,005 0,002 0,008 0,002 

Tam -0,033*** 0,002*** -0,032*** 0,002*** -0,032*** 0,002** -0,035*** 0,002*** 

P/B -0,005 -1,89E-04 -0,009 -1,5E-05 -0,009 -7,39E-04 -0,007 -1,79E-04 

Vol 0,129 0,011 0,107 0,017 0,101 0,013 0,169 0,021 

Turn -0,277 0,221* -0,153 0,134 -0,081 0,167 -0,429* 0,197 

R2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

n 15096 16033 15963 15055 
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Tabela 17 – Resultados da influência das revisões sobre o comportamento dos gestores com o uso de ∆Y� 

(continuação) 

  1 2 3 4 

Tipo Variável fe re fe re fe re fe re 

IbA 

LPArev 1,216 1,069     0,414 0,408 

Recrev   -2,041 -1,77   -2,19 -1,869 

RIrev     0,419 0,253 0,739 0,719 

Ret -0,155 0,002 0,137 0,098 -0,302 -0,064 -0,379 -0,285 

Tam -1,838 -0,479 -1,712 -0,48 -1,054 -0,432 -1,588 -0,517 

P/B 0,489 1,17 0,374 1,11 0,515 1,129 0,168 1,191 

Vol 10,148 17,755 3,042 17,006 1,797 12,131 4,281 15,104 

Turn -59,291 -17,206 -35,217 -12,14 -35,547 -14,065 -47,362 -14,834 

R2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

n 107243 111862 111503 106932 

IbI 

LPArev 0,002*** 0,002**     0,001 0,001 

Recrev   -0,001*** -0,001***   -0,001** -0,001** 

RIrev     0,001** 0,001* 0,002*** 0,002*** 

Ret -0,001* -0,001** -0,001* -0,001* -0,001*** -0,001*** -0,002*** -0,002*** 

Tam -3,59E-04 0,001 -3,22E-04 0,002 4,35E-04 0,002* 0,001 0,002 

P/B -0,003*** -0,003*** -0,003*** -0,003*** -0,003*** -0,003*** -0,003*** -0,003*** 

Vol 0,077*** 0,078*** 0,075*** 0,079*** 0,075*** 0,079*** 0,074*** 0,073*** 

Turn -0,183*** -0,15*** -0,216*** -0,175*** -0,206*** -0,171*** -0,163*** -0,137*** 

R2 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,001 0,001 0,002 

n 17678 18078 18000 17606 

IxA 

LPArev 0,002 0,004*     2,61E-04 0,003 

Recrev   0,001 0,001   2,32E-04 0,001 

RIrev     0,004** 0,002 0,002 0,002 

Ret 0,002 2,13E-05 0,002 -0,001 -0,001 -0,001 0,001 -0,001 

Tam -0,02*** -0,019*** -0,018*** -0,018*** -0,014** -0,018*** -0,018*** -0,019*** 

P/B -0,008 4,79E-04 -0,008 0,001 -0,009 0,001 -0,008 0,001 

Vol -0,15* -0,06 -0,184** -0,085 -0,201*** -0,097 -0,159* -0,081 

Turn -0,112 -0,001 -0,086 -0,024 -0,051 -0,016 -0,101 0,004 

R2 0,023 0,000 0,022 0,028 0,017 0,027 0,023 0,028 

n 24097 24902 24849 24085 

IxI 

LPArev 0,002 0,002     0,002 3,07E-04 

Recrev   -0,001 -0,001*   -0,001*** -0,001*** 

RIrev     0,002** 0,001 -7,3E-05 0,001* 

Ret 2,29E-04 -7,8E-05 5,85E-05 -2,57E-04 -0,001 -0,001 3,80E-04 -3,97E-04 

Tam -0,006*** 0,001 -0,007*** 0,001* -0,006*** 0,002** -0,007*** 0,001 

P/B 0,001 -0,001 0,001 -4,9E-05 0,001 4,45E-04 0,001 -0,001 

Vol 0,018 0,009 0,012 0,001 0,006 -0,006 0,018 0,004 

Turn -0,033 0,034 -0,036 0,034 -0,021 0,035 -0,03 0,039* 

R2 0,001 0,000 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

n 11453 11779 11756 11434 
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Tabela 17 – Resultados da influência das revisões sobre o comportamento dos gestores com o uso de ∆Y� 

(continuação) 

  1 2 3 4 

Tipo Variável fe re fe re fe re fe re 

Liv 

LPArev 0,002 -0,003     0,001 -0,004 

Recrev   -0,003 -0,003   -0,002 -0,002 

RIrev   - - 0,001 -0,001 -0,001 0,001 

Ret 0,004 0,002 0,004 0,002 0,003 0,003 0,004 0,002 

Tam -0,041* -2,31E-04 -0,041* 2,35E-04 -0,039* 1,23E-04 -0,042* -2,61E-04 

P/B -0,001 -0,004 0,001 -0,004 3,25E-04 -0,004 -0,001 -0,004 

Vol 0,014 0,106 -0,021 0,1 -0,016 0,106 0,012 0,096 

Turn -0,875 -0,158 -0,613 -0,143 -0,612 -0,154 -0,871 -0,154 

R2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

n 161173 169540 168973 160583 

Set 

LPArev 0,009** 0,004     0,01*** 0,004 

Recrev   -0,003* -0,003*   -0,003* -0,003 

RIrev     0,001 0,001 -0,002 -1,18E-04 

Ret -2,17E-04 -0,001 0,001 4,71E-05 2,94E-04 -0,001 0,001 -4,80E-04 

Tam -0,03*** -3,67E-04 -0,027*** -4,9E-05 -0,026*** 1,57E-04 -0,031*** -3,62E-04 

P/B 0,005 -0,004* 0,003 -0,003* 0,003 -0,003* 0,005 -0,004* 

Vol 0,082 0,173 0,119 0,204* 0,119 0,201* 0,095 0,175 

Turn -0,111 -0,083 -0,137 -0,101 -0,137 -0,105 -0,116 -0,075 

R2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

n 10676 11140 11102 10644 

SmC 

LPArev 0,007*** 0,001     0,008*** 0,001 

Recrev   -0,002 -0,002   -0,002 -0,001 

RIrev     -5,5E-05 0,001 -3,06E-04 0,001 

Ret 0,005** 0,003 0,006*** 0,004* 0,006** 0,003* 0,005** 0,002 

Tam -0,045*** -0,001 -0,045*** -0,001 -0,045*** -0,001 -0,045*** -0,001 

P/B 0,013*** 0,001 0,013*** 0,001 0,013*** 0,001 0,014*** 0,001 

Vol -0,086 -0,07* -0,085 -0,068* -0,086 -0,079** -0,067 -0,071* 

Turn 0,107 0,082* 0,085 0,039 0,08 0,039 0,114 0,087* 

R2 0,000 0,000 0,000 0,002 0,000 0,002 0,000 0,002 

n 11991 12584 12537 11922 

SuG 

LPArev 0,004 0,004     0,004 0,001 

Recrev   -0,001 -0,001   -0,001 -0,001 

RIrev     0,001 0,001 0,001 0,002* 

Ret -0,003 -0,003* -0,002 -0,003* -0,003 -0,004** -0,003 -0,004** 

Tam -0,021*** 0,001** -0,02*** 0,001** -0,02*** 0,001** -0,021*** 0,001** 

P/B 0,006** 0,001 0,005* 0,001 0,005* 0,001 0,006** 0,001 

Vol -0,035 -0,001 -0,055 -0,011 -0,062 -0,019 -0,037 -0,01 

Turn -0,045 -0,04 -0,013 -0,028 -0,011 -0,026 -0,044 -0,036 

R2 0,001 0,000 0,001 0,002 0,001 0,002 0,001 0,002 

n 9239 9536 9494 9211 
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Tabela 17 – Resultados da influência das revisões sobre o comportamento dos gestores com o uso de ∆Y� 

(conclusão) 

  1 2 3 4 

Tipo Variável fe re fe re fe re fe re 

Tod 

LPArev 0,355 0,305     0,143 0,125 

Recrev   -0,56 -0,489   -0,605 -0,521 

RIrev     0,105 0,062 0,221 0,21 

Ret -0,039 0,008 0,05 0,043 -0,07 -0,007 -0,098 -0,06 

Tam -0,542 -0,144 -0,504 -0,143 -0,318 -0,13 -0,471 -0,153 

P/B 0,14 0,336 0,131 0,322 0,146 0,325 0,085 0,344 

Vol 2,875 5,37 1,027 5,206 0,671 3,85 1,525 4,794 

Turn -15,597 -4,527 -9,749 -3,374 -9,808 -3,881 -12,814 -3,932 

R2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

n 368646 385454 384177 367472 

*** p< 0,1%, **p < 1%, *p< 5% 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Avaliando os resultados com o uso do método generalizado dos momentos, observa-se que, 

em quase todos os tipos, o aumento da participação da carteria no período anterior influencia 

negativamente o aumento da exposição pelos gestores no período atual. 

Tratando das revisões, embora os achados destacados nas tabelas 18 e 19 não apresentem ne-

nhum resultado significativo para as variáveis explicativas quando avaliados todos os tipos de 

fundos (Tod), tipos específicos como Ibovespa Indexado (IbI), IBrX Indexado (IxI), IBrX 

Ativo (IxA) e Small Caps (SmC) apresentam coeficientes significativos considerando ambas 

construções da variável dependente, indicando que o comportamento do gestor é coerente 

com as estimativas dos analistas. 

Os resultados do GMM aparentam corroborar os efeitos apontados anteriormente que tratam 

da influência das recomendações sobre o comportamento dos gestores, visto que todos os re-

sultados significativos das revisões dessas opiniões apresentam sinal negativo, indicando que 

para cada variação positiva da revisão dos analistas, ou seja, uma piora da recomendação, 

aparenta haver uma redução da participação do título na carteira do fundo, ao nível do coefi-

ciente apresentado e vice-versa. 

Ainda mais, os resultados significativos para a revisão de lucro por ação indicam que os ges-

tores ajustam suas carteiras em níveis maiores para essa métrica quando comparados às revi-

sões de recomendação, como pode ser observado no modelo multivariado construído com 
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∆w1 dos tipos Ibovespa Indexado (IbI) e Small Caps (SmC), onde os ajustes pela métrica do 

lucro se aproximam de 1%, enquanto o da recomendação é de, no máximo, 0,4%. Esse aspec-

to reforça também os achados de Loh e Stulz (2011) sobre o valor das estimativas de lucro 

nos relatórios dos analistas. 

Tratando da revisão do retorno implícito os resultados apontam que ela tem influência positi-

va para o tipo IBrX Ativo (IxA) com o uso das duas variáveis dependentes construídas, apre-

sentando uma intensidade de 0,2% em ∆w1 e 1,3% em ∆w2, com o primeiro significativo a 

0,10% e o segundo a 5%, considerando o modelo univariado. Ainda mais, o tipo IBrX Inde-

xado (IxI) também apresenta resultado indicando que os gestores seguem as revisões de retor-

no, quando utilizado ∆w2.  

Tabela 18 – Resultados da influência das revisões sobre o comportamento dos gestores com o uso de ∆Yk 
e de GMM 

(continua) 

∆w1 é o primeiro modelo da variável dependente, representado pela divisão entre o preço médio da ação, do trimestre atual, vezes a razão entre a 
participação do título e sua cotação final do trimestre, sobre o somatório desse produto no trimestre atual, menos tal divisão do trimestre anterior. 
N����� representa a variação do consenso do lucro por ação, ponderado pela cotação do ativo, entre os trimestres t-1 e t-2. 	1����� representa a 

variação absoluta do consenso da recomendação por ação entre os trimestres t-1 e t-2. 1���� representa a diferença do retorno implícito por ação, 
entre os trimestres t-1 e t-2. O retorno implícito é calculado como a razão do consenso do preço-alvo projetado sobre a cotação do preço da ação na 

data do consenso, menos um. Ret é o retorno trimestral da ação, calculado pela cotação ao final do trimestre atual, sobre a cotação ao final do trimes-
tre anterior, menos um. Tam é o logaritmo do valor de mercado das ações no trimestre t-1. P/B é a cotação ao fim do trimestre t-1 dividido pelo valor 
contábil da ação do mesmo instante de tempo. Vol é o desvio padrão do retorno diário das ações no trimestre t-1. Turn é calculado como a média do 

volume diário de ações negociadas no trimestre t-1 dividido pelo número de ações em circulação. 

Tipo Variável 1 2 3 4 

Div 

∆w�,�,$`& -0,116*** -0,112*** -0,115*** -0,116*** 

LPArev -0,012   -0,003 

Recrev  2,52E-05 
 

-0,001 

RIrev  
 

-0,004 -0,005 

Ret -0,006* -0,006** -0,003 -0,003 

Tam -0,035*** -0,025* -0,038*** -0,042*** 

P/B 0,036*** 0,026* 0,029** 0,034*** 

Vol 0,111 0,297 0,082 0,118 

Turn -0,231 -0,288 -0,323 -0,276 

n 9934 10584 10531 9906 

IbA 

∆w�,�,$`& -0,385*** -0,473*** -0,473*** -0,385*** 

LPArev -0,017   -0,018 

Recrev  -0,016 
 

-0,021 

RIrev  
 

0,004 -0,005 

Ret 0,022 0,022 0,017 0,029 

Tam 0,003 0,022 0,032 -0,009 

P/B -0,095 -0,048 -0,047 -0,099 

Vol 0,621 0,394 0,126 0,615 

Turn -2,767 -1,438 -1,431 -2,802 

n 56023 59052 58833 55871 
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Tabela 18 – Resultados da influência das revisões sobre o comportamento dos gestores com o uso de ∆Yk 
e de GMM 

(continuação) 

Tipo Variável 1 2 3 4 

IbI 

∆w�,�,$`& -0,226*** -0,228*** -0,23*** -0,228*** 

LPArev 0,009***   0,01*** 

Recrev  -0,001* 
 

-0,001* 

RIrev  
 

0,001 -0,001 

Ret -0,002*** -0,001*** -0,002*** -0,002* 

Tam 0,008*** 0,017*** 0,019*** 0,007*** 

P/B -0,007*** -0,018*** -0,017*** -0,007*** 

Vol 0,026 0,02 0,019 0,028 

Turn 0,111 0,194 0,048 0,105 

n 13867 14238 14151 13819 

IxA 

∆w�,�,$`& -0,144*** -0,146*** -0,145*** -0,146*** 

LPArev 0,002   0,003 

Recrev  1,07E-05 
 

-1,08E-04 

RIrev  
 

0,002*** -0,001*** 

Ret -0,002*** -0,001** -0,003*** -0,001 

Tam -0,009*** -0,013*** -0,008*** -0,012*** 

P/B 0,006*** 0,009*** 0,009*** 0,005** 

Vol 0,036 0,018 0,012 0,042* 

Turn -0,077 0,040 0,000 -0,096 

n 53359 55582 55510 53337 

IxI 

∆w�,�,$`& -0,202* -0,19* -0,189* -0,205* 

LPArev -0,002   -2,72E-04 

Recrev  
-1,09E-05 

 
-0,001 

RIrev   0,001 -0,002 

Ret -0,001 -0,001** -0,002* 0,001 

Tam -0,001 -0,005 -3,82E-04 -0,005 

P/B -0,001 0,002 0,001 -0,002 

Vol 0,02 0,004 0,002 0,026 

Turn -0,024 0.628 -0,001 -0,047 

n 8775 9060 9041 8762 

Liv 

∆w�,�,$`& -0,52*** -0,52*** -0,52*** -0,52*** 

LPArev 0,061   -0,119 

Recrev  0,182 
 

0,243 

RIrev  
 

0,096 0,303 

Ret 0,074 0,043 -0,013 -0,213 

Tam 0,803 0,874 1,018 1,379 

P/B 0,036 -0,036 0,037 0,177 

Vol 19,897 18,083 17,866 19,057 

Turn -9,093 0,250 -4,019 -7,458 

n 94816 100966 100560 94471 
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Tabela 18 – Resultados da influência das revisões sobre o comportamento dos gestores com o uso de ∆Yk 
e de GMM 

(conclusão) 

Tipo Variável 1 2 3 4 

Set 

∆w�,�,$`& -0,437*** -0,439*** -0,439*** -0,437*** 

LPArev 0,047   0,018 

Recrev  -0,139 
 

-0,135 

RIrev  
 

0,017 0,017 

Ret -0,021 0,058 0,031 -0,015 

Tam 0,077 -0,054 0,002 0,071 

P/B 0,172 0,276 0,257 0,191 

Vol -10,991 -11,088 -11,104 -11,013 

Turn 8,107 0,092 6,070 8,382 

n 7894 8279 8251 7874 

SmC 

∆w�,�,$`& -0,113 -0,095 -0,095 -0,119 

LPArev 0,005   0,008* 

Recrev  -0,003* 
 

-0,004* 

RIrev  
 

-0,003** -0,004*** 

Ret -0,003 -0,003 1,61E-04 1,42E-04 

Tam -0,044*** -0,045*** -0,05*** -0,052*** 

P/B 0,033*** 0,035*** 0,03*** 0,031*** 

Vol -0,04 -0,031 -0,038 -0,029 

Turn 0,323 0,044 0,114 0,318 

n 7460 7962 7933 7422 

SuG 

∆w�,�,$`& -0,152*** -0,145*** -0,146*** -0,152*** 

LPArev 0,001   0,002 

Recrev  
0,001 

 
0,001 

RIrev   -0,001 -0,001 

Ret -0,008*** -0,008*** -0,007** -0,007*** 

Tam -0,029*** -0,028*** -0,031*** -0,032*** 

P/B 0,025*** 0,024*** 0,024*** 0,025*** 

Vol -0,188** -0,181** -0,179** -0,188** 

Turn -0,055 0,516 -0,076 -0,079 

n 7030 7297 7265 7014 

Tod 

∆w�,�,$`& -0,508*** -0,508*** -0,508*** -0,508*** 

LPArev 0,021   -0,041 

Recrev  0,068 
 

0,086 

RIrev  
 

0,038 0,104 

Ret 0,024 0,017 -0,005 -0,073 

Tam 0,263 0,299 0,355 0,445 

P/B 0,003 -0,018 0,008 0,052 

Vol 6,366 5,626 5,549 6,023 

Turn -2,588 0,310 -0,908 -1,849 

n 259158 273020 272075 258476 

*** p< 0,1%, **p < 1%, *p< 5% 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Tabela 19 – Resultados da influência das revisões sobre o comportamento dos gestores com o uso de ∆Y� 
e de GMM 

(continua) 

∆w2 é o segundo modelo da variável dependente, representado pelo produto entre a soma do retorno trimestral da ação mais um, vezes sua 
participação na carteira do fundo, dividido pelo somatório de tal produto do trimestre atual menos a participação da ação i no fundo j do 

trimestre anterior. N����� representa a variação do consenso do lucro por ação, ponderado pela cotação do ativo, entre os trimestres t-1 e t-2. 	1����� 
representa a variação absoluta do consenso da recomendação por ação entre os trimestres t-1 e t-2. 1���� representa a diferença do retorno implícito por 
ação, entre os trimestres t-1 e t-2. O retorno implícito é calculado como a razão do consenso do preço-alvo projetado sobre a cotação do preço da ação 

na data do consenso, menos um. Ret é o retorno trimestral da ação, calculado pela cotação ao final do trimestre atual, sobre a cotação ao final do 
trimestre anterior, menos um. Tam é o logaritmo do valor de mercado das ações no trimestre t-1. P/B é a cotação ao fim do trimestre t-1 dividido pelo 
valor contábil da ação do mesmo instante de tempo. Vol é o desvio padrão do retorno diário das ações no trimestre t-1. Turn é calculado como a média 

do volume diário de ações negociadas no trimestre t-1 dividido pelo número de ações em circulação. 

Tipo Variável 1 2 3 4 

Div 

∆w�,�,$`& -0,078** -0,072* -0,078** -0,082** 

LPArev -0,005   0,006 

Recrev  -0,001 
 

-0,002 

RIrev  
 

-0,003 -0,006 

Ret -1,21E-04 0,001 0,003 0,004 

Tam -0,106*** -0,097*** -0,11*** -0,112*** 

P/B 0,015 0,003 0,007 0,012 

Vol 0,124 0,227 0,091 0,146 

Turn -0,032 -0,133 -0,137 -0,117 

n 9934 10584 10531 9906 

IbA 

∆w�,�,$`& -0,003*** -0,003*** -0,003*** -0,003*** 

LPArev 1,675   0,726 

Recrev  -1,951 
 

-1,869 

RIrev  
 

1,086 1,27 

Ret -1,028 -0,625 -1,826 -1,76 

Tam -0,101 0,122 3,001 2,583 

P/B -2,057 -2,379 -2,285 -1,33 

Vol 4,140 0,108 -0,269 -3,625 

Turn 40,287 13,177 21,357 61,159 

n 67812 71165 70937 67649 

IbI 

∆w�,�,$`& -0,177*** -0,197*** -0,195*** -0,174*** 

LPArev 0,001   0,001 

Recrev  
-0,001* 

 
-0,001* 

RIrev   0,001 0,001 

Ret -0,001* -0,001* -0,002* -0,002 

Tam -0,005* -0,005* -0,003 -0,005 

P/B -0,01*** -0,011*** -0,01*** -0,01*** 

Vol 0,109*** 0,111*** 0,112*** 0,107*** 

Turn -0,188 0,019 -0,193 -0,176 

n 13925 14296 14209 13876 

IxA 

∆w�,�,$`& 0,203* 0,248** 0,253** 0,204* 

LPArev 0,01* 
 

 0,008* 

Recrev  0,001  3,11E-04 

RIrev  - 0,013* 0,003 

Ret 2,51E-05 0,001 -0,01 -0,002 

Tam -0,026*** -0,039** -0,011 -0,022** 

P/B 0,01 0,018 0,024 0,011 

Vol 0,029 -0,042 -0,054 0,015 

Turn -0,053 0,750 -0,059 -0,021 

n 11773 12289 12257 11769 
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Tabela 19 – Resultados da influência das revisões sobre o comportamento dos gestores com o uso de ∆Y� e 
de GMM 

(continuação) 

Tipo Variável 1 2 3 4 

IxI 

∆w�,�,$`& -0,217** -0,222** -0,216** -0,224** 

LPArev -0,001 
  

-4,84E-04 

Recrev  -0,001 
 

-0,001 

RIrev  
 

0,002* -0,001 

Ret -0,001 -0,001 -0,002** 0,001 

Tam -0,007 -0,011 -0,006 -0,01* 

P/B -0,008* -0,006 -0,006 -0,009* 

Vol 0,056 0,045 0,043 0,058 

Turn -0,075 0,438 -0,045 -0,091 

n 8775 9060 9041 8762 

Liv 

∆w�,�,$`& 0,057* 0,051* 0,051* 0,056* 

LPArev -0,008   -0,002 

Recrev  
-0,004 

 
-0,005 

RIrev   -0,003 -0,011 

Ret 0,012* 0,013* 0,015* 0,022* 

Tam -0,114*** -0,119*** -0,121*** -0,13*** 

P/B -0,016 -0,003 -0,006 -0,022 

Vol -0,101 -0,103 -0,067 -0,05 

Turn -0,886 0,086 -0,416 -0,945 

n 94522 100638 100232 94176 

Set 

∆w�,�,$`& -0,103* -0,09* -0,088* -0,103* 

LPArev 0,001 
 

 0,002 

Recrev  0,001  0,001 

RIrev  
 

0,002 -0,001 

Ret -0,003 -0,003 -0,005 -0,002 

Tam -0,063*** -0,063*** -0,058*** -0,065*** 

P/B -0,013 -0,014 -0,014 -0,014 

Vol 0,083 0,132 0,125 0,085 

Turn 0,264 0,162 0,223 0,261 

n 7997 8392 8364 7977 

SmC 

∆w�,�,$`& -0,012 0,017 0,016 -0,019 

LPArev 0,008* 
 

 0,009* 

Recrev  -0,002  -0,002 

RIrev  
 

-0,001 -0,002 

Ret 0,005* 0,007** 0,008*** 0,006** 

Tam -0,112*** -0,116*** -0,117*** -0,114*** 

P/B 0,02** 0,019** 0,016* 0,019** 

Vol -0,108 -0,12 -0,12 -0,098 

Turn 0,429 0,009 0,170 0,428 

n 7449 7951 7922 7411 
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Tabela 19 – Resultados da influência das revisões sobre o comportamento dos gestores com o uso de ∆Y� e 
de GMM 

(conclusão) 

Tipo Variável 1 2 3 4 

SuG 

∆w�,�,$`& -0,089** -0,085** -0,086** -0,09** 

LPArev 0,003 
 

 0,003 

Recrev  9,88E-05  2,12E-04 

RIrev  
 

-0,001 -0,001 

Ret -0,006*** -0,005*** -0,005* -0,005* 

Tam -0,058*** -0,056*** -0,059*** -0,06*** 

P/B 0,012* 0,01 0,01 0,012* 

Vol -0,159** -0,151* -0,153* -0,161** 

Turn 0,124 0,180 0,110 0,107 

n 7008 7271 7240 6992 

Tod 

∆w�,�,$`& -0,001*** -0,001*** -0,001*** -0,001*** 

LPArev 0,521 
 

 0,257 

Recrev  -0,52  -0,522 

RIrev  
 

0,24 0,344 

Ret -0,299 -0,182 -0,467 -0,488 

Tam -0,622 -0,453 0,313 0,212 

P/B -0,361 -0,599 -0,576 -0,153 

Vol 2,314 2,199 2,377 1,285 

Turn 5,041 0,202 1,457 10,470 

n 229195 241646 240733 228518 

*** p< 0,1%, **p < 1%, *p< 5% 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

4.2.2. Resultados para a segunda hipótese: Análise da influência das revisões en-

tre os fundos de gestão ativa e passiva 

 

 

A segunda hipótese considera que gestores de fundos ativos tendem a seguir as revisões de 

recomendações e projeções dos analistas de modo mais intenso que outras classificações de 

fundos. Nesse sentido, trabalhos como o de Castro e Minardi (2009) e Cremers e Petajisto 

(2009) relatam ideias de que a gestão ativa apresenta um desvio em relação à passiva e busca 

superar a rentabilidade de um determinado índice. Para essa pesquisa são considerados fundos 

que tem como benchmark o índice Ibovespa e o índice IBrX, em acordo à classificação feita 

pela ANBIMA, retratada na tabela 1.  
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Pressume-se que gestores de fundos ativos se utilizam de estratégias diversas, incluindo o uso 

de informações dos analistas, para obterem rentabilidade superior quando comparados aos 

gestores que se utilizam de estratégias de buy-hold, as quais visam acompanhar composições 

das carteiras dos índices de mercado. 

Assim, a avaliação dessa hipótese compara os resultados do conjunto de fundos que se 

enquadram dentro dos tipos ativos, com os outros tipos definidos como indexados, segundo a 

terminologia que é apresentada na tabela 1. Desse modo, os tipos definidos como Ibovespa 

Ativo (IbA), IBrX Ativo (IxA) e Livres (Liv) são as classificações utilizadas que formam o 

grupo de fundos de gestão ativa considerados para essa análise, enquanto os que formam o 

denominado grupo passivo, compreendem os do tipo Ibovespa Indexado (IbI) e IBrX 

Indexado (IxI). 

Considerando o grupo ativo, que consolida os tipos Ibovespa e IBrx Ativo (IbI e IxI) e os 

Livres (Liv), os resultados das regressões, avaliando tanto ∆w1, como ∆w2, destacados nas 

tabelas 20 e 21, respectivamente, não apresentam coeficientes significativos associados às 

variáveis explicativas que possam ser comparáveis ao grupo dos tipos indexados. 

Entretanto, observando os resultados por cada tipo de fundo, apresentados na subseção 4.2.1, 

percebe-se que o tipo IBrX Ativo (IxA) apresenta coeficiente significativo de maior 

intensidade para as revisões de recomendações e de retorno implícito, quando comparado ao 

seu tipo indexado (IxI). Analisando o modelo multivariado, ou seja, com todas explicativas da 

tabela 16, que considera ∆w1, os resultados apontam que em relação à revisão da 

recomendação do tipo ativo o coeficiente está próximo de -0,13% contra -0,08% no tipo 

indexado, indicando que gestores ativos aparentam modificar a participação dos títulos nas 

carteiras de modo mais intenso que os gestores de fundos passivos, em função das revisões 

dos analistas. Já, considerando a revisão do retorno, os resultados revelam que, no modelo de 

variável explicativa única, o tipo ativo apresenta coeficiente próximo de 0,20% e significativo 

a 0,1% enquanto seu tipo passivo não apresenta resultados significativos para tal revisão. 

Também, considerando a revisão do retorno implícito, a mesma análise pode ser feita para 

∆w2. A tabela 17 aponta coeficientes de maior intensidade para as variáveis analisadas no 

tipo IBrX Ativo (IxA) em relação ao seu tipo indexado, sendo, no modelo univariado com 

correção por efeitos fixos, respectivamente, próximos a 0,4% para os ativos e 0,2% para os 

indexados. 
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Tabela 20 – Resultados do grupo de fundos ativos para ∆Yk 

∆w1 é o primeiro modelo da variável dependente, representado pela divisão entre o preço médio da ação, do trimestre atual, vezes a razão entre 
a participação do título e sua cotação final do trimestre, sobre o somatório desse produto no trimestre atual, menos tal divisão do trimestre 

anterior. N����� representa a variação do consenso do lucro por ação, ponderado pela cotação do ativo, entre os trimestres t-1 e t-2. 	1����� 
representa a variação absoluta do consenso da recomendação por ação entre os trimestres t-1 e t-2. 1���� representa a diferença do retorno 
implícito por ação, entre os trimestres t-1 e t-2. O retorno implícito é calculado como a razão do consenso do preço-alvo projetado sobre a 

cotação do preço da ação na data do consenso, menos um. Ret é o retorno trimestral da ação, calculado pela cotação ao final do trimestre atual, 
sobre a cotação ao final do trimestre anterior, menos um. Tam é o logaritmo do valor de mercado das ações no trimestre t-1. P/B é a cotação ao 

fim do trimestre t-1 dividido pelo valor contábil da ação do mesmo instante de tempo. Vol é o desvio padrão do retorno diário das ações no 
trimestre t-1. Turn é calculado como a média do volume diário de ações negociadas no trimestre t-1 dividido pelo número de ações em circula-

ção. 

  
1 2 3 4 

Tipo Variável fe re fe re fe re fe re 

Ativos 

LPArev -0,023 -0,011     -0,014 -0,006 

Recrev   0,07 0,059   0,074 0,063 

RIrev     0,007 0,004 0,001 0,007 

Ret 0,068 0,053 0,058 0,048 0,06 0,048 0,059 0,046 

Tam 0,013 0,004 0,013 0,005 0,007 0,004 0,021 0,005 

P/B -0,053 -0,003 -0,03 -0,003 -0,035 -0,002 -0,042 -0,003 

Vol 3,136 1,698 2,771 1,419 2,733 1,512 3,159 1,542 

Turn -1,591 -0,916 -0,792 -0,6 -0,598 -0,549 -1,761 -0,95 

R2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

n 329862 345125 344088 328957 

Indexado 

LPArev 0,007*** 0,006***     0,008*** 0,007*** 

Recrev   -0,001** -0,001***   -0,001*** -0,001*** 

RIrev     0,002*** 1,27E-04 -0,002*** -0,001*** 

Ret -0,001* -3,07E-04 -6,5E-05 -1,3E-05 -0,001*** -1,54E-04 0,001 0,001 

Tam -0,005*** -0,001*** -0,005*** -4,5E-05 -0,003*** -2,25E-08 -0,006*** -0,001*** 

P/B 0,004*** 0,001*** 0,004*** 0,001*** 0,004*** 0,001*** 0,004*** 0,001*** 

Vol 0,034** 0,015 0,007 0,001 -0,001 -0,001 0,043*** 0,028*** 

Turn -0,127*** -0,074*** -0,1*** -0,053*** -0,079 -0,054*** -0,137*** -0,075*** 

R2 0,001 0,000 0,000 0,001 0,000 0,001 0,001 0,002 

n 95934 99043 98842 95823 

*** p< 0,1%, **p < 1%, *p< 5% 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Tabela 21 – Resultados do grupo de fundos ativos para ∆Y� 

(continua) 

∆w2 é o segundo modelo da variável dependente, representado pelo produto entre a soma do retorno trimestral da ação mais um, vezes sua 
participação na carteira do fundo, dividido pelo somatório de tal produto do trimestre atual menos a participação da ação i no fundo j do 
trimestre anterior.  N����� representa a variação do consenso do lucro por ação, ponderado pela cotação do ativo, entre os trimestres t-1 e t-2. 
	1����� representa a variação absoluta do consenso da recomendação por ação entre os trimestres t-1 e t-2. 1���� representa a diferença do retorno 
implícito por ação, entre os trimestres t-1 e t-2. O retorno implícito é calculado como a razão do consenso do preço-alvo projetado sobre a cotação 

do preço da ação na data do consenso, menos um. Ret é o retorno trimestral da ação, calculado pela cotação ao final do trimestre atual, sobre a 
cotação ao final do trimestre anterior, menos um. Tam é o logaritmo do valor de mercado das ações no trimestre t-1. P/B é a cotação ao fim do 

trimestre t-1 dividido pelo valor contábil da ação do mesmo instante de tempo. Vol é o desvio padrão do retorno diário das ações no trimestre t-1. 

Turn é calculado como a média do volume diário de ações negociadas no trimestre t-1 dividido pelo número de ações em circulação. 

  
1 2 3 4 

Tipo Variável fe re fe re fe re fe re 

Ativos 

LPArev 0,445 0,375     0,178 0,15 

Recrev   -0,724 -0,62   -0,785 -0,66 

RIrev     0,132 0,078 0,271 0,26 

Ret -0,05 0,007 0,059 0,045 -0,091 -0,012 -0,125 -0,084 

Tam -0,732 -0,174 -0,682 -0,174 -0,422 -0,157 -0,652 -0,187 

P/B 0,2 0,426 0,178 0,407 0,197 0,412 0,119 0,436 

Vol 3,652 6,902 0,918 6,624 0,701 4,87 1,623 6,086 

Turn -20,404 -5,861 -12,333 -4,299 -12,448 -4,921 -16,797 -5,134 

R2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

n 292513 306304 305325 291600 
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Tabela 21 – Resultados do grupo de fundos ativos para ∆Y� 

(conclusão) 

  1 2 3 4 

Tipo Variável fe re fe re fe re fe re 

Indexados 

LPArev 0,003*** 0,002***     0,002*** 0,002*** 

Recrev   -0,001*** -0,001***   -0,001*** -0,001*** 

RIrev     0,001*** 0,001*** 0,001*** 0,001*** 

Ret -0,001 -0,001* -4,28E-04 -0,001 -0,001*** -0,001*** -0,001** -0,001*** 

Tam -0,002*** 0,001 -0,002** 0,001* -0,001 0,002** -0,002* 0,001 

P/B -0,002* -0,002*** -0,002*** -0,002*** -0,002** -0,002*** -0,002** -0,002*** 

Vol 0,054*** 0,058*** 0,048*** 0,057*** 0,046*** 0,055*** 0,051*** 0,052*** 

Turn -0,116*** -0,069*** -0,148*** -0,092*** -0,132*** -0,087*** -0,104*** -0,061** 

R2 0,001 0,000 0,001 0,001 0,001 0,001 0,000 0,001 

n 29131 29857 29756 29040 

*** p< 0,1%, **p < 1%, *p< 5% 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Utilizando GMM, os resultados da tabela 22 e 23, considerando ∆w1 e ∆w2, respectivamen-

te, não apresentam evidências significativas quando observadas as revisões das projeções e 

das recomendações dos analistas para o grupo dos tipos ativos. 

Já, analisando individualmente os tipos de fundos na subseção anterior, a tabela 19 revela que 

a revisão do retorno implícito do tipo IBrX Ativo (IxA), com o uso de ∆w2, apresenta 

resultados significativos e de maior intesidade quando comparada ao seu tipo indexado (IxI), 

sendo a variação da participação dos ativos igual a 1,3% contra 0,2% dos indexados. 

Tabela 22 – Resultados do grupo de fundos ativos para ∆Yk com GMM 

(continua) 

∆w1 é o primeiro modelo da variável dependente, representado pela divisão entre o preço médio da ação, do trimestre atual, vezes a razão 
entre a participação do título e sua cotação final do trimestre, sobre o somatório desse produto no trimestre atual, menos tal divisão do 

trimestre anterior. N����� representa a variação do consenso do lucro por ação, ponderado pela cotação do ativo, entre os trimestres t-1 e t-
2. 	1����� representa a variação absoluta do consenso da recomendação por ação entre os trimestres t-1 e t-2. 1���� representa a diferença do 
retorno implícito por ação, entre os trimestres t-1 e t-2. O retorno implícito é calculado como a razão do consenso do preço-alvo projetado 

sobre a cotação do preço da ação na data do consenso, menos um. Ret é o retorno trimestral da ação, calculado pela cotação ao final do 
trimestre atual, sobre a cotação ao final do trimestre anterior, menos um. Tam é o logaritmo do valor de mercado das ações no trimestre t-1. 
P/B é a cotação ao fim do trimestre t-1 dividido pelo valor contábil da ação do mesmo instante de tempo. Vol é o desvio padrão do retorno 

diário das ações no trimestre t-1. Turn é calculado como a média do volume diário de ações negociadas no trimestre t-1 dividido pelo 
número de ações em circulação. 

Tipo Variável 1 2 3 4 

Ativos 

∆w�,�,$`& -0,516*** -0,515*** -0,515*** -0,516*** 

LPArev 0,016   -0,066 

Recrev  0,088 
 

0,109 

RIrev  
 

0,05 0,141 

Ret 0,038 0,023 -0,007 -0,093 

Tam 0,405 0,411 0,489 0,656 

P/B -0,035 -0,054 -0,023 0,034 

Vol 8,893 0,100 7,524 8,445 

Turn -5,403 -2,253 -1,741 -4,369 

n 204198 215600 214903 203679 
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Tabela 22 – Resultados do grupo de fundos ativos para ∆Yk com GMM 

(conclusão) 

Tipo Variável 1 2 3 4 

Indexados 

∆w�,�,$`& -0,204*** -0,203*** -0,203*** -0,206*** 

LPArev 0,009***   0,01*** 

Recrev  -4,10E-04 
 

-0,001** 

RIrev  
 

0,001* -0,001 

Ret -0,002*** -0,001*** -0,003*** -0,001 

Tam 0,005** 0,011*** 0,014*** 0,002 

P/B -0,004** -0,012*** -0,011*** -0,004** 

Vol 0,023 0,148 0,006 0,026 

Turn 0,03 -0,009 0,018 0,018 

n 22642 23298 23192 22581 

*** p< 0,1%, **p < 1%, *p< 5% 

Tabela 23 – Resultados do grupo de fundos ativos para ∆Y� com GMM. 

∆w2 é o segundo modelo da variável dependente, representado pelo produto entre a soma do retorno trimestral da ação mais um, vezes 
sua participação na carteira do fundo, dividido pelo somatório de tal produto do trimestre atual menos a participação da ação i no 

fundo j do trimestre anterior. N����� representa a variação do consenso do lucro por ação, ponderado pela cotação do ativo, entre os trimes-
tres t-1 e t-2. 	1����� representa a variação absoluta do consenso da recomendação por ação entre os trimestres t-1 e t-2. 1���� representa a 

diferença do retorno implícito por ação, entre os trimestres t-1 e t-2. O retorno implícito é calculado como a razão do consenso do preço-alvo 
projetado sobre a cotação do preço da ação na data do consenso, menos um. Ret é o retorno trimestral da ação, calculado pela cotação ao final 
do trimestre atual, sobre a cotação ao final do trimestre anterior, menos um. Tam é o logaritmo do valor de mercado das ações no trimestre t-
1. P/B é a cotação ao fim do trimestre t-1 dividido pelo valor contábil da ação do mesmo instante de tempo. Vol é o desvio padrão do retorno 
diário das ações no trimestre t-1. Turn é calculado como a média do volume diário de ações negociadas no trimestre t-1 dividido pelo número 

de ações em circulação. 

Tipo Variável 1 2 3 4 

Ativos 

∆w�,�,$`& -0,001*** -0,001*** -0,001*** -0,001*** 

LPArev 0,669   0,313 

Recrev  -0,699 
 

-0,706 

RIrev  
 

0,299 0,436 

Ret -0,383 -0,233 -0,591 -0,618 

Tam -0,818 -0,631 0,35 0,198 

P/B -0,488 -0,804 -0,77 -0,244 

Vol 2,752 0,117 2,548 0,622 

Turn 5,335 0,205 1,26 12,611 

n 174107 184092 183426 173594 

Indexados 

∆w�,�,$`& -0,205*** -0,216*** -0,212*** -0,206*** 

LPArev 0,001   0,001 

Recrev  -0,001** 
 

-0,001* 

RIrev  
 

0,001* -6,93E-05 

Ret -0,001** -0,001** -0,003*** -0,001 

Tam -0,006* -0,006* -0,004 -0,007* 

P/B -0,01*** -0,01*** -0,009*** -0,01*** 

Vol 0,078 0,000 0,075 0,077 

Turn -0,128 -0,145 -0,122 -0,128 

n 22700 23356 23250 22638 

*** p< 0,1%, **p < 1%, *p< 5% 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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4.2.3. Resultados para a terceira hipótese: Análise da influência dos downgrades 

e upgrades sobre o comportamento dos gestores 

 

 

A terceira hipótese avalia a reação dos gestores em função da direção das estimativas dos 

analistas, ou seja, de serem as revisões favoráveis, ou desfavoráveis. A relevância dessa 

análise pode ser caracterizada pelo estudo de Brown et al. (2013), que retrata que gestores de 

fundos mútuos tendem a seguir os downgrades com mais intensidade que os upgrades.  

Embora para todos os tipos de fundos (Tod) não existam resultados significativos, as tabelas 

24 e 25 indicam ser a revisão de recomendação dos analistas, quando positiva, a variável que 

mais influencia o comportamento dos gestores, envolvendo os tipos de fundos IBrX Ativo 

(IxA), considerando ∆w1 e IBrX Indexado (IxI) e Setoriais (Set), considerando ∆w2. Nesses 

tipos, os gestores tendem a seguir, nas situações significativas, as revisões desfavoráveis dos 

analistas, recordando que para a recomendação a escala é invertida, ou seja, quanto maior o 

valor dela mais tendente à venda é a opinião dos analistas. Tais resultados retratam que 

principalmente os downgrades tendem a ter mais valor para os investidores, coerentes com 

estudos que indicam que conflitos de interesse levam os analistas a serem mais otimistas em 

suas projeções (Lins e McNichols, 1998, Brown et al., 2013). 

Tratando das revisões de recomendação favoráveis, ou seja, as negativas, os achados 

corroboram considerações do estudo de Agrawal e Chen (2008) que indicam que os gestores 

descontam as revisões dos analistas. Nesse sentido, os resultados não revelam nenhum tipo de 

fundo que indique que seus gestores seguem as revisões favoráveis, tendo, em alguns casos, 

comportamento significativamente contrário às revisões feitas, como pode ser observado no 

tipo Sustentabilidade/ Governança (SuG) com o uso de ∆w1 na regressão múltipla e em todas 

as regressões que consideram a revisão da recomendação, utilizando ∆w2. Ainda mais, os 

tipos Ibovespa Indexado (IbI) e Livre (Liv) também apresentam evidências de que o 

comportamento dos gestores é contrário às revisões de recomendações quando utilizada a 

segunda variável dependente formulada, conforme apontam os resultados na tabela 25. 

Contemplando a revisão do retorno implícito, os resultados indicam que no tipo Ibovespa 

Indexado (IbI), com o uso de ∆w1, os gestores aparentam seguir na mesma intensidade tanto 
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as revisões positivas, quanto negativas, quando observado os resultados indicados no modelo 

multivariado. Já com o uso de ∆w2 embora os resultados do tipo Livres (Liv) apontem, no 

modelo univariado corrigido por efeitos aleatórios, que os gestores seguem em maior 

intensidade as revisões dos retornos favoráveis, do que as desfavoráveis, o teste de Hausman 

revela que o modelo mais adequado é o de efeito fixo que não apresenta resultados 

significativos das revisões de retorno. 

Quanto à revisão do lucro por ação, os resultados indicam não haver evidências de que os 

gestores seguem tais revisões quando segmentadas em positivas e negativas, apresentando, 

para as duas construções da variável dependente, comportamento contrário em relação às 

informações dos analistas, tanto positivas, quanto negativas, no tipo Ibovespa Indexado (IbI),  

assim como, o mesmo comportamento para as revisões de lucro negativas no tipo de fundos 

Small Caps (SmC). Com análise apenas de ∆w2 os fundos Setoriais (Set) também apresentam 

comportamento contrário às revisões negativas dos analistas, como apontado na tabela 25. 

Tabela 24 – Resultados das revisões de downgrades e upgrades para ∆Yk 

(continua) 

∆w1 é o primeiro modelo da variável dependente, representado pela divisão entre o preço médio da ação, do trimestre atual, vezes a razão entre a 
participação do título e sua cotação final do trimestre, sobre o somatório desse produto no trimestre atual, menos tal divisão do trimestre anterior. 
N�����% é igual a variação do consenso do lucro por ação, ponderado pela cotação do ativo, entre os trimestres t-1 e t-2, caso N�����% seja >0 e 0 
caso contrário. N�����` é o inverso de N�����%. 1�����% é igual a variação absoluta do consenso da recomendação por ação entre os trimestres t-1 

e t-2, caso 1����� seja >0 e 0 caso contrário. 1�����` é o inverso de 1�����%. 1����% é igual a diferença do retorno implícito por ação, entre os 
trimestres t-1 e t-2, caso 1���� seja >0 e 0 caso contrário. 1����` é o inverso de 1����%. O retorno implícito é calculado como a razão do consenso 

do preço-alvo projetado sobre a cotação do preço da ação na data do consenso, menos um. Ret é o retorno trimestral da ação, calculado pela 
cotação ao final do trimestre atual, sobre a cotação ao final do trimestre anterior, menos um. Tam é o logaritmo do valor de mercado das ações no 
trimestre t-1. P/B é a cotação ao fim do trimestre t-1 dividido pelo valor contábil da ação do mesmo instante de tempo. Vol é o desvio padrão do 

retorno diário das ações no trimestre t-1. Turn é calculado como a média do volume diário de ações negociadas no trimestre t-1 dividido pelo 
número de ações em circulação. 

  1 2 3 4 

Tipo Variável fe re fe re fe re fe re 

Div 

LPArev+ -0,009 -0,011     0,026 0,013 

LPArev- -0,004 -1,37E-04     0,009 0,005 

Recrev+   -0,001 -0,003   -0,003 -0,004 

Recrev-   -0,004 -0,002   -0,005 -0,002 

RIrev+     -0,008** -0,006* -0,013* -0,008 

RIrev-     -4,03E-04 -0,001 -0,008 -0,006 

Ret 0,003 0,001 0,003 0,001 0,005 0,002 0,009 0,005 

Tam -0,025*** 0,002*** -0,023*** 0,002*** -0,025*** 0,002*** -0,028*** 0,002*** 

P/B 0,017** -1,03E-04 0,013* 2,01E-04 0,012* 1,67E-05 0,014* -1,20E-04 

Vol -0,012 -0,03 -0,064 -0,042 -0,009 -0,005 0,04 0,011 

Turn -0,228 0,141 -0,204 0,086 -0,168 0,11 -0,399 0,115 

R2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

n 15096 16033 15963 15055 
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Tabela 24 – Resultados das revisões de downgrades e upgrades para ∆Yk 

(continuação) 

  1 2 3 4 

Tipo Variável fe re fe re fe re fe re 

IbA 

LPArev+ 0,043 0,029     0,027 0,012 

LPArev- 0,011 0,006     0,008 0,003 

Recrev+   -0,015 -0,012   -0,011 -0,01 

Recrev-   0,007 0,007   -0,007 -0,002 

RIrev+     0,013 0,011 0,021 0,016 

RIrev-     -3,03E-04 -0,001 -0,011 -0,002 

Ret 0,025 0,02 0,027 0,022 0,024 0,02 0,025 0,018 

Tam -0,007 4,51E-04 -0,006 -1,25E-06 -0,002 1,19E-04 -0,002 2,16E-04 

P/B -0,01 -0,002 -0,007 -0,002 -0,005 -0,002 -0,011 -0,002 

Vol 0,8 0,45 0,412 0,292 0,306 0,155 0,65 0,33 

Turn -0,218 -0,101 0,043 0,008 0,053 0,022 -0,162 -0,091 

R2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

n 90030 94201 93858 89748 

IbI 

LPArev+ -0,006*** -0,006***     -0,006*** -0,006*** 

LPArev- 0,012*** 0,012***     0,012*** 0,012*** 

Recrev+   -0,001 -0,001   -0,001 -0,001 

Recrev-   -0,001 -0,001   -0,001 -0,001 

RIrev+   - - 0,002** 0,002** 0,002** 0,002** 

RIrev-   - - -2,78E-05 -2,48E-04 -0,002*** -0,002*** 

Ret -0,002*** -0,002*** -0,001*** -0,001*** -0,002*** -0,002*** -0,001*** -0,001*** 

Tam 0,001 0,001 0,005*** 0,003*** 0,006*** 0,004*** 0,001* 0,001 

P/B 3,31E-04 1,91E-04 -0,005*** -0,003** -0,004*** -0,002** 1,87E-05 8,28E-05 

Vol 0,038*** 0,033** 0,012 0,003 0,004 -0,008 0,022 0,017 

Turn -0,001 -0,002 -0,185*** -0,197*** -0,179*** -0,196*** -0,004 -0,004 

R2 0,016 0,000 0,001 0,001 0,001 0,002 0,016 0,017 

n 17620 18020 17942 17548 

IxA 

LPArev+ -0,004 -0,006*     -0,002 -0,004 

LPArev- 3,75E-04 -0,001     0,002 -0,001 

Recrev+   -0,001** -0,002***   -0,001* -0,001*** 

Recrev-   2,09E-04 -0,001*   -0,002*** -0,001*** 

RIrev+     -0,003*** -0,002*** -3,53E-04 -0,001 

RIrev-     0,003*** -2,64E-04 -0,003*** -0,002*** 

Ret 5,49E-05 0,001 2,46E-04 4,71E-04 -6,45E-05 0,001* 0,001*** 0,001*** 

Tam -0,008*** -0,001*** -0,01*** -2,03E-04 -0,008*** -2,16E-04 -0,008*** -0,001*** 

P/B 0,006*** 0,001*** 0,008*** 0,001*** 0,006*** 0,001*** 0,006*** 0,001*** 

Vol 0,039** 0,007 0,021 0,001 0,053*** 0,012 0,038* 0,013 

Turn -0,127*** -0,057*** -0,054* -0,03** -0,049 -0,031** -0,143*** -0,06*** 

R2 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,001 0,001 0,001 

n 78314 81023 80900 78275 
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Tabela 24 – Resultados das revisões de downgrades e upgrades para ∆Yk 

(continuação) 

  1 2 3 4 

Tipo Variável fe re fe re fe re fe re 

IxI 

LPArev+ -0,003 -0,002     -0,003 -0,001 

LPArev- 2,18E-05 -1,79E-04     0,002 0,001 

Recrev+   -0,001 -0,001   -0,001 -0,001 

Recrev-   0,001 4,14E-04   -0,001 -0,001 

RIrev+     -0,003** -0,002** -0,001 -0,001 

RIrev-     0,002** 4,78E-04 -0,001* -0,001 

Ret -3,52E-04 -4,31E-04 -0,001 -0,001 -0,001 -4,93E-04 4,99E-04 2,48E-04 

Tam -0,004*** 1,83E-04 -0,004*** 4,03E-04 -0,004*** 4,16E-04 -0,004*** 8,91E-5 

P/B 0,004*** 1,87E-04 0,005** 0,001 0,004* 4,39E-04 0,004*** 4,81E-05 

Vol 0,008 0,01 -0,002 0,006 0,022 0,023 0,015 0,02 

Turn -0,001 0,014 0,004 0,017 0,006 0,015 -0,006 0,013 

R2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 

n 11419 11744 11721 11400 

Liv 

LPArev+ -0,101 -0,078     -0,14 -0,173 

LPArev- -0,04 -0,014     -0,047 0,018 

Recrev+   0,418 0,318   0,456 0,342 

Recrev-   -0,171 -0,11   -0,23 -0,147 

RIrev+     0,103 0,081 0,293 0,166 

RIrev-     -0,012 -0,004 -0,264 -0,13 

Ret 0,128 0,095 0,102 0,083 0,093 0,072 0,139 0,097 

Tam 0,04 0,007 0,022 0,012 0,032 0,007 0,12 0,014 

P/B -0,116 -0,006 -0,085 -0,003 -0,055 -0,001 -0,13 2,20E-04 

Vol 6,193 3,312 4,617 2,135 4,782 2,224 2,78 0,459 

Turn -2,974 -1,844 -2,145 -1,182 -1,025 -1,05 -4,328 -1,592 

R2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

n 161518 169901 169330 160934 

Set 

LPArev+ 0,076 0,053     0,104 0,085 

LPArev- -0,068 -0,051     -0,053 -0,04 

Recrev+   -0,071 -0,068   -0,032 -0,034 

Recrev-   0,02 0,023   -0,018 -0,018 

RIrev+     -0,069 -0,075 -0,002 -0,014 

RIrev-     -0,001 -0,002 -0,065 -0,054 

Ret -0,04 -0,038 0,004 0,006 0,019 0,022 -0,016 -0,017 

Tam -0,041 -0,052 -0,109 -0,045 -0,121 -0,047 -0,05 -0,053 

P/B 0,014 -0,002 0,185 0,039 0,176 0,032 0,007 -0,007 

Vol -5,723 -5,186 -6,353 -5,875* -5,887* -5,276* -5,802* -5,133* 

Turn 1,594 1,577 2,6 2,346 1,99 1,984 1,377 1,452 

R2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

n 10561 11017 10979 10529 

          

          

          

          

          



105 
 

Tabela 24 – Resultados das revisões de downgrades e upgrades para ∆Yk 

(conclusão) 

  1 2 3 4 

Tipo Variável fe re fe re fe re fe re 

SmC 

LPArev+ -0,011 -0,008     -0,003 -0,003 

LPArev- 0,007** 1,15E-05     0,009** 0,001 

Recrev+   -0,002 -0,002   -0,003 -0,002 

Recrev-   -0,001 -0,001   -0,002 -0,001 

RIrev+     -0,006*** -0,003* -0,006** -0,003 

RIrev-     -0,003 -0,003 -0,004 -0,003 

Ret 1,45E-04 -0,001 0,001 -0,001 0,003 0,001 0,003 2,47E-04 

Tam -0,027*** 0,001 -0,028*** 0,001 -0,029*** 0,001 -0,03*** 0,001 

P/B 0,02*** 0,002 0,021*** 0,002 0,018*** 0,002 0,019*** 0,002 

Vol -0,006 0,03 -0,028 0,018 0,003 0,042 0,028 0,06 

Turn 0,065 0,024 0,05 0,022 0,031 0,012 0,049 0,014 

R2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,001 

n 12003 12597 12550 11934 

SuG 

LPArev+ 3,42E-04 0,005     0,002 0,006 

LPArev- -0,007 -0,013*     -0,002 -0,008 

Recrev+   0,001 0,001   0,002 0,002 

Recrev-   -0,002 -0,002   -0,004** -0,003** 

RIrev+     -0,001 -0,001 0,001 0,001 

RIrev-     -0,002 -0,002 -0,004** -0,003* 

Ret -0,004** -0,004** -0,004* -0,004** -0,003* -0,004* -0,003 -0,003* 

Tam -0,014*** 0,001* -0,014*** 0,001* -0,015*** 0,001* -0,014*** 0,001* 

P/B 0,01*** 0,001* 0,01*** 0,001* 0,01*** 0,001* 0,01*** 0,001* 

Vol -0,12* -0,096** -0,15** -0,108** -0,138** -0,105*** -0,139** -0,114*** 

Turn -0,022 -0,023 -0,006 -0,007 -0,007 -0,01 -0,04 -0,03 

R2 0,000 0,000 0,000 0,003 0,000 0,004 0,000 0,004 

n 9264 9564 9522 9236 

Tod 

LPArev+ -0,021 -0,023     -0,045 -0,069 

LPArev- -0,019 -0,008     -0,019 0,007 

Recrev+   0,17 0,132   0,188 0,143 

Recrev-   -0,075 -0,048   -0,103 -0,067 

RIrev+     0,046 0,036 0,122 0,074 

RIrev-     -0,005 -0,003 -0,11 -0,057 

Ret 0,054 0,042 0,046 0,038 0,041 0,033 0,059 0,042 

Tam 0,007 0,002 -0,002 0,004 0,004 0,002 0,035 0,005 

P/B -0,04 -0,002 -0,022 -0,001 -0,01 -0,001 -0,045 0 

Vol 2,337 1,292 1,661 0,795 1,692 0,791 0,991 0,12 

Turn -1,229 -0,696 -0,907 -0,403 -0,388 -0,361 -1,921 -0,609 

R2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

n 405825 424100 422765 404659 

*** p< 0,1%, **p < 1%, *p< 5% 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Tabela 25 – Resultados das revisões de downgrades e upgrades para ∆Y� 

(continua) 

∆w2 é o segundo modelo da variável dependente, representado pelo produto entre a soma do retorno trimestral da ação mais um, vezes sua 
participação na carteira do fundo, dividido pelo somatório de tal produto do trimestre atual menos a participação da ação i no fundo j do 
trimestre anterior.  N�����% é igual a variação do consenso do lucro por ação, ponderado pela cotação do ativo, entre os trimestres t-1 e t-2, caso 
N�����% seja >0 e 0 caso contrário. N�����` é o inverso de N�����%. 1�����% é igual a variação absoluta do consenso da recomendação por ação 

entre os trimestres t-1 e t-2, caso 1����� seja >0 e 0 caso contrário. 1�����` é o inverso de 1�����%. 1����% é igual a diferença do retorno implícito 
por ação, entre os trimestres t-1 e t-2, caso 1���� seja >0 e 0 caso contrário. 1����` é o inverso de 1����%. O retorno implícito é calculado como a 
razão do consenso do preço-alvo projetado sobre a cotação do preço da ação na data do consenso, menos um. Ret é o retorno trimestral da ação, 

calculado pela cotação ao final do trimestre atual, sobre a cotação ao final do trimestre anterior, menos um. Tam é o logaritmo do valor de mercado 
das ações no trimestre t-1. P/B é a cotação ao fim do trimestre t-1 dividido pelo valor contábil da ação do mesmo instante de tempo. Vol é o desvio 
padrão do retorno diário das ações no trimestre t-1. Turn é calculado como a média do volume diário de ações negociadas no trimestre t-1 dividido 

pelo número de ações em circulação. 

  
1 2 3 4 

Tipo Variável fe re fe re fe re fe re 

Div 

LPArev+ 0,028 0,033     0,036 0,017 

LPArev- 0,012 0,01     0,022* 0,011 

Recrev+   -0,003 -0,005*   -0,004 -0,006 

Recrev-   -0,006 -0,003   -0,007 -0,002 

RIrev+     0,001 0,006 -0,001 0,006 

RIrev-     -0,0002 -0,001 -0,009 -0,004 

Ret 0,004 0,001 0,006 0,003 0,005 0,001 0,009 0,003 

Tam -0,033*** 0,002*** -0,032*** 0,002** -0,032*** 0,002** -0,035*** 0,002** 

P/B -0,005 -2,8E-05 -0,009 -1,4E-06 -0,009 5,75E-05 -0,007 1,65E-05 

Vol 0,119 -0,005 0,101 0,02 0,095 -0,038 0,13 -0,023 

Turn -0,257 0,227* -0,157 0,129 -0,08 0,177 -0,439* 0,189 

R2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

n 15096 16033 15963 15055 

IbA 

LPArev+ 4,105 1,398     2,579 0,699 

LPArev- 0,618 1,017     0,186 0,229 

Recrev+   -5,109 -4,339   -5,176 -4,439 

Recrev-   1,528 1,184   1,563 1,411 

RIrev+     0,391 0,081 -0,794 -0,829 

RIrev-     0,427 0,285 1,899 2,089 

Ret -0,185 -0,001 0,124 0,116 -0,297 -0,036 -0,477 -0,383 

Tam -1,584 -0,478 -1,586 -0,497 -1,058 -0,43 -1,719 -0,557 

P/B 0,334 1,173 0,551 1,099 0,51 1,125 0,324 1,135 

Vol 8,794 17,478 12,093 25,14 2,029 13,923 23,033 41,636 

Turn -62,767 -17,376 -25,915 -13,689 -35,6 -14,3 -34,732 -17,877 

R2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

n 107243 111862 111503 106932 

IbI 

LPArev+ -0,003*** -0,003**     -0,005*** -0,005*** 

LPArev- 0,003*** 0,003***     0,002* 0,002* 

Recrev+   -0,001 -0,001   -0,001 -0,001 

Recrev-   -0,002*** -0,002**   -0,002** -0,002** 

RIrev+     0,005*** 0,005*** 0,005*** 0,005*** 

RIrev-     -1,59E-04 -3,37E-4 -0,001 -0,001 

Ret -0,001* -0,001* -0,001 -0,001* -0,002*** -0,002*** -0,001*** -0,002*** 

Tam -0,001 0,001 -0,00031 0,002 0,001 0,002* 0,001 0,002 

P/B -0,002*** -0,003*** -0,003*** -0,003*** -0,002*** -0,002*** -0,003*** -0,002** 

Vol 0,08*** 0,082*** 0,073*** 0,078*** 0,055*** 0,054*** 0,055*** 0,053*** 

Turn -0,169*** -0,136*** -0,218*** -0,177*** -0,197*** -0,164*** -0,157*** -0,132*** 

R2 0,000 0,000 0,000 0,001 0,001 0,003 0,002 0,003 

n 17678 18078 18000 17606 
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Tabela 25 – Resultados das revisões de downgrades e upgrades para ∆Y� 

(continuação) 

  1 2 3 4 

Tipo Variável fe re fe re fe re fe re 

IxA 

LPArev+ 0,002 -0,003     0,001 -0,006 

LPArev- 0,001 0,005*     4,42E-04 0,004 

Recrev+   -0,001 -0,001   -2,02E-04 -3,1E-05 

Recrev-   0,004 0,004   0,001 0,002 

RIrev+     -0,002 0,001 -0,001 -0,0003 

RIrev-     0,006** 0,002 0,004 0,005* 

Ret 0,002 9,94E-05 0,002 -0,001 0,00041 -0,001 0,001 -0,002 

Tam -0,02*** -0,019*** -0,018*** -0,018*** -0,015** -0,018*** -0,019*** -0,019*** 

P/B -0,008 4,37E-04 -0,008 0,001 -0,01 0,001 -0,008 0,001 

Vol -0,151* -0,056 -0,176** -0,078 -0,159** -0,094 -0,141* -0,05 

Turn -0,113 0,003 -0,081 -0,022 -0,061 -0,016 -0,096 0,016 

R2 0,023 0,000 0,022 0,028 0,016 0,027 0,023 0,029 

n 24097 24902 24849 24085 

IxI 

LPArev+ -0,004 1,69E-04     -0,006 -0,003 

LPArev- 0,008 0,004     0,009* 0,003 

Recrev+   -0,002* -0,002**   -0,001 -0,001* 

Recrev-   0,001 0,001   -0,001 -4,61E-04 

RIrev+     -1,36E-04 0,002* 4,60E-04 0,002* 

RIrev-     0,002** 0,001 -0,001 -5,3E-05 

Ret 1,77E-04 -9,5E-05 1,87E-05 -2,83E-04 -0,001 -0,001 4,03E-04 -3,28E-04 

Tam -0,007*** 0,001 -0,007*** 0,001* -0,006*** 0,002** -0,007*** 0,001 

P/B 0,001 -0,001 0,001 -5,3E-05 0,001 0 0,001 -0,001 

Vol 0,021 0,01 0,014 0,004 0,02 -0,014 0,017 -4,79E-04 

Turn -0,028 0,035 -0,032 0,035* -0,023 0,035* -0,024 0,041* 

R2 0,001 0,000 0,001 0,002 0,001 0,001 0,001 0,001 

n 11453 11779 11756 11434 

Liv 

LPArev+ 0,006 -0,005     0,004 -0,013 

LPArev- 0,001 -0,003     0,001 -0,003 

Recrev+   0,001 -0,001   0,001 -0,001 

Recrev-   -0,007* -0,004   -0,006 -0,002 

RIrev+     3,98E-04 0,005 7,11E-05 0,006 

RIrev-     0,001 -0,002*** -0,001 -0,003 

Ret 0,003 0,002 0,004 0,002 0,003 0,002 0,004 0,002 

Tam -0,041* -0,00024 -0,041* 2,53E-04 -0,039* 0 -0,041* -0,00022 

P/B -0,001 -0,004 0,001 -0,004 1,34E-04 -0,004 -0,001 -0,004 

Vol 0,012 0,108 -0,035 0,095 -0,01 0,042 -0,005 0,043 

Turn -0,88 -0,157 -0,622 -0,142 -0,613 -0,142 -0,885 -0,146 

R2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

n 161173 169540 168973 160583 
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Tabela 25 – Resultados das revisões de downgrades e upgrades para ∆Y� 

(continuação) 

  1 2 3 4 

Tipo Variável fe re fe re fe re fe re 

Set 

LPArev+ -0,005 -0,001     -0,004 -0,003 

LPArev- 0,013*** 0,005*     0,014*** 0,005 

Recrev+   -0,003 -0,004   -0,006* -0,006* 

Recrev-   -0,004 -0,002   -0,001 0,001 

RIrev+     0,002 0,005 0,003 0,006 

RIrev-     0,001 -0,0001 -0,007* -0,006 

Ret -1,95E-04 -0,001 0,001 5,47E-05 1,36E-04 -0,001 0,002 1,85E-04 

Tam -0,031*** -4,01E-04 -0,027*** -5,4E-05 -0,026*** 1,73E-04 -0,031*** -3,06E-04 

P/B 0,005 -0,004* 0,003 -0,003* 0,004 -0,003* 0,005 -0,004* 

Vol 0,089 0,176 0,119 0,205* 0,109 0,166 0,061 0,126 

Turn -0,099 -0,08 -0,137 -0,1 -0,133 -0,097 -0,1 -0,073 

R2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

n 10676 11140 11102 10644 

SmC 

LPArev+ -0,008 -0,007     -0,009 -0,009* 

LPArev- 0,012*** 0,003     0,013*** 0,003 

Recrev+   -0,002 -0,003**   -0,002 -0,003* 

Recrev-   -0,001 1,41E-04   -0,002 -2,30E-04 

RIrev+     -0,001 0,001 -4,77E-04 0,001 

RIrev-     0,001 0,001 3,64E-04 0,002 

Ret 0,005** 0,003 0,006*** 0,004* 0,005** 0,003* 0,005** 0,002 

Tam -0,046*** -0,001 -0,045*** -0,001 -0,045*** -0,001 -0,046*** -0,001 

P/B 0,014*** 0,001 0,013*** 0,001 0,013*** 0,001 0,014*** 0,001 

Vol -0,083 -0,063* -0,085 -0,066* -0,081 -0,079* -0,061 -0,055 

Turn 0,114 0,085* 0,085 0,039 0,08 0,039 0,123 0,092** 

R2 0,000 0,000 0,000 0,002 0,000 0,002 0,000 0,002 

n 11991 12584 12537 11922 

SuG 

LPArev+ 0,006 0,012     0,002 0,007 

LPArev- 0,003 -0,003     0,005 -0,002 

Recrev+   0,001 0,001   0,002 0,002* 

Recrev-   -0,003* -0,003*   -0,005*** -0,004** 

RIrev+     0,003 0,004** 0,005** 0,005*** 

RIrev-     -0,001 -0,001 -0,003* -0,002 

Ret -0,003 -0,003* -0,002 -0,003* -0,003 -0,004** -0,002 -0,004** 

Tam -0,021*** 0,001** -0,02*** 0,001*** -0,02*** 0,001*** -0,02*** 0,001*** 

P/B 0,006** 0,001 0,005 0,001 0,005* 0,001 0,005* 0,001 

Vol -0,036 -0,009 -0,064 -0,018 -0,085* -0,054* -0,083* -0,06* 

Turn -0,046 -0,042 -0,014 -0,027 -0,011 -0,025 -0,056 -0,039 

R2 0,001 0,000 0,001 0,003 0,001 0,003 0,001 0,004 

n 9239 9536 9494 9211 
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Tabela 25 – Resultados das revisões de downgrades e upgrades para ∆Y� 

(conclusão) 

  1 2 3 4 

Tipo Variável fe re fe re fe re fe re 

Tod 

LPArev+ 1,324 0,423     0,91 0,244 

LPArev- 0,177 0,29     0,063 0,072 

Recrev+   -1,383 -1,181   -1,409 -1,211 

Recrev-   0,374 0,29   0,397 0,355 

RIrev+     0,128 0,028 -0,248 -0,259 

RIrev-     0,1 0,067 0,595 0,641 

Ret -0,049 0,007 0,046 0,043 -0,074 -0,001 -0,144 -0,105 

Tam -0,46 -0,143 -0,462 -0,15 -0,315 -0,129 -0,511 -0,167 

P/B 0,091 0,338 0,173 0,316 0,152 0,324 0,124 0,326 

Vol 2,353 5,27 3,643 7,278 0,494 4,182 7,129 12,429 

Turn -16,703 -4,578 -7,724 -3,845 -9,764 -3,934 -10,544 -4,836 

R2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

n 368646 385454 384177 367472 

*** p< 0,1%, **p < 1%, *p< 5% 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Com a avaliação feita por GMM, as tabelas 26 e 27 destacam os resultados significativos in-

dicando que os gestores seguem as revisões do retorno implícito positivas e negativas do tipo 

Ibovespa Indexado (IbI), considerando ∆w1 e ∆w2, assim como as revisões negativas do tipo 

Dividendo (Div), quando avaliado o modelo multivariado, com o uso de ∆w2. 

Ainda, considerando ∆w2 e o modelo que avalia apenas as recomendações, os resultados para 

o tipo IBrX Ativo (IxA) apresentam evidências de que os gestores seguem as revisões negati-

vas, ou seja, as favoráveis, com ajuste da carteira ao nível de 0,8%, significativo a 5%.  

Embora para os tipos de fundos destacados existam evidências de que o comportamento dos 

gestores de fundos é coerente com as revisões favoráveis e desfavoráveis dos analistas, os 

resultados por GMM para todos os tipos de fundos (Tod) também não corroboram achados de 

estudos anteriores, como o apresentado por Brown et al. (2013), que retratam que os down-

grades têm mais relevância que revisões favoráveis, visto não apresentar coeficientes signifi-

cativos para as variáveis explicativas. 
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Tabela 26 – Resultados das revisões de downgrades e upgrades para ∆Yk com GMM 

(continua) 

∆P1 é o primeiro modelo da variável dependente, representado pela divisão entre o preço médio da ação, do trimestre atual, vezes a razão entre a 
participação do título e sua cotação final do trimestre, sobre o somatório desse produto no trimestre atual, menos tal divisão do trimestre anterior. 

N�����% é igual a variação do consenso do lucro por ação, ponderado pela cotação do ativo, entre os trimestres t-1 e t-2, caso N�����% seja >0 e 0 caso 
contrário. N�����` é o inverso de N�����%. 1�����% é igual a variação absoluta do consenso da recomendação por ação entre os trimestres t-1 e t-2, 

caso 1����� seja >0 e 0 caso contrário. 1�����` é o inverso de 1�����%. 1����% é igual a diferença do retorno implícito por ação, entre os trimestres t-1 

e t-2, caso 1���� seja >0 e 0 caso contrário. 1����` é o inverso de 1����%. O retorno implícito é calculado como a razão do consenso do preço-alvo 
projetado sobre a cotação do preço da ação na data do consenso, menos um. Ret é o retorno trimestral da ação, calculado pela cotação ao final do 

trimestre atual, sobre a cotação ao final do trimestre anterior, menos um. Tam é o logaritmo do valor de mercado das ações no trimestre t-1. P/B é a 
cotação ao fim do trimestre t-1 dividido pelo valor contábil da ação do mesmo instante de tempo. Vol é o desvio padrão do retorno diário das ações no 

trimestre t-1. Turn é calculado como a média do volume diário de ações negociadas no trimestre t-1 dividido pelo número de ações em circulação. 

Tipo Variável 1 2 3 4 

Div 

∆w�,�,$`& -0,117*** -0,113*** -0,115*** -0,116*** 

LPArev+ -0,003   -0,005 

LPArev- -0,02   1,22E-04 

Recrev+  0,002  -0,002 

Recrev-  -0,002  4,23E-04 

RIrev+   -0,001 -0,003 

RIrev-   -0,004 -0,008 

Ret -0,006* -0,006** -0,004 -0,003 

Tam -0,034*** -0,025* -0,037*** -0,041*** 

P/B 0,036*** 0,026* 0,03*** 0,035*** 

Vol 0,105 0,323 0,071 0,115 

Turn -0,232 -0,29 -0,328 -0,288 

n 9934 10584 10531 9906 

IbA 

∆w�,�,$`& -0,385*** -0,473*** -0,473*** -0,385*** 

LPArev+ 0,012   0,008 

LPArev- -0,024   -0,024 

Recrev+  -0,03  -0,022 

Recrev-  0,001  -0,02 

RIrev+   0,003 0,007 

RIrev-   0,004 -0,019 

Ret 0,021 0,021 0,017 0,031 

Tam 0,009 0,023 0,032 0,001 

P/B -0,099 -0,046 -0,047 -0,105 

Vol 0,610 0,401 0,130 0,524 

Turn -2,807 -1,421 -1,431 -2,871 

n 56023 59052 58833 55871 

IbI 

∆w�,�,$`& -0,227*** -0,228*** -0,228*** -0,229*** 

LPArev+ -0,007***   -0,008*** 

LPArev- 0,014***   0,015*** 

Recrev+  9,04E-05  -3,46E-04 

Recrev-  -0,002*  -0,001 

RIrev+   0,004*** 0,002* 

RIrev-   -0,002* -0,003*** 

Ret -0,002*** -0,001*** -0,002* -0,001 

Tam 0,003 0,017*** 0,019*** 0,001 

P/B -0,002 -0,018*** -0,017*** -0,003 

Vol 0,033 0,018 0,005 0,02 

Turn 0,164 0,073 0,028 0,138 

n 13867 14238 14151 13819 
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Tabela 26 – Resultados das revisões de downgrades e upgrades para ∆Yk com GMM 

(continuação) 

Tipo Variável 1 2 3 4 

IxA 

∆w�,�,$`& -0,144*** -0,146*** -0,146*** -0,146*** 

LPArev+ 0,008   0,007 

LPArev- -0,001   0,001 

Recrev+  -1,92E-04  1,80E-04 

Recrev-  2,47E-04  -4,33E-04 

RIrev+   -0,001* 0,001 

RIrev-   0,003*** -0,003*** 

Ret -0,002*** -0,001** -0,002*** -0,001 

Tam -0,009*** -0,013*** -0,01*** -0,011*** 

P/B 0,006*** 0,009*** 0,008*** 0,005** 

Vol 0,034 0,019 0,031 0,026 

Turn -0,082 0,032 -0,004 -0,109 

n 53359 55582 55510 53337 

IxI 

∆w�,�,$`& -0,202* -0,19* -0,191* -0,205* 

LPArev+ -0,002   -0,001 

LPArev- -0,002   0,001 

Recrev+  -1,80E-04  -9,07E-05 

Recrev-  1,99E-04  -0,002 

RIrev+   -0,004 -0,002 

RIrev-   0,003** -0,003 

Ret -0,001 -0,001** -0,001 0,001 

Tam -0,001 -0,004 -0,004 -0,005 

P/B -0,001 0,002 -0,0003 -0,003 

Vol 0,02 0,004 0,03 0,019 

Turn -0,024 0,604 -0,017 -0,046 

n 8775 9060 9041 8762 

Liv 

∆w�,�,$`& -0,52*** -0,52*** -0,52*** -0,52*** 

LPArev+ 0,74   0,228 

LPArev- -0,104   -0,306 

Recrev+  0,529  0,628 

Recrev-  -0,201  -0,216 

RIrev+   0,619 0,947 

RIrev-   -0,087 -0,257 

Ret 0,066 0,041 -0,112 -0,158 

Tam 0,938 0,837 1,235 1,741 

P/B -0,072 -0,072 0,304 0,02 

Vol 19,521 16,477 14,442 13,095 

Turn -9,923 0,269 -3,907 -11,167 

n 94816 100966 100560 94471 
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Tabela 26 – Resultados das revisões de downgrades e upgrades para ∆Yk com GMM 

(continuação) 

Tipo Variável 1 2 3 4 

Set 

∆w�,�,$`& -0,437*** -0,439*** -0,439*** -0,437*** 

LPArev+ 0,214   0,169 

LPArev- -0,007   -0,002 

Recrev+  -0,202  -0,194 

Recrev-  -0,068  -0,068 

RIrev+   -0,085 -0,116 

RIrev-   0,052 0,131 

Ret -0,021 0,058 0,049 -0,027 

Tam 0,105 -0,051 -0,069 0,02 

P/B 0,157 0,28 0,245 0,212 

Vol -11,034 -10,939 -10,473 -10,095 

Turn 7,788 0,096 6,047 8,461 

n 7894 8279 8251 7874 

SmC 

∆w�,�,$`& -0,113 -0,095 -0,095 -0,119 

LPArev+ -0,007   -0,002 

LPArev- 0,009*   0,012** 

Recrev+  -0,002  -0,004 

Recrev-  -0,004  -0,003 

RIrev+   -0,004* -0,006** 

RIrev-   -0,003 -0,002 

Ret -0,003 -0,003 2,29E-05 -1,73E-04 

Tam -0,046*** -0,045*** -0,05*** -0,054*** 

P/B 0,034*** 0,035*** 0,03*** 0,031*** 

Vol -0,04 -0,031 -0,031 -0,019 

Turn 0,334 0,038 0,115 0,334 

n 7460 7962 7933 7422 

SuG 

∆w�,�,$`& -0,152*** -0,146*** -0,146*** -0,153*** 

LPArev+ 0,002   0,002 

LPArev- 2,03E-04   0,002 

Recrev+  0,003*  0,004* 

Recrev-  -0,002  -0,002 

RIrev+   -0,00027 5,04E-05 

RIrev-   -0,002 -0,001 

Ret -0,008*** -0,007*** -0,006** -0,007*** 

Tam -0,029*** -0,027*** -0,031*** -0,031*** 

P/B 0,025*** 0,023*** 0,024*** 0,024*** 

Vol -0,189** -0,195** -0,186** -0,208** 

Turn -0,055 0,514 -0,074 -0,080 

n 7030 7297 7265 7014 
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Tabela 26 – Resultados das revisões de downgrades e upgrades para ∆Yk com GMM 

(conclusão) 

Tipo Variável 1 2 3 4 

Tod 

∆w�,�,$`& -0,508*** -0,508*** -0,508*** -0,508*** 

LPArev+ 0,269   0,063 

LPArev- -0,049   -0,109 

Recrev+  0,212  0,244 

Recrev-  -0,096  -0,107 

RIrev+   0,233 0,335 

RIrev-   -0,037 -0,098 

Ret 0,022 0,019 -0,038 -0,051 

Tam 0,309 0,288 0,443 0,564 

P/B -0,033 -0,039 0,092 -0,008 

Vol 6,244 5,016 4,37 3,975 

Turn -2,888 0,317 -0,831 -3,356 

n 259158 273020 272075 258476 

*** p< 0,1%, **p < 1%, *p< 5% 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Tabela 27 – Resultados das revisões de downgrades e upgrades para ∆Y� com GMM 

(continua) 

∆P2 é o segundo modelo da variável dependente, representado pelo produto entre a soma do retorno trimestral da ação mais um, vezes 
sua participação na carteira do fundo, dividido pelo somatório de tal produto do trimestre atual menos a participação da ação i no 

fundo j do trimestre anterior. N�����% é igual a variação do consenso do lucro por ação, ponderado pela cotação do ativo, entre os trimes-
tres t-1 e t-2, caso N�����% seja >0 e 0 caso contrário. N�����` é o inverso de N�����%. 1�����% é igual a variação absoluta do consenso da 
recomendação por ação entre os trimestres t-1 e t-2, caso 1����� seja >0 e 0 caso contrário. 1�����` é o inverso de 1�����%. 1����% é igual a 
diferença do retorno implícito por ação, entre os trimestres t-1 e t-2, caso 1���� seja >0 e 0 caso contrário. 1����` é o inverso de 1����%. O 

retorno implícito é calculado como a razão do consenso do preço-alvo projetado sobre a cotação do preço da ação na data do consenso, 
menos um. Ret é o retorno trimestral da ação, calculado pela cotação ao final do trimestre atual, sobre a cotação ao final do trimestre anterior, 

menos um. Tam é o logaritmo do valor de mercado das ações no trimestre t-1. P/B é a cotação ao fim do trimestre t-1 dividido pelo valor 
contábil da ação do mesmo instante de tempo. Vol é o desvio padrão do retorno diário das ações no trimestre t-1. Turn é calculado como a 

média do volume diário de ações negociadas no trimestre t-1 dividido pelo número de ações em circulação. 

Tipo Variável 1 2 3 4 

Div 

∆w�,�,$`& -0,079** -0,073* -0,076** -0,082** 

LPArev+ 0,04   0,031 

LPArev- -0,05   -0,018 

Recrev+  0,003  -0,001 

Recrev-  -0,005*  -0,003 

RIrev+   0,003 0,002 

RIrev-   -0,005 -0,012* 

Ret -5,2E-05 0,001 0,002 0,004 

Tam -0,106*** -0,099*** -0,107*** -0,11*** 

P/B 0,015 0,003 0,01 0,013 

Vol 0,089 0,390 0,060 0,088 

Turn -0,031 -0,142 -0,151 -0,163 

n 9934 10584 10531 9906 
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Tabela 27 – Resultados das revisões de downgrades e upgrades para ∆Y� com GMM 

(continuação) 

Tipo Variável 1 2 3 4 

IbA 

∆w�,�,$`& -0,003*** -0,003*** -0,003*** -0,003*** 

LPArev+ -0,382   2,231 

LPArev- 2,409   1,409 

Recrev+  -5,739  -5,757 

Recrev-  2,674  2,997 

RIrev+   -1,727 -3,614 

RIrev-   2,57 5,124 

Ret -1,018 -0,678 -1,521 -2,031 

Tam -0,504 0,514 1,51 0,58 

P/B -1,713 -1,604 -3,124 -0,326 

Vol 5,184 0,144 16,601 39,113 

Turn 43,19 26,014 25,25 114,046 

n 67812 71165 70937 67649 

IbI 

∆w�,�,$`& -0,177*** -0,198*** -0,194*** -0,174*** 

LPArev+ -0,002   -0,003* 

LPArev- 0,002*   0,001 

Recrev+  0,001*  0,001 

Recrev-  -0,004***  -0,003*** 

RIrev+   0,006*** 0,006*** 

RIrev-   -0,004*** -0,004*** 

Ret -0,001* -0,001* -0,001 -0,001 

Tam -0,006* -0,005* -0,003 -0,005 

P/B -0,01*** -0,012*** -0,01*** -0,01*** 

Vol 0,11*** 0,104*** 0,085*** 0,074** 

Turn -0,179 0,029 -0,224 -0,206 

n 13925 14296 14209 13876 

IxA 

∆w�,�,$`& 0,203* 0,249** 0,25** 0,204* 

LPArev+ 0,016   0,011 

LPArev- 0,009*   0,007 

Recrev+  -0,005  -0,002 

Recrev-  0,008*  0,003 

RIrev+   -0,002 0,001 

RIrev-   0,019* 0,005 

Ret -4,1E-05 0,001 -0,007 -0,003 

Tam -0,026*** -0,039** -0,018** -0,022** 

P/B 0,009 0,018 0,015 0,011 

Vol 0,027 -0,018 0,021 0,03 

Turn -0,058 0,729 -0,065 -0,015 

n 11773 12289 12257 11769 
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Tabela 27 – Resultados das revisões de downgrades e upgrades para ∆Y� com GMM 

(continuação) 

Tipo Variável 1 2 3 4 

IxI 

∆w�,�,$`& -0,217** -0,222** -0,22** -0,224** 

LPArev+ -0,003   -0,005 

LPArev- 0,001   0,004 

Recrev+  -0,001  -0,001 

Recrev-  -3,44E-04  -0,001 

RIrev+   -0,001 -1,04E-04 

RIrev-   0,003*** -0,003* 

Ret -0,001 -0,001 -0,002** 0,001 

Tam -0,008 -0,011 -0,008 -0,01* 

P/B -0,008* -0,006 -0,007 -0,009* 

Vol 0,057 0,046 0,061 0,049 

Turn -0,072 0,408 -0,058 -0,086 

n 8775 9060 9041 8762 

Liv 

∆w�,�,$`& 0,057* 0,051* 0,051* 0,056* 

LPArev+ 0,036   0,053 

LPArev- -0,017   -0,012 

Recrev+  0,006  0,003 

Recrev-  -0,014*  -0,014 

RIrev+   -0,01 -0,016 

RIrev-   -0,001 -0,006 

Ret 0,011* 0,013* 0,017* 0,02** 

Tam -0,105*** -0,12*** -0,122*** -0,121*** 

P/B -0,023 -0,004 -0,01 -0,03 

Vol -0,121 -0,147 -0,015 -0,06 

Turn -0,938 0,081 -0,430 -1,044 

n 94522 100638 100232 94176 

Set 

∆w�,�,$`& -0,103* -0,09* -0,088* -0,104* 

LPArev+ -0,005   -0,004 

LPArev- 0,004   0,005 

Recrev+  0,001  -4,65E-04 

Recrev-  2,34E-04  0,003 

RIrev+   0,003 0,001 

RIrev-   0,002 -0,003 

Ret -0,003 -0,003 -0,005 -0,002 

Tam -0,064*** -0,063*** -0,057*** -0,065*** 

P/B -0,013 -0,014 -0,014 -0,014 

Vol 0,086 0,131 0,124 0,079 

Turn 0,273 0,150 0,223 0,266 

n 7997 8392 8364 7977 
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Tabela 27 – Resultados das revisões de downgrades e upgrades para ∆Y� com GMM 

(conclusão) 

Tipo Variável 1 2 3 4 

SmC 

∆w�,�,$`& -0,013 0,017 0,016 -0,019 

LPArev+ -0,007   -0,004 

LPArev- 0,013**   0,014*** 

Recrev+  -0,002  -0,003 

Recrev-  -0,002  -0,001 

RIrev+   -0,002 -0,003 

RIrev-   -0,001 -3,05E-05 

Ret 0,005* 0,007** 0,008*** 0,006* 

Tam -0,114*** -0,116*** -0,117*** -0,117*** 

P/B 0,021** 0,019** 0,016* 0,02** 

Vol -0,109 -0,12 -0,117 -0,089 

Turn 0,442 0,007 0,170 0,448 

n 7449 7951 7922 7411 

SuG 

∆w�,�,$`& -0,089** -0,085** -0,086** -0,09** 

LPArev+ 0,008   0,005 

LPArev- -0,002   0,001 

Recrev+  0,004*  0,003 

Recrev-  -0,003*  -0,003 

RIrev+   0,002 0,002 

RIrev-   -0,003 -0,003 

Ret -0,005*** -0,005*** -0,004* -0,005* 

Tam -0,057*** -0,055*** -0,058*** -0,058*** 

P/B 0,012* 0,009 0,01 0,011 

Vol -0,161** -0,168** -0,174** -0,195** 

Turn 0,121 0,190 0,112 0,103 

n 7008 7271 7240 6992 

Tod 

∆w�,�,$`& -0,001*** -0,001*** -0,001*** -0,001*** 

LPArev+ -0,176   0,653 

LPArev- 0,728   0,424 

Recrev+  -1,66  -1,708 

Recrev-  0,794  0,905 

RIrev+   -0,499 -1,136 

RIrev-   0,547 1,542 

Ret -0,293 -0,191 -0,35 -0,596 

Tam -0,759 -0,342 -0,054 -0,394 

P/B -0,25 -0,415 -0,884 0,094 

Vol 2,682 7,382 6,706 13,884 

Turn 5,943 0,207 1,760 22,255 

n 229195 241646 240733 228518 

*** p< 0,1%, **p < 1%, *p< 5% 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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4.2.4. Resultados para a quarta hipótese: Análise do nível de concordância das 

revisões sobre o comportamento dos gestores 

 

 

A quarta hipótese avalia se o nível de concordância entre as informações emitidas pelos ana-

listas, para a formação do consenso das opiniões, influencia o comportamento dos investido-

res. Em acordo ao trabalho de Franck e Kerl (2013), presume-se que os gestores tendem a 

seguir menos as revisões dos consensos que demonstram apresentar informações contraditó-

rias, medidas pelo desvio padrão das estimativas dos analistas.  

Ainda mais, tal hipótese tem sua relevância com os estudos que relatam que os investidores 

tendem a apresentar herding behavior diante da maior unanimidade nas opiniões dos analis-

tas, como indica o trabalho de Brown et al. (2013) e, outros que apontam opiniões contrárias, 

como o trabalho de Chan et al. (2005) que retrata que o nível de herding é positivamente rela-

cionado à dispersão, descrevendo que os gestores negociam juntos como resposta à ausência 

de informações confiáveis. 

Essa análise excluiu a avaliação da dispersão em torno da recomendação dos analistas, visto a 

não disponibilidade dos dados na base que os forneceu. 

As tabelas 28 e 29 apresentam os resultados, considerando os desvios do lucro por ação e do 

preço-alvo projetado pelos analistas, para as variáveis ∆w1 e ∆w2, respectivamente. Observa-

se que nos dois modelos, analisando todos os tipos de fundos (Tod), não se tem resultados 

significativos. 

Entretanto, quando considerados os casos em que há significância para a variável de interação 

e para a revisão da estimativa dos analistas, os resultados demonstram que nos tipos Ibovespa 

Indexado (IbI) e IBrX Indexado (IxI), avaliando ∆w2, o nível de dispersão entre as estimati-

vas dos analistas, para a formação do consenso, modera negativamente a revisão das estimati-

vas dos analistas, trazendo para níveis mais baixos os ajustes de participação dos gestores de 

fundos. 

Pode-se observar que no tipo Ibovespa Indexado (IbI), os resultados indicam um ajuste nega-

tivo do comportamento dos gestores em função da dispersão do lucro por ação ao nível pró-

ximo de 0,1%, no modelo de efeitos fixos, o mais apropriado conforme aponta o teste de 
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Hausman, tanto na regressão com o uso da revisão do lucro por ação, quanto com a que tam-

bém considerada o retorno implícito. 

Também nesse tipo de fundo a dispersão do preço-alvo tem influência negativa sobre o im-

pacto da revisão do retorno implícito, ao nível aproximado de 0,025% como indica a variável 

de interação na regressão que utiliza apenas uma das medidas de revisão analisada. 

Tratando do tipo de fundo IBrX Indexado (IxI), o impacto negativo da dispersão sobre a revi-

são do lucro por ação apresenta intensidade negativa ao nível de 0,3% quando observado o 

modelo de efeitos fixos no caso de uma única variável explicativa.  

Embora, para todos os tipos de fundos não haja resultados significativos, as evidências para os 

dois tipos mencionados, são coerentes com os achados de Franck e Kerl (2013) e Brown et al. 

(2013) e, contrários às considerações de Chan et al. (2005), indicando que quanto maior os 

níveis de dispersão menor a intensidade das negociações dos gestores. 

Tabela 28 – Resultados da dispersão do consenso das estimativas para ∆Yk 

(continua) 

∆w1 é o primeiro modelo da variável dependente, representado pela divisão entre o preço médio da ação, do trimestre atual, vezes a razão entre a 
participação do título e sua cotação final do trimestre, sobre o somatório desse produto no trimestre atual, menos tal divisão do trimestre anterior. 

N����� representa a variação do consenso do lucro por ação, ponderado pela cotação do ativo, entre os trimestres t-1 e t-2. 	
LPA�5�3���ã�  é a diferença entre o desvio padrão do consenso do lucro por ação, entre os trimestres t-1 e t-2. N�����_�5�3���ã� é a variável de intera-

ção entre N����� e LPA�5�3���ã�.  1���� representa a diferença do retorno implícito por ação, entre os trimestres t-1 e t-2. O retorno implícito é 
calculado como a razão do consenso do preço-alvo projetado sobre a cotação do preço da ação na data do consenso, menos um. RI�5�3���ã�  é é a 

diferença entre o desvio padrão do preço-alvo projetado por ação, entre os trimestres t-1 e t-2. 1����_�5�3���ã� é a variável de interação entre 1���� e 
RI�5�3���ã�.  Ret é o retorno trimestral da ação, calculado pela cotação ao final do trimestre atual, sobre a cotação ao final do trimestre anterior, menos 

um. Tam é o logaritmo do valor de mercado das ações no trimestre t-1. P/B é a cotação ao fim do trimestre t-1 dividido pelo valor contábil da ação 
do mesmo instante de tempo. Vol é o desvio padrão do retorno diário das ações no trimestre t-1. Turn é calculado como a média do volume diário de 

ações negociadas no trimestre t-1 dividido pelo número de ações em circulação. 

  
1 2 3 

Tipo Variável fe re fe re fe re 

Div 

LPAbFc -0,028 -0,016   -0,001 0,005 

LPAbFc_E��?Fb�ã� 0,012** 0,006   0,006 0,001 

LPAE��?Fb�ã�   0,003 0,003   0,002 0,003* 

RIbFc   -0,001 -0,001 -0,008*** -0,007** 

RIbFc_E��?Fb�ã�   3,09E-04 -1,18E-04 -4,30E-04 -4,36E-04 

RIE��?Fb�ã�   1,19E-04 5,89E-05 8,19E-05 6,52E-06 

Ret 0,004 0,001 0,003 0,001 0,007 0,003 

Tam -0,025*** 0,002*** -0,024*** 0,002*** -0,027*** 0,002*** 

P/B 0,017** 4,27E-05 0,014** 1,01E-04 0,015** -6,15E-05 

Vol 0,021 -0,022 -0,058 -0,042 0,04 0,002 

Turn -0,314 0,134 -0,16 0,115 -0,392 0,134 

R2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

n 15096 15963 15055 
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Tabela 28 – Resultados da dispersão do consenso das estimativas para ∆Yk 

(continuação) 

  1 2 3 

Tipo Variável fe re fe re fe re 

IbA 

LPAbFc 0,012 0,006   0,009 0,002 

LPAbFc_E��?Fb�ã� -0,001 0,001   0,001 0,002 

LPAE��?Fb�ã�   0,009 0,007   0,008 0,007 

RIbFc   0,003 0,001 0,005 0,006 

RIbFc_E��?Fb�ã�   -0,001 -0,001 -0,001 -0,001 

RIE��?Fb�ã�   2,60E-04 0,001 4,75E-4 0,001 

Ret 0,025 0,021 0,025 0,021 0,022 0,018 

Tam -0,007 3,34E-04 -0,006 1,52E-04 -0,006 1,25E-04 

P/B -0,011 -0,002 -0,006 -0,002 -0,01 -0,002 

Vol 0,818 0,457 0,388 0,289 0,799 0,448 

Turn -0,205 -0,095 -0,021 -0,022 -0,266 -0,145 

R2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

n 90030 93858 89817 

IbI 

LPAbFc 0,009*** 0,009***   0,009*** 0,009*** 

LPAbFc_E��?Fb�ã� 2,86E-04 2,74E-04   2,72E-04 2,63E-04 

LPAE��?Fb�ã�   -0,001** -0,001**   -0,001** -0,001** 

RIbFc   0,001 3,72E-04 -1,32E-04 -2,06E-04 

RIbFc_E��?Fb�ã�   -1,70E-04* -2,22E-04* -1,02E-04 -1,14E-04 

RIE��?Fb�ã�   -3,73E-05 -2,50E-05 -2,52E-05 -1,78E-05 

Ret -0,002*** -0,002*** -0,002*** -0,002*** -0,002*** -0,002*** 

Tam 0,002*** 0,002 0,005*** 0,003*** 0,002*** 0,002 

P/B -5,00E-04 -8,4E-05 -0,004*** -0,003** -0,001 -1,45E-04 

Vol 0,031** 0,024* 0,013 0,004 0,032** 0,026* 

Turn -0,037 -0,04 -0,187*** -0,204*** -0,042 -0,043 

R2 0,010 0,000 0,001 0,001 0,011 0,013 

n 17620 17942 17576 

IxA 

LPAbFc -0,003 -0,004**   -0,001 -0,003 

LPAbFc_E��?Fb�ã� 0,005** 0,002*   0,005** 0,002* 

LPAE��?Fb�ã�   6,05E-05 -6,4E-05   9,00E-05 -3,19E-05 

RIbFc   0,002*** -3,59E-04* -0,002*** -0,001*** 

RIbFc_E��?Fb�ã�   4,38E-05 -0,00011 -2,93E-04*** -1,49E-04*** 

RIE��?Fb�ã�   5,46E-05 1,03E-04*** 9,29E-05** 7,29E-04** 

Ret 1,01E-04 0,001 -0,001** 0,001 0,001** 0,001*** 

Tam -0,008*** -0,001*** -0,007*** -2,52E-04* -0,009*** -0,001*** 

P/B 0,006*** 0,001*** 0,008*** 0,001*** 0,006*** 0,001*** 

Vol 0,038** 0,005 0,005 0,003 0,054*** 0,02* 

Turn -0,132*** -0,059*** -0,04 -0,038*** -0,175*** -0,068*** 

R2 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,001 

n 78314 80900 78279 
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Tabela 28 – Resultados da dispersão do consenso das estimativas para ∆Yk 

(continuação) 

  1 2 3 

Tipo Variável fe re fe re fe re 

IxI 

LPAbFc 1,98E-04 4,19E-04   0,002 0,002 

LPAbFc_E��?Fb�ã� -0,001 -4,66E-04   -0,001 -0,001 

LPAE��?Fb�ã�   -0,001 -0,001   -0,001 -0,001 

RIbFc   0,001* 1,01E-04 -0,001** -0,001** 

RIbFc_E��?Fb�ã�   6,39E-05 -4,26E-06 -6,97E-05 -4,28E-05 

RIE��?Fb�ã�   -5,53E-05 -4,64E-05 -2,67E-05 -4,56E-05 

Ret -4,49E-04 -0,001 -0,001* -0,001 2,29E-04 4,60E-05 

Tam -0,004*** 1,83E-04 -0,003*** 4,37E-04 -0,004*** 1,46E-04 

P/B 0,004*** 0,0002 0,004** 0,001 0,004*** 1,27E-04 

Vol 0,006 0,009 -0,008 0,003 0,013 0,017 

Turn -0,001 0,015 0,026 0,021 -0,008 0,017 

R2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 

n 11419 11721 11408 

Liv 

LPAbFc -0,147 -0,082   -0,11 -0,071 

LPAbFc_E��?Fb�ã� 0,079 0,066   0,052 0,063 

LPAE��?Fb�ã�   0,13 0,111   0,136 0,114 

RIbFc   -0,005 -0,003 -0,03 -0,012 

RIbFc_E��?Fb�ã�   0,027 0,014 0,026 0,013 

RIE��?Fb�ã�   -0,005 -0,003 -0,007 -0,005 

Ret 0,129 0,096 0,121 0,091 0,146 0,102 

Tam 0,091 0,006 0,057 0,007 0,114 0,006 

P/B -0,153 -0,005 -0,109 -0,002 -0,173 -0,003 

Vol 6,161 3,105 5,465 2,699 6,17 2,846 

Turn -3,706 -2,071 -0,09 -0,979 -1,69 -1,695 

R2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

n 161518 169330 161033 

Set 

LPAbFc -0,114 -0,1   -0,095 -0,079 

LPAbFc_E��?Fb�ã� 0,041 0,038   0,033 0,031 

LPAE��?Fb�ã�   0,06 0,06   0,062 0,062 

RIbFc   -0,016 -0,018 -0,018 -0,021 

RIbFc_E��?Fb�ã�   -0,004 -0,001 0,006 0,006 

RIE��?Fb�ã�   1,48E-04 -0,001 -0,008 -0,008 

Ret -0,038 -0,037 0,011 0,015 -0,027 -0,026 

Tam -0,036 -0,052 -0,116 -0,046 -0,033 -0,051 

P/B 0,008 -0,004 0,183 0,036 0,004 -0,004 

Vol -5,64 -5,147 -6,291 -5,796 -5,46 -5,022 

Turn 1,282 1,297 2,058 2,155 1,862 1,86 

R2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

n 10561 10979 10539 
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Tabela 28 – Resultados da dispersão do consenso das estimativas para ∆Yk 

(conclusão) 

  1 2 3 

Tipo Variável fe re fe re fe re 

SmC 

LPAbFc 0,004 -0,001   0,008* 0,002 

LPAbFc_E��?Fb�ã� -0,001 -3,41E-04   -0,002 -0,001 

LPAE��?Fb�ã�   -0,001 -1,07E-04   -0,001 -1,76E-05 

RIbFc   -0,004*** -0,003*** -0,005*** -0,003** 

RIbFc_E��?Fb�ã�   -1,58E-04 -5,3E-06 -1,07E-04 1,68E-05 

RIE��?Fb�ã�   -1,07E-04 -1,20E-04 -9,79E-05 -1,26E-04 

Ret 5,79E-05 -0,001 0,003 0,001 0,002 1,05E-04 

Tam -0,026*** 0,002 -0,029*** 0,001 -0,029*** 0,001 

P/B 0,02*** 0,002 0,018*** 0,002 0,018*** 0,002 

Vol -0,007 0,027 -0,002 0,042 0,026 0,057 

Turn 0,06 0,021 0,031 0,018 0,04 0,024 

R2 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,001 

n 12003 12550 11949 

SuG 

LPAbFc -0,002 -0,004   0,001 -0,001 

LPAbFc_E��?Fb�ã� -2,28E-04 0,001   -4,79E-04 3,76 E-04 

LPAE��?Fb�ã�   -0,001 -0,001   -0,001 -0,001 

RIbFc   -0,002 -0,002* -0,002* -0,002 

RIbFc_E��?Fb�ã�   1,90E-04 1,06E-04 -4,26E-05 -2,87 E-05 

RIE��?Fb�ã�   9,69E-05 7,17E-05 1,67 E-04 1,25 E-04 

Ret -0,004** -0,004** -0,003* -0,004** -0,003* -0,004** 

Tam -0,014*** 0,001 -0,015*** 0,001* -0,015*** 0,001 

P/B 0,011*** 0,001* 0,01*** 0,001 0,01*** 0,001 

Vol -0,12* -0,087* -0,143** -0,097** -0,115* -0,077* 

Turn -0,019 -0,019 -0,014 -0,015 -0,075 -0,042 

R2 0,000 0,000 0,000 0,004 0,000 0,003 

n 9264 9522 9238 

Tod 

LPAbFc -0,064 -0,039   -0,051 -0,035 

LPAbFc_E��?Fb�ã� 0,033 0,028   0,024 0,027 

LPAE��?Fb�ã�   0,054 0,047   0,055 0,048 

RIbFc   3,98E-05 -0,001 -0,009 -0,003 

RIbFc_E��?Fb�ã�   0,01 0,006 0,01 0,005 

RIE��?Fb�ã�   -0,002 -0,001 -0,003 -0,002 

Ret 0,056 0,043 0,052 0,041 0,06 0,045 

Tam 0,024 0,002 0,013 0,003 0,035 0,002 

P/B -0,053 -0,002 -0,03 -0,001 -0,061 -0,002 

Vol 2,355 1,231 1,962 1,011 2,323 1,116 

Turn -1,504 -0,787 0 -0,327 -0,699 -0,633 

R2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

n 405825 422765 404894 

*** p< 0,1%, **p < 1%, *p< 5% 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Tabela 29 – Resultados da dispersão do consenso das estimativas para ∆Y� 

(continua) 

∆P2 é o segundo modelo da variável dependente, representado pelo produto entre a soma do retorno trimestral da ação mais um, vezes sua 
participação na carteira do fundo, dividido pelo somatório de tal produto do trimestre atual menos a participação da ação i no fundo j do 

trimestre anterior. N����� representa a variação do consenso do lucro por ação, ponderado pela cotação do ativo, entre os trimestres t-1 e t-2. 	
LPA�5�3���ã�  é a diferença entre o desvio padrão do consenso do lucro por ação, entre os trimestres t-1 e t-2. N�����_�5�3���ã� é a variável de interação 
entre N����� e LPA�5�3���ã�.  1���� representa a diferença do retorno implícito por ação, entre os trimestres t-1 e t-2. O retorno implícito é calculado 

como a razão do consenso do preço-alvo projetado sobre a cotação do preço da ação na data do consenso, menos um. RI�5�3���ã�  é é a diferença entre 
o desvio padrão do preço-alvo projetado por ação, entre os trimestres t-1 e t-2. 1����_�5�3���ã� é a variável de interação entre 1���� e RI�5�3���ã�.  Ret é 

o retorno trimestral da ação, calculado pela cotação ao final do trimestre atual, sobre a cotação ao final do trimestre anterior, menos um. Tam é o 
logaritmo do valor de mercado das ações no trimestre t-1. P/B é a cotação ao fim do trimestre t-1 dividido pelo valor contábil da ação do mesmo 
instante de tempo. Vol é o desvio padrão do retorno diário das ações no trimestre t-1. Turn é calculado como a média do volume diário de ações 

negociadas no trimestre t-1 dividido pelo número de ações em circulação. 

  
1 2 3 

Tipo Variável fe re fe re fe re 

Div 

LPAbFc 0,003 0,02   0,013 0,014 

LPAbFc_E��?Fb�ã� 0,007 -0,002   0,005 -0,001 

LPAE��?Fb�ã� 0,002 0,003   0,002 0,003 

RIbFc   3,57E-04 6,13E-05 -0,003 0,001 

RIbFc_E��?Fb�ã�   -0,001 -0,001* -0,001 -0,001 

RIE��?Fb�ã�   4,63E-05 5,09E-05 -1,3E-05 -7,64E-05 

Ret 0,005 0,001 0,005 0,002 0,006 4,51E-04 

Tam -0,034*** 0,002** -0,032*** 0,002*** -0,035*** 0,002** 

P/B -0,005 -9,7E-05 -0,009 -1,23E-04 -0,006 -7,86E-05 

Vol 0,153 0,007 0,1 0,017 0,165 0,014 

Turn -0,32 0,223* -0,092 0,171 -0,364 0,228* 

R2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

n 15096 15963 15055 

IbA 

LPAbFc 1,293 1,261   0,56 0,702 

LPAbFc_E��?Fb�ã� -0,083 -0,273   0,158 -0,138 

LPAE��?Fb�ã� -0,058 -0,087   -0,125 -0,148 

RIbFc   0,501 0,358 0,939 0,83 

RIbFc_E��?Fb�ã�   -0,247 -0,193 -0,224 -0,178 

RIE��?Fb�ã�   0,061 0,073 0,06 0,073 

Ret -0,16 -0,009 -0,398 -0,167 -0,748 -0,444 

Tam -1,856 -0,478 -1,386 -0,438 -1,639 -0,497 

P/B 0,506 1,17 0,745 1,113 0,696 1,181 

Vol 10,117 17,823 1,666 15,495 4,246 15,496 

Turn -58,647 -16,565 -43,733 -17,477 -63,667 -21,013 

R2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

n 107243 111503 106992 

IbI 

LPAbFc 0,002*** 0,002***   0,001* 0,001* 

LPAbFc_E��?Fb�ã� -0,001** -4,71E-04*   -0,001** -4,36E-04* 

LPAE��?Fb�ã� -3,34E-04 -2,95E-04   -4,65E-04* -4,48E-04* 

RIbFc   0,001*** 0,001** 0,002*** 0,002*** 

RIbFc_E��?Fb�ã�   -2,54E-04** -2,78E-04*** -1,25E-04 -1,16E-04 

RIE��?Fb�ã�   -6,8E-05 -6,4E-05 -1,89E-05 -2,11E-05 

Ret -0,001* -0,001** -0,002*** -0,002*** -0,002*** -0,002*** 

Tam -0,001 0,001 2,23E-04 0,002* 0,001 0,002 

P/B -0,003*** -0,003*** -0,003*** -0,003*** -0,002*** -0,002** 

Vol 0,077*** 0,078*** 0,076*** 0,081*** 0,075*** 0,074*** 

Turn -0,179*** -0,146*** -0,211*** -0,175*** -0,168*** -0,14*** 

R2 0,000 0,000 0,000 0,001 0,001 0,002 

n 17678 18000 17634 
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Tabela 29 – Resultados da dispersão do consenso das estimativas para ∆Y� 

(continuação) 

  1 2 3 

Tipo Variável fe re fe re fe re 

IxA 

LPAbFc 0,003 0,006*   0,002 0,004 

LPAbFc_E��?Fb�ã� -0,004 -0,003   -0,004 -0,003 

LPAE��?Fb�ã� -0,001 -4,26E-04   -0,001 -0,001 

RIbFc   0,004** 0,002 0,001 0,002 

RIbFc_E��?Fb�ã�   6,20E-05 -2,89E-04 1,36E-04 1,82E_05 

RIE��?Fb�ã�   1,30E-04 1,97E-04 1,81E-04 1,87E-04 

Ret 0,002 -4,50E-05 -0,001 -0,002 0,002 -0,001 

Tam -0,02*** -0,019*** -0,015** -0,018*** -0,019*** -0,019*** 

P/B -0,008 0 -0,009 0,001 -0,008 0,001 

Vol -0,152* -0,061 -0,204*** -0,094 -0,163* -0,077 

Turn -0,107 0,004 -0,062 -0,04 -0,117 -0,015 

R2 0,023 0,000 0,017 0,027 0,023 0,028 

n 24097 24849 24085 

IxI 

LPAbFc 0,005* 0,004*   0,004* 0,002 

LPAbFc_E��?Fb�ã� -0,003* -0,002   -0,002* -0,001 

LPAE��?Fb�ã� -0,001 -0,001   -0,001 -0,001 

RIbFc   0,002*** 0,001* 4,09E-05 0,001* 

RIbFc_E��?Fb�ã�   -4,2E-05 -1,22E-04 -1,58E-04* -9,60E-05 

RIE��?Fb�ã�   -2,1E-06 -2,57E-05 6,59E-05 4,11E-06 

Ret 6,68E-05 -1,96E-04 -0,001 -0,001 4,10E-05 -0,001 

Tam -0,007*** 0,001 -0,006*** 0,002** -0,007*** 0,001 

P/B 0,001 -0,001 0,001 6,18E-05 0,001 -4,74E-4 

Vol 0,017 0,008 0,006 -0,004 0,017 0,003 

Turn -0,03 0,036 -0,024 0,034 -0,053 0,036 

R2 0,001 0,000 0,001 0,001 0,001 0,001 

n 11453 11756 11442 

Liv 

LPAbFc 0,002 -0,003   0,001 -0,004 

LPAbFc_E��?Fb�ã� 4,26E-04 4,10E-04   -1,08E-04 0,001 

LPAE��?Fb�ã� -0,002 -0,001   -0,001 -2,90E-05 

RIbFc   0,002 -0,001 0,002 0,003 

RIbFc_E��?Fb�ã�   -0,001 0,001 -0,001 0,001 

RIE��?Fb�ã�   -0,002 -0,001 -0,002 -0,002 

Ret 0,004 0,002 0,003 0,004 0,003 0,001 

Tam -0,042** -2,25E-04 -0,037* 1,26E-04 -0,039* -2,36E-04 

P/B -1,91E-04 -0,004 0,001 -0,004 -1,53E-04 -0,004 

Vol 0,013 0,107 0,028 0,083 0,047 0,041 

Turn -0,875 -0,159 -0,536 -0,087 -0,781 -0,06 

R2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

n 161173 168973 160682 
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Tabela 29 – Resultados da dispersão do consenso das estimativas para ∆Y� 

(continuação) 

  1 2 3 

Tipo Variável fe re fe re fe re 

Set 

LPAbFc 0,01** 0,005   0,012*** 0,005 

LPAbFc_E��?Fb�ã� -0,001 -0,001   -0,001 -4,85E-04 

LPAE��?Fb�ã� -0,001 1,43E-04   -0,001 8,05E-05 

RIbFc   0,001 0,001 -0,002 -1,22E-04 

RIbFc_E��?Fb�ã�   -0,001 -0,001 -0,001 -0,001 

RIE��?Fb�ã�   3,33E-04 3,30E-04 3,69E-04* 3,40E-04* 

Ret -2,88E-04 -0,001 8,79E-06 -0,001 0,001 -0,001 

Tam -0,03*** 0 -0,027*** 6,02E-05 -0,031*** -3,74E-04 

P/B 0,005 -0,004* 0,004 -0,003* 0,005 -0,004* 

Vol 0,082 0,173 0,119 0,208* 0,094 0,18 

Turn -0,099 -0,079 -0,182 -0,136 -0,153 -0,108 

R2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

n 10676 11102 10654 

SmC 

LPAbFc 0,01*** 0,003   0,01*** 0,002 

LPAbFc_E��?Fb�ã� -0,001 -0,001   -0,002 -0,001 

LPAE��?Fb�ã� -0,001 -8,16E-05   -0,001 -1,57E-04 

RIbFc   -4,15E-05 0,001 -2,14E-04 0,002 

RIbFc_E��?Fb�ã�   1,26E-04 -1,12E-04 2,06E-04 8,37E-05 

RIE��?Fb�ã�   -2,15E-05 -4,23E-05 -9,52E-06 5,65E-05 

Ret 0,005** 0,003 0,006** 0,003* 0,005* 0,002 

Tam -0,045*** -0,001 -0,045*** -0,001 -0,045*** -0,001 

P/B 0,014*** 0,001 0,013*** 0,001 0,014*** 0,001 

Vol -0,083 -0,069* -0,088 -0,077** -0,07 -0,072* 

Turn 0,11 0,085* 0,088 0,04 0,131 0,089* 

R2 0,000 0,000 0,000 0,002 0,000 0,002 

n 11991 12537 11937 

SuG 

LPAbFc 0,006 0,005   0,005 0,002 

LPAbFc_E��?Fb�ã� -0,003* -0,001   -0,003* -0,001 

LPAE��?Fb�ã� -0,001 -0,001   -0,001 -0,001 

RIbFc   4,15E-04 0,001 3,73E-04 0,002 

RIbFc_E��?Fb�ã�   1,58E-04 -2,68E-05 -9,54E-05 -1,03E-04 

RIE��?Fb�ã�   1,54E-04* 8,31E-05 2,43E-04** 1,51E-04 

Ret -0,003 -0,004* -0,003 -0,004** -0,003 -0,004** 

Tam -0,021*** 0,001** -0,02*** 0,001** -0,022*** 0,001** 

P/B 0,006** 0,001 0,005* 0,001 0,006** 0,001 

Vol -0,038 -0,001 -0,069 -0,018 -0,048 -0,007 

Turn -0,043 -0,038 -0,026 -0,033 -0,113 -0,054 

R2 0,001 0,000 0,001 0,002 0,001 0,003 

n 9239 9494 9213 
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Tabela 29 – Resultados da dispersão do consenso das estimativas para ∆Y� 

(conclusão) 

  1 2 3 

Tipo Variável fe re fe re fe re 

Tod 

LPAbFc 0,387 0,369   0,149 0,199 

LPAbFc_E��?Fb�ã� -0,038 -0,087   0,048 -0,048 

LPAE��?Fb�ã� -0,018 -0,022   -0,043 -0,046 

RIbFc   0,14 0,097 0,292 0,255 

RIbFc_E��?Fb�ã�   -0,074 -0,056 -0,067 -0,05 

RIE��?Fb�ã�   0,017 0,019 0,016 0,018 

Ret -0,04 0,005 -0,099 -0,034 -0,215 -0,12 

Tam -0,548 -0,143 -0,42 -0,13 -0,493 -0,146 

P/B 0,146 0,337 0,221 0,32 0,221 0,34 

Vol 2,882 5,392 0,821 4,963 1,571 4,859 

Turn -15,35 -4,298 -13,196 -5,033 -19,005 -5,693 

R2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

n 368646 384177 367694 

*** p< 0,1%, **p < 1%, *p< 5% 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Mais ainda, para avaliar a dispersão também com o efeito da influência do comportamento 

passado dos gestores, as tabelas 30 e 31 apresentam os resultados com o uso de GMM. 

Desse modo, são os tipos Ibovespa Indexado (IbI) e IBrX Ativo (IxA), com o uso da segunda 

variável dependente construída, que possuem resultados significativos tanto para as revisões 

das estimativas, quanto para as variáveis moderadoras.  

Nos dois tipos, possuem significância os modelos que utilizam a revisão do lucro por ação 

como a variável explicativa, sendo, no caso do IBrX Ativo (IxA), o resultado mais significati-

vo da variável mediadora, o que indica que nesse tipo, a dispersão entre as estimativas de lu-

cro dos analistas possui impacto negativo mais intenso quando comparado aos outros tipos 

com resultados significativos.  
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Tabela 30 – Resultados da dispersão do consenso das estimativas para ∆Yk com GMM 

(continua) 

∆w1 é o primeiro modelo da variável dependente, representado pela divisão entre o preço médio da ação, do trimestre atual, vezes a razão entre a 
participação do título e sua cotação final do trimestre, sobre o somatório desse produto no trimestre atual, menos tal divisão do trimestre anterior. 

N����� representa a variação do consenso do lucro por ação, ponderado pela cotação do ativo, entre os trimestres t-1 e t-2. 	
LPA�5�3���ã�  é a diferença entre o desvio padrão do consenso do lucro por ação, entre os trimestres t-1 e t-2. N�����_�5�3���ã� é a variável de 

interação entre N����� e LPA�5�3���ã�.  1���� representa a diferença do retorno implícito por ação, entre os trimestres t-1 e t-2. O retorno implícito 
é calculado como a razão do consenso do preço-alvo projetado sobre a cotação do preço da ação na data do consenso, menos um. RI�5�3���ã�  é é a 
diferença entre o desvio padrão do preço-alvo projetado por ação, entre os trimestres t-1 e t-2. 1����_�5�3���ã� é a variável de interação entre 1���� e 

RI�5�3���ã�.  Ret é o retorno trimestral da ação, calculado pela cotação ao final do trimestre atual, sobre a cotação ao final do trimestre anterior, 
menos um. Tam é o logaritmo do valor de mercado das ações no trimestre t-1. P/B é a cotação ao fim do trimestre t-1 dividido pelo valor contábil 

da ação do mesmo instante de tempo. Vol é o desvio padrão do retorno diário das ações no trimestre t-1. Turn é calculado como a média do volume 
diário de ações negociadas no trimestre t-1 dividido pelo número de ações em circulação. 

Tipo Variável 1 2 3 

Div 

∆w�,�,$`& -0,116*** -0,115*** -0,115*** 

LPAbFc -0,014  -0,005 

LPAbFc_E��?Fb�ã� -0,01  -0,012 

LPAE��?Fb�ã�   0,001  0,001 

RIbFc  -0,004 -0,005 

RIbFc_E��?Fb�ã�  -3,88E-04 9,14E-05 

RIE��?Fb�ã�  1,58E-04 9,92E-05 

Ret -0,006* -0,004 -0,003 

Tam -0,034*** -0,038*** -0,042*** 

P/B 0,036*** 0,03** 0,034*** 

Vol 0,119 0,076 0,119 

Turn -0,233 -0,33 -0,26 

n 9934 10531 9906 

IbA 

∆w�,�,$`& -0,385*** -0,473*** -0,385*** 

LPAbFc -0,026*  -0,028 

LPAbFc_E��?Fb�ã� 0,003  0,004 

LPAE��?Fb�ã�   0,01  0,01 

RIbFc  0,004 -0,003 

RIbFc_E��?Fb�ã�  -0,002 -0,002 

RIE��?Fb�ã�  -5,4E-05 0,001 

Ret 0,022 0,017 0,025 

Tam 0,012 0,029 0,003 

P/B -0,102 -0,045 -0,102 

Vol 0,641 0,14 0,654 

Turn -2,795 -1,495 -3,042 

n 56023 58833 55895 

IbI 

∆w�,�,$`& -0,226*** -0,23*** -0,228*** 

LPAbFc 0,01***  0,01*** 

LPAbFc_E��?Fb�ã� 0,001  0,001 

LPAE��?Fb�ã�   -0,001**  -0,001* 

RIbFc  0,001 -2,91E-04 

RIbFc_E��?Fb�ã�  -3,80E-05 9,78E-06 

RIE��?Fb�ã�  -4,79E-05 -2,74E-05 

Ret -0,002*** -0,002*** -0,002** 

Tam 0,007*** 0,019*** 0,007*** 

P/B -0,006*** -0,017*** -0,006*** 

Vol 0,024 0,021 0,026 

Turn 0,113 0,049 0,111 

n 13867 14151 13830 
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Tabela 30 - Resultados da dispersão do consenso das estimativas para ∆Yk com GMM 

(continuação) 

Tipo Variável 1 2 3 

IxA 

∆w�,�,$`& -0,145*** -0,145*** -0,146*** 

LPAbFc 0,001  0,002 

LPAbFc_E��?Fb�ã� 0,005  0,005 

LPAE��?Fb�ã�   -2,40E-05  1,65E-05 

RIbFc  0,002*** -0,001*** 

RIbFc_E��?Fb�ã�  8,86E-05 -1,08E-04 

RIE��?Fb�ã�  1,07E-05 -3,19E-05 

Ret -0,002*** -0,003*** -0,001 

Tam -0,01*** -0,008*** -0,012*** 

P/B 0,006*** 0,009*** 0,006** 

Vol 0,037 0,011 0,046* 

Turn -0,08* 0,005 -0,115 

n 53359 55510 53339 

IxI 

∆w�,�,$`& -0,201* -0,189* -0,204* 

LPAbFc 1,63E-04  0,001 

LPAbFc_E��?Fb�ã� -0,002  -0,002 

LPAE��?Fb�ã�   -0,001  -0,001 

RIbFc  0,001 -0,002 

RIbFc_E��?Fb�ã�  1,23E-04 -1,65E-04 

RIE��?Fb�ã�  -9,5E-05 -5,70E-05 

Ret -0,001* -0,002* 3,46E-04 

Tam -0,002 1,03E-04 -0,005 

P/B -0,001 0,001 -0,002 

Vol 0,018 0,004 0,032 

Turn -0,031 0,025 -0,076 

n 8775 9041 8766 

Liv 

∆w�,�,$`& -0,52*** -0,52*** -0,52*** 

LPAbFc -0,228 
 

-0,353 

LPAbFc_E��?Fb�ã� 0,09  0,098 

LPAE��?Fb�ã�   0,35  0,332 

RIbFc  0,081 0,21 

RIbFc_E��?Fb�ã�  0,031 0,04 

RIE��?Fb�ã�  0,017 0,014 

Ret 0,082 -0,01 -0,094 

Tam 1,142 1,023 1,534 

P/B -0,218 0,013 -0,133 

Vol 20,419 16,971 18,444 

Turn -8,406 -2,573 -3,179 

n 94816 100560 94504 

Set 

∆w�,�,$`& -0,437*** -0,439*** -0,437*** 

LPAbFc -0,003  -0,066 

LPAbFc_E��?Fb�ã� 0,002  0,004 

LPAE��?Fb�ã�   0,045  0,048 

RIbFc  0,031 0,064 

RIbFc_E��?Fb�ã�  -0,046 -0,007 

RIE��?Fb�ã�  0,002 -0,013 

Ret -0,02 0,019 -0,059 

Tam 0,1 -0,02 0,178 

P/B 0,155 0,289 0,166 

Vol -10,818 -10,917 -10,62 

Turn 7,826 3,483 8,118 

n 7894 8251 7877 
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Tabela 30 - Resultados da dispersão do consenso das estimativas para ∆Yk com GMM 

(conclusão) 

Tipo Variável 1 2 3 

SmC 

∆w�,�,$`& -0,113 -0,095 -0,116 

LPAbFc 0,006  0,009 

LPAbFc_E��?Fb�ã� 1,38E-04  -1,98E-04 

LPAE��?Fb�ã�   -0,002  -0,002 

RIbFc  
-0,003** -0,003** 

RIbFc_E��?Fb�ã� 
 

-4,56E-05 5,69E-05 

RIE��?Fb�ã�  
-1,87E-04 -1,70E-04 

Ret -0,003 1,50E-04 -4,58E-04 

Tam -0,045*** -0,049*** -0,05*** 

P/B 0,034*** 0,03*** 0,03*** 

Vol -0,045 -0,027 -0,029 

Turn 0,318* 0,114 0,302 

n 7460 7933 7429 

SuG 

∆w�,�,$`& -0,152*** -0,147*** -0,153*** 

LPAbFc 0,002  0,003 

LPAbFc_E��?Fb�ã� -6,96E-05  -0,001 

LPAE��?Fb�ã�   -0,001  -0,001 

RIbFc  -0,001 -0,001 

RIbFc_E��?Fb�ã�  1,07E-04 1,35E-04 

RIE��?Fb�ã�  4,60E-05 4,84E-05 

Ret -0,008*** -0,007** -0,007** 

Tam -0,029*** -0,031*** -0,033*** 

P/B 0,025*** 0,024*** 0,025*** 

Vol -0,19** -0,186** -0,196** 

Turn -0,059 -0,055 -0,053 

n 7030 7265 7015 

Tod 

∆w�,�,$`& -0,508*** -0,508*** -0,508*** 

LPAbFc -0,109  -0,153 

LPAbFc_E��?Fb�ã� 0,05  0,053 

LPAE��?Fb�ã�   0,131  0,125 

RIbFc  0,032 0,072 

RIbFc_E��?Fb�ã�  0,012 0,016 

RIE��?Fb�ã�  0,007 0,005 

Ret 0,032 -0,003 -0,027 

Tam 0,381 0,356 0,509 

P/B -0,093 -0,001 -0,066 

Vol 6,601 5,208 5,865 

Turn -2,272 -0,345 -0,09 

n 259158 272075 258561 

*** p< 0,1%, **p < 1%, *p< 5% 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Tabela 31 – Resultados da dispersão do consenso das estimativas para ∆Y� com GMM 

(continua) 

∆w2 é o segundo modelo da variável dependente, representado pelo produto entre a soma do retorno trimestral da ação mais um, vezes 
sua participação na carteira do fundo, dividido pelo somatório de tal produto do trimestre atual menos a participação da ação i no fundo 
j do trimestre anterior. N����� representa a variação do consenso do lucro por ação, ponderado pela cotação do ativo, entre os trimestres t-1 e 
t-2. LPA�5�3���ã�  é a diferença entre o desvio padrão do consenso do lucro por ação, entre os trimestres t-1 e t-2. N�����_�5�3���ã� é a variável de 
interação entre N����� e LPA�5�3���ã�.  1���� representa a diferença do retorno implícito por ação, entre os trimestres t-1 e t-2. O retorno implíci-
to é calculado como a razão do consenso do preço-alvo projetado sobre a cotação do preço da ação na data do consenso, menos um. RI�5�3���ã�  
é é a diferença entre o desvio padrão do preço-alvo projetado por ação, entre os trimestres t-1 e t-2. 1����_�5�3���ã� é a variável de interação entre 
1���� e RI�5�3���ã�.  Ret é o retorno trimestral da ação, calculado pela cotação ao final do trimestre atual, sobre a cotação ao final do trimestre 
anterior, menos um. Tam é o logaritmo do valor de mercado das ações no trimestre t-1. P/B é a cotação ao fim do trimestre t-1 dividido pelo 

valor contábil da ação do mesmo instante de tempo. Vol é o desvio padrão do retorno diário das ações no trimestre t-1. Turn é calculado como a 
média do volume diário de ações negociadas no trimestre t-1 dividido pelo número de ações em circulação. 

Tipo Variável 1 2 3 

Div 

∆w�,�,$`& -0,079** -0,078** -0,082** 

LPAbFc -0,009  0,001 

LPAbFc_E��?Fb�ã� -0,004  -0,002 

LPAE��?Fb�ã�   0,002  0,002 

RIbFc  -0,003 -0,005 

RIbFc_E��?Fb�ã�  -0,001 -4,24E-04 

RIE��?Fb�ã�  8,24E-05 5,51E-05 

Ret 5,52E-05 0,003 0,003 

Tam -0,105*** -0,11*** -0,111*** 

P/B 0,014 0,008 0,012 

Vol 0,134 0,086 0,144 

Turn -0,032 -0,152 -0,072 

n 9934 10531 9906 

IbA 

∆w�,�,$`& -0,003*** -0,003*** -0,003*** 

LPAbFc 2,873  1,674 

LPAbFc_E��?Fb�ã� -0,91  -0,692 

LPAE��?Fb�ã�   -0,791  -0,818 

RIbFc  1,033 1,551 

RIbFc_E��?Fb�ã�  -0,394 -0,411 

RIE��?Fb�ã�  0,114 0,133 

Ret -1,127 -1,933 -2,456 

Tam -0,825 2,552 2,459 

P/B -1,332 -2,02 -0,281 

Vol 2,329 -2,477 -5,985 

Turn 41,753 7,066 33,395 

n 67812 70937 67670 

IbI 

∆w�,�,$`& -0,177*** -0,194*** -0,173*** 

LPAbFc 0,002*  0,001 

LPAbFc_E��?Fb�ã� -0,001*  -0,001* 

LPAE��?Fb�ã�   -2,41E-04  -3,43E-04 

RIbFc  0,001 0,001 

RIbFc_E��?Fb�ã�  8,04E-05 5,22E-05 

RIE��?Fb�ã�  -8,1E-05 -8,4E-06 

Ret -0,002* -0,003** -0,002* 

Tam -0,006* -0,003 -0,004 

P/B -0,01*** -0,01*** -0,009*** 

Vol 0,108*** 0,116*** 0,105*** 

Turn -0,184* -0,189** -0,167 

n 13925 14209 13887 
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Tabela 31 – Resultados da dispersão do consenso das estimativas para ∆Y� com GMM 

(continuação) 

Tipo Variável 1 2 3 

IxA 

∆w�,�,$`& 0,203* 0,253** 0,203* 

LPAbFc 0,018**  0,014* 

LPAbFc_E��?Fb�ã� -0,033*  -0,027 

LPAE��?Fb�ã�   1,20E-04  2,23E-05 

RIbFc  0,013* 0,002 

RIbFc_E��?Fb�ã�  1,21E-05 -0,001 

RIE��?Fb�ã�  1,06E-04 1,96E-04 

Ret -1,85E-04 -0,01 -0,002 

Tam -0,024** -0,011 -0,022** 

P/B 0,008 0,024 0,01 

Vol 0,02 -0,057 0,015 

Turn -0,038 -0,056 -0,101 

n 11773 12257 11769 

IxI 

∆w�,�,$`& -0,216** -0,216** -0,22** 

LPAbFc 0,002  0,002 

LPAbFc_E��?Fb�ã� -0,003  -0,003 

LPAE��?Fb�ã�   -0,001  -0,001 

RIbFc  0,002* -0,001 

RIbFc_E��?Fb�ã�  2,72E-06 -2,86E-04 

RIE��?Fb�ã�  -7,5E-05 6,24E-06 

Ret -0,001 -0,002** -2,2E-06 

Tam -0,008 -0,006 -0,011** 

P/B -0,008* -0,007 -0,008* 

Vol 0,055 0,046 0,063 

Turn -0,084 -0,037 -0,143 

n 8775 9041 8766 

Liv 

∆w�,�,$`& 0,057* 0,052* 0,056* 

LPAbFc -0,007  -0,004 

LPAbFc_E��?Fb�ã� 0,001  -0,003 

LPAE��?Fb�ã�   -0,003  9,61E-05 

RIbFc  -0,001 -0,006 

RIbFc_E��?Fb�ã�  -0,001 -0,002 

RIE��?Fb�ã�  -0,004 -0,004 

Ret 0,012* 0,017* 0,019* 

Tam -0,116*** -0,117*** -0,119*** 

P/B -0,015 -0,007 -0,024 

Vol -0,11 0,077 0,106 

Turn -0,895 -0,359 -0,892 

n 94522 100232 94209 

Set 

∆w�,�,$`& -0,103* -0,088* -0,104* 

LPAbFc 0,001  0,002 

LPAbFc_E��?Fb�ã� -1,57E-04  -1,91E-04 

LPAE��?Fb�ã�   -9,73E-05  -1,28E-04 

RIbFc  0,002 -0,001 

RIbFc_E��?Fb�ã�  -3,98E-04 4,34E-05 

RIE��?Fb�ã�  2,05E-04 5,54E-05 

Ret -0,003 -0,005 -0,002 

Tam -0,063*** -0,058*** -0,065*** 

P/B -0,013 -0,014 -0,014 

Vol 0,082 0,122 0,085 

Turn 0,264 0,189 0,256 

n 7997 8364 7980 
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Tabela 31 – Resultados da dispersão do consenso das estimativas para ∆Y� com GMM 

(conclusão) 

Tipo Variável 1 2 3 

SmC 

∆w�,�,$`& -0,012 0,017 -0,015 

LPAbFc 0,008  0,009* 

LPAbFc_E��?Fb�ã� 0,001  0,001 

LPAE��?Fb�ã�   -0,001  -0,001 

RIbFc  -0,001 -0,001 

RIbFc_E��?Fb�ã�  -2,4E-05 1,26E-04 

RIE��?Fb�ã�  -5,2E-05 -5E-05 

Ret 0,005* 0,008*** 0,006* 

Tam -0,113*** -0,117*** -0,114*** 

P/B 0,02** 0,017* 0,019** 

Vol -0,116 -0,117 -0,106 

Turn 0,423** 0,17* 0,427 

n 7449 7922 7418 

SuG 

∆w�,�,$`& -0,089** -0,087** -0,091** 

LPAbFc 0,004  0,005 

LPAbFc_E��?Fb�ã� -0,005  -0,006* 

LPAE��?Fb�ã�   -2,66E-04  -2,86E-04 

RIbFc  -0,001 -0,001 

RIbFc_E��?Fb�ã�  8,34E-05 1,31E-04 

RIE��?Fb�ã�  7,76E-05 8,49E-05 

Ret -0,006*** -0,005* -0,005* 

Tam -0,058*** -0,059*** -0,061*** 

P/B 0,012* 0,01 0,012* 

Vol -0,16** -0,162** -0,172** 

Turn 0,119 0,12 0,126 

n 7008 7240 6993 

Tod 

∆w�,�,$`& -0,001*** -0,001*** -0,001*** 

LPAbFc 0,871  0,513 

LPAbFc_E��?Fb�ã� -0,29  -0,232 

LPAE��?Fb�ã�   -0,251  -0,263 

RIbFc  0,244 0,442 

RIbFc_E��?Fb�ã�  -0,104 -0,106 

RIE��?Fb�ã�  0,035 0,037 

Ret -0,321 -0,505 -0,696 

Tam -0,845 0,162 0,144 

P/B -0,162 -0,463 0,165 

Vol 1,994 1,717 0,809 

Turn 4,57 -4,011 -0,878 

n 229195 240733 228598 

*** p< 0,1%, **p < 1%, *p< 5% 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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4.2.5. Resultados para a quinta hipótese: Análise da influência das revisões so-

bre o retorno das compras e vendas que as seguem e que são contrárias 

 

  

A quinta hipótese avalia se as negociações em acordo às revisões dos analistas geram retornos 

favoráveis quando comparadas às negociações que destoam de tais revisões. As tabelas 32 e 

33 apresentam os resultados dos retornos médios das operações de compra que seguem e as 

que são contrárias às revisões do lucro por ação, da recomendação e do retorno implícito. 

Nesse sentido, o resultado observado em ambas as análises com o uso das duas variáveis de-

pendentes, em todos os tipos de fundos (Tod), demonstra que a média dos retornos das com-

pras em acordo às revisões de lucro por ação e ao retorno implícito é significativa e positiva, 

diferente dos retornos apresentados nas compras que são contrárias a tais revisões, os quais, 

embora também significativos, são negativos.  

O resultado dos retornos para as diferenças entre as compras que seguem e as que são contrá-

rias às revisões também indica que seguir as opiniões dos analistas, gera retorno positivo e 

significativo sendo, para as revisões de lucro por ação e de retorno implícito, respectivamente, 

de 1,8% e de 0,8% quando com o uso de ∆w1 e de 1,7% e de 0,9% quando com o uso de 

∆w2, avaliando todos os tipos de fundos (Tod). 

A influência favorável das compras também pode ser identificada pelos resultados da diferen-

ça entre os retornos daquelas que seguem com as que são contrárias às revisões. Observa-se 

que para ∆w1 em todos os tipos de fundos (Tod), considerando, respectivamente, as revisões 

de lucro por ação e do retorno implícito, tais diferenças apresentam retornos positivos e signi-

ficativos ao nível de 1,8% e 0,8%, enquanto com o uso de ∆w2, os retornos ficam em 1,7% e 

0,7%, para as mesmas revisões. 

Quanto aos trades associados às revisões das recomendações, nos dois tipos de variáveis de-

pendentes criadas, tal retorno é negativo e significativo tanto para as compras que seguem tal 

revisão como as que são contrárias, porém, quando observado o resultado da diferença entre 

as compras seguidoras e contrárias de todos os tipos de fundos (Tod) com o uso de ∆w1, no-

ta-se que tais diferenças dos retornos médios não apresentam significância estatítisca.  
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Tratando dos tipos específicos, percebe-se que o retorno das compras que seguem as revisões 

de lucro por ação e retorno implícito é positivo em todos os casos significativos, enquanto os 

casos contrários e significativos apresentam resultados negativos, compreendendo a análise 

tanto com ∆w1, como com ∆w2.  

Tabela 32 – Retorno das compras dos fundos em acordo e contrárias às revisões, considerando ∆Yk 

(continua) 

∆w1 é o primeiro modelo da variável dependente, representado pela divisão entre o preço médio da ação, do trimestre atual, vezes a razão entre a participa-
ção do título e sua cotação final do trimestre, sobre o somatório desse produto no trimestre atual, menos tal divisão do trimestre anterior. 1�%&/T� ¡¢£¤	¥¦§¨©ª £ 

representa o retorno médio obtido com as compras de ações em acordo à revisão de determinada informação do analista. 1�%&/T� ¡¢£¤	� «¬£Á£©  representa o 

retorno médio obtido com as compras de ações contrárias à revisão de determinada informação do analista. 1�%&/T� ¡¢£¤	¥¦§¨©ª £	� «¬£Á£©  é a diferença entre 

1�%&/T� ¡¢£¤	¥¦§¨©ª £ e 1�%&/T� ¡¢£¤	� «¬£Á£© . LPAbFc representa a variação do consenso do lucro por ação, ponderado pela cotação do ativo, entre os trimestres t-1 

e t-2. 	1����� representa a variação absoluta do consenso da recomendação por ação entre os trimestres t-1 e t-2. 1���� representa a diferença do retorno 
implícito por ação, entre os trimestres t-1 e t-2. O retorno implícito é calculado como a razão do consenso do preço-alvo projetado sobre a cotação do preço 

da ação na data do consenso, menos um. 

  
�j%k/�®¯h�i	°±²³�´®�  �j%k/�®¯h�i	®µ¶�Á��®  �j%k/�®¯h�i	°±²³�´®�	®µ¶�Á��® 

Tipo ghilmn �m�lmn ��lmn  ghilmn �m�lmn ��lmn  ghilmn �m�lmn ��lmn 

Div 

µ 0,008*** -0,001 0,007***  -0,007*** -0,001 -0,004*  0,015*** -0,0005 0,01*** 

e 0,002 0,002 0,002  0,002 0,001 0,002  0,002 0,002 0,002 

t 4,795 -0,817 3,991  -4,589 -0,606 -2,312  7,44 -0,267 5,189 

n 698 698 698  698 698 698  698 698 698 

IbA 

µ 0,008*** -0,001 0,003***  -0,012*** -0,003*** -0,002  0,02*** 0,003 0,006 

e 0,001 0,002 0,001  0,002 0,001 0,003  0,003 0,002 0,004 

t 8,322 -0,463 3,466  -4,934 -4,215 -0,709  7,782 1,256 1,643 

n 4660 4660 4660  4660 4660 4660  4660 4660 4660 

IbI 

µ 0,004 -0,014*** 0,006  -0,017*** -0,006 -0,022***  0,021*** -0,007 0,029*** 

e 0,003 0,004 0,004  0,004 0,003 0,004  0,004 0,004 0,005 

t 1,072 -3,818 1,573  -4,962 -1,928 -5,833  0,061 -1,846 5,822 

n 252 252 252  252 252 252  252 252 252 

IxA 

µ 0,007*** -0,006*** 0,001  -0,004*** -0,004*** -0,003**  0,012*** -0,002 0,005** 

e 0,001 0,001 0,001  0,001 0,001 0,001  0,001 0,001 0,002 

t 6,301 -4,668 1,199  -4,138 -4,375 -2,714  7,919 -1,672 2,923 

n 1921 1921 1921  1921 1921 1921  1921 1921 1921 

IxI 

µ 0,005 -0,007* 0  -0,013*** -0,004* -0,01***  0,018*** -0,002 0,009** 

e 0,003 0,003 0,003  0,002 0,002 0,003  0,003 0,003 0,003 

t 1,6 -2,006 -0,034  -5,275 -2,06 -3,716  5,614 -0,784 3,04 

n 201 201 201  201 201 201  201 201 201 

Liv 

µ 0,008*** -0,003*** 0,004***  -0,01*** -0,002*** -0,005***  0,019*** -0,00014 0,009*** 

e 0,001 0,001 0,001  0,001 0,001 0,001  0,001 0,001 0,001 

t 11,447 -3,629 4,472  -14,603 0,054 -7,229  20,815 -0,165 9,064 

n 7084 7084 7084  7084 7084 7084  7084 7084 7084 

Set 

µ 0,008*** 0,001 0,004  -0,009*** -0,003 -0,005*  0,017*** 0,003 0,008** 

e 0,002 0,002 0,002  0,002 0,002 0,002  0,003 0,003 0,003 

t 3,872 0,256 1,802  -4,456 -1,586 -2,122  6,584 1,298 3,002 

n 827 827 827  827 827 827  827 827 827 

SmC 

µ 0,01*** -0,003 0,005  -0,005* 0,006** 0,002  0,016*** -0,009*** 0,003 

e 0,003 0,002 0,003  0,002 0,002 0,003  0,003 0,002 0,003 

t 3,658 -1,275 1,531  -2,192 2,947 0,618  5,08 -3,783 0,872 

n 435 435 435  435 435 435  435 435 435 

SuG 

µ 0,012*** 0 0,006  -0,009*** 0 -0,004*  0,021*** -0,00023 0,011** 

e 0,003 0,003 0,004  0,002 0,002 0,002  0,003 0,003 0,004 

t 3,801 -0,018 1,786  -3,772 0,079 -2,056  6,297 -0,079 3,007 

n 237 237 237  237 237 237  237 237 237 
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Tabela 32 – Retorno das compras dos fundos em acordo e contrárias às revisões, considerando ∆Yk 
(conclusão) 

  �j%k/�®¯h�i	°±²³�´®�  �j%k/�®¯h�i	®µ¶�Á��®  �j%k/�®¯h�i	°±²³�´®�	®µ¶�Á��® 

Tipo ghilmn �m�lmn ��lmn  ghilmn �m�lmn ��lmn  ghilmn �m�lmn ��lmn 

Tod 

µ 0,008*** -0,002*** 0,003***  -0,01*** -0,003*** -0,004***  0,018*** 1,75E-04 0,008*** 

e 0 0,001 0,001  0,001 0 0,001  0,001 0,001 0,001 

t 17,143 -3,649 6,962  -12,599 -6,586 -4,003  20,737 0,238 6,789 

n 16315 16315 16315  16315 16315 16315  16315 16315 16315 

Nota: µ representa a média dos retornos, e o erro padão, t a estatística t e n o número de observações. 

*** p< 0,1%, **p < 1%, *p< 5% 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Tabela 33 – Retorno das compras dos fundos em acordo e contrárias às revisões, considerando ∆Y� 

(continua) 

∆w2 é o segundo modelo da variável dependente, representado pelo produto entre a soma do retorno trimestral da ação mais um, vezes sua 
participação na carteira do fundo, dividido pelo somatório de tal produto do trimestre atual menos a participação da ação i no fundo j do 

trimestre anterior. 1�%&/T� ¡¢£¤	¥¦§¨©ª £ representa o retorno médio obtido com as compras de ações em acordo à revisão de determinada informação do 

analista. 1�%&/T� ¡¢£¤	� «¬£Á£©  representa o retorno médio obtido com as compras de ações contrárias à revisão de determinada informação do analista.	
1�%&/T� ¡¢£¤	¥¦§¨©ª £	� «¬£Á£©  é a diferença entre 1�%&/T� ¡¢£¤	¥¦§¨©ª £ e 1�%&/T� ¡¢£¤	� «¬£Á£© . LPAbFc representa a variação do consenso do lucro por ação, 
ponderado pela cotação do ativo, entre os trimestres t-1 e t-2. 	1����� representa a variação absoluta do consenso da recomendação por ação entre os 
trimestres t-1 e t-2. 1���� representa a diferença do retorno implícito por ação, entre os trimestres t-1 e t-2. O retorno implícito é calculado como a 

razão do consenso do preço-alvo projetado sobre a cotação do preço da ação na data do consenso, menos um. 

  
�j%k/�®¯h�i	°±²³�´®�  �j%k/�®¯h�i	®µ¶�Á��®  �j%k/�®¯h�i	°±²³�´®�	®µ¶�Á��® 

Tipo ghilmn �m�lmn ��lmn  ghilmn �m�lmn ��lmn  ghilmn �m�lmn ��lmn 

Div 

µ 0,006*** -0,001 0,007***  -0,007*** -0,001 -0,004**  0,013*** 0 0,011*** 

e 0,001 0,001 0,002  0,001 0,001 0,001  0,002 0,002 0,002 

t 4,384 -0,831 4,099  -4,925 -0,736 -3,21  7,499 -0,156 6,095 

n 722 722 722  722 722 722  722 722 722 

IbA 

µ 0,006*** -0,006*** 0,002*  -0,01*** -0,003*** -0,008***  0,017*** -0,003** 0,01*** 

e 0,001 0,001 0,001  0,001 0,001 0,001  0,001 0,001 0,001 

t 7,625 -6,365 2,158  -13,143 -4,435 -10,701  17,191 -2,958 9,139 

n 4751 4751 4751  4751 4751 4751  4751 4751 4751 

IbX 

µ 0,004 -0,01** 0,002  -0,017*** -0,01*** -0,018***  0,021*** 0 0,02*** 

e 0,003 0,003 0,004  0,003 0,003 0,003  0,003 0,003 0,004 

t 0,131 -2,893 0,496  -5,238 -3,645 -5,844  6,055 0,055 4,587 

n 269 269 269  269 269 269  269 269 269 

IxA 

µ 0,006*** -0,005*** 0,002  -0,01*** -0,003* -0,008***  0,016*** -0,001 0,01*** 

e 0,002 0,001 0,002  0,001 0,002 0,002  0,002 0,002 0,002 

t 3,357 -3,579 1,232  -7,086 -2,19 -4,905  7,835 -0,741 4,54 

n 1667 1667 1667  1667 1667 1667  1667 1667 1667 

IxI 

µ 0,003 -0,006 1,11E-04  -0,01*** -0,006** -0,01***  0,013*** 0 0,01** 

e 0,003 0,003 0,003  0,002 0,002 0,002  0,003 0,003 0,003 

t 1,107 -1,856 0,033  -4,559 -3,164 -4,548  4,614 0,091 2,929 

n 213 213 213  213 213 213  213 213 213 

Liv 

µ 0,009*** -0,003*** 0,004***  -0,009*** -0,001* -0,005***  0,018*** -0,002* 0,009*** 

e 0,001 0,001 0,001  0,001 0,001 0,001  0,001 0,001 0,001 

t 13,117 -4,836 4,819  -14,355 -2,118 -8,316  22,098 -2,556 9,918 

n 7827 7827 7827  7827 7827 7827  7827 7827 7827 

Set 

µ 0,006*** -0,003 0,002  -0,009*** -0,002 -0,006***  0,015*** -0,001 0,008*** 

e 0,001 0,002 0,002  0,002 0,001 0,002  0,002 0,002 0,002 

t 4,112 -1,442 1,244  -5,444 -1,429 -3,771  7,251 -0,255 3,568 

n 1283 1283 1283  1283 1283 1283  1283 1283 1283 
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Tabela 33 – Retorno das compras dos fundos em acordo e contrárias às revisões, considerando ∆Y� 
(conclusão) 

  �j%k/�®¯h�i	°±²³�´®�  �j%k/�®¯h�i	®µ¶�Á��®  �j%k/�®¯h�i	°±²³�´®�	®µ¶�Á��® 

Tipo ghilmn �m�lmn ��lmn  ghilmn �m�lmn ��lmn  ghilmn �m�lmn ��lmn 

SmC 

µ 0,01*** -0,002 0,005  -0,003 0,007** 0,002  0,013*** -0,008*** 0,003 

e 0,003 0,002 0,003  0,002 0,002 0,002  0,003 0,002 0,003 

t 3,62 -1,011 1,732  -1,417 3,089 1,113  4,621 -3,777 0,867 

n 463 463 463  463 463 463  463 463 463 

SuG 

µ 0,012*** -0,00028 0,009*  -0,007*** 0,002 -0,005**  0,019*** -0,002 0,014*** 

e 0,003 0,003 0,003  0,002 0,002 0,002  0,003 0,003 0,003 

t 4,243 -0,099 2,575  -3,318 0,989 -2,976  6,709 -0,869 4,471 

n 250 250 250  250 250 250  250 250 250 

Tod 

µ 0,007*** -0,004*** 0,003***  -0,009*** -0,002*** -0,006***  0,017*** -0,002*** 0,009*** 

e 4,29E-04 4,33E-04 0,001  4,16E-04 3,71E-04 4,03E-04  0,001 0 0,001 

t 16,943 -9,02 6,297  -22,675 -4,994 -15,401  31,852 -4,117 16,093 

n 17445 17445 17445  17445 17445 17445  17445 17445 17445 

Nota: µ representa a média dos retornos, e o erro padão, t a estatística t e n o número de observações. 

*** p< 0,1%, **p < 1%, *p< 5% 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Para as operações de venda, as tabelas 34 e 35 apresentam os resultados dos retornos médios 

dos trades que estão em acordo e contrários às revisões, assim como a diferença entre ambos. 

Nesse caso é importante retratar que um desempenho mais baixo para o grupo de venda se-

guidor, comparado ao grupo de venda contrário, denota que a venda de uma ação para uma 

revisão negativa dos analistas evita um desempenho baixo, sendo assim, benéfica para o fun-

do. 

Nesse contexto os resultados apresentados demonstram que quando analisados os retornos das 

vendas que seguem as revisões do lucro por ação para todos os tipos de fundos (Tod) se evi-

tam perdas ao nível de 1,2% e de 1,5%, com o uso de ∆w1 e ∆w2, respectivamente, sendo 

tais resultados significativos a 0,1% e, em módulo, superior aos retornos observados das ven-

das que são contrárias às revisões.  

Também, observando as vendas que seguem e que são contrárias às revisões do retorno implí-

cito, resultado semelhante é encontrado, visto apresentarem sinal negativo para as operações 

em acordo, indicando uma perda evitada ao nível de 0,7% no cenário de ∆w1 e de 0,9% com 

∆w2. 

O benefício das vendas em acordo e contrárias às revisões de lucro por ação e do retorno im-

plícito é corroborado pelos resultados apresentados em suas respectivas diferenças. Com o uso 

de ∆w1, observa-se que a diferença dos retornos apresenta coeficiente negativo e significativo 

ao nível de 1,5% para a revisão do lucro e de -0,7% para a revisão do retorno implícito, consi-

derando todos os tipos de fundos (Tod), enquanto, com o uso de ∆w2, também se observam 
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resultados negativos e significativos para as diferenças dessas revisões em todos os tipos de 

fundos, reforçando a ideia de que seguir as revisões de analistas gera melhor performance do 

que movimentos contrários. 

 Já, tratando das revisões das recomendações, embora os resultados daqueles que seguem 

apresentem sinal negativo, indicando que as vendas evitaram uma perda, o resultado das dife-

renças entre os que seguem e os que são contrários, especificamente com o uso de ∆w2, não 

atesta que seguir tais revisões é melhor do que ir contra elas, visto tal resultado ser positivo e 

significativo. Nesse sentido os achados para o retorno daqueles que operam em movimento 

contrário aparentam ter maior impacto sobre os que seguem tais revisões. 

Tabela 34 – Retorno das vendas dos fundos em acordo e contrárias às revisões, considerando ∆Yk 

(continua) 

∆w1 é o primeiro modelo da variável dependente, representado pela divisão entre o preço médio da ação, do trimestre atual, vezes a razão entre a 
participação do título e sua cotação final do trimestre, sobre o somatório desse produto no trimestre atual, menos tal divisão do trimestre anterior. 

1�%&/T·¦«ª¤	¥¦§¨©ª £ representa o retorno médio obtido com as vendas de ações em acordo à revisão de determinada informação do analista. 

1�%&/T·¦«ª¤	� «¬£Á£©  representa o retorno médio obtido com as vendas de ações contrárias à revisão de determinada informação do analista. 

1�%&/T·¦«ª¤	¥¦§¨©ª £	� «¬£Á£©  é a diferença entre 1�%&/T·¦«ª¤	¥¦§¨©ª £ e 1�%&/T·¦«ª¤	� «¬£Á£© . N����� representa a variação do consenso do lucro por ação, 
ponderado pela cotação do ativo, entre os trimestres t-1 e t-2. 	1����� representa a variação absoluta do consenso da recomendação por ação entre os 
trimestres t-1 e t-2. 1���� representa a diferença do retorno implícito por ação, entre os trimestres t-1 e t-2. O retorno implícito é calculado como a 

razão do consenso do preço-alvo projetado sobre a cotação do preço da ação na data do consenso, menos um. 

  
�j%k/�¸±µ´i	°±²³�´®�  �j%k/�¸±µ´i	®µ¶�Á��®  �j%k/�¸±µ´i	°±²³�´®�	®µ¶�Á��® 

Tipo ghilmn �m�lmn ��lmn  ghilmn �m�lmn ��lmn  ghilmn �m�lmn ��lmn 

Div 

µ -0,014*** -0,01*** -0,011***  0,002 -0,003 0,001  -0,016*** -0,006* -0,012*** 

e 0,002 0,002 0,003  0,002 0,002 0,002  0,003 0,003 0,003 

t -6,033 -4,028 -4,209  1,024 -1,662 0,596  -6,219 -2,338 -3,882 

n 637 637 637  637 637 637  637 637 637 

IbA 

µ -0,012*** -0,008 -0,009***  0,002 -0,005*** -1,11E-04  -0,014*** -0,003 -0,009** 

e 0,001 0,005 0,001  0,003 0,001 0,003  0,003 0,005 0,003 

t -13,492 -1,732 0,063  0,819 -5,66 -0,041  -5,219 -0,655 -3,063 

n 4740 4740 4740  4740 4740 4740  4740 4740 4740 

IbI 

µ -0,027*** -0,012** -0,017***  0,007* -0,007 -0,002  -0,033*** -0,005 -0,015** 

e 0,004 0,004 0,004  0,003 0,004 0,004  0,004 0,004 0,005 

t -6,388 -3,184 -3,763  2,132 -1,96 -0,593  -8,726 -1,397 -3,127 

n 252 252 252  252 252 252  252 252 252 

IxA 

µ 0,001 3,99E-04 1,79E-04  -0,001 -4,77E-04 9,98E-05  0,002 0,001 7,96E-05 

e 0,001 0,001 0,001  0,001 0,001 0,001  0,001 0,001 0,001 

t 0,797 0,398 0,163  0,564 -0,401 0,076  1 0,7507 0,0575 

n 1921 1921 1921  1921 1921 1921  1921 1921 1921 

IxI 

µ -0,017*** -0,005 -0,011***  0,007* -0,007* 0,001  -0,024*** 0,002 -0,013** 

e 0,003 0,003 0,003  0,003 0,003 0,004  0,003 0,003 0,004 

t -5,543 -1,812 -3,716  2,061 -2,131 0,345  -7,061 0,646 -3,182 

n 201 201 201  201 201 201  201 201 201 

Liv 

µ -0,014*** -0,004*** -0,008***  0,004*** -0,007*** -0,001  -0,019*** 0,003*** -0,007*** 

e 0,001 0,001 0,001  0,001 0,001 0,001  0,001 0,001 0,001 

t -19,886 -5,62 -11,526  5,861 -9,866 -1,634  -20,134 3,798 -6,894 

n 7102 7102 7102  7102 7102 7102  7102 7102 7102 
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Tabela 34 – Retorno das vendas dos fundos em acordo e contrárias às revisões, considerando ∆Yk 

(conclusão) 

  �j%k/�¸±µ´i	°±²³�´®�  �j%k/�¸±µ´i	®µ¶�Á��®  �j%k/�¸±µ´i	°±²³�´®�	®µ¶�Á��® 

Tipo ghilmn �m�lmn ��lmn  ghilmn �m�lmn ��lmn  ghilmn �m�lmn ��lmn 

Set 

µ -0,012*** -0,002 -0,006**  0,004 -0,006** -0,003  -0,016*** 0,004 -0,004 

e 0,002 0,002 0,002  0,002 0,002 0,002  0,003 0,003 0,003 

t -5,9 -0,994 -3,043  1,666 -2,77 -1,087  -5,734 1,541 -1,198 

n 844 844 844  844 844 844  844 844 844 

SmC 

µ -0,011*** -0,002 -0,003  0,009** -0,002 3,20E-04  -0,019*** 2,11E-04 -0,003 

e 0,002 0,002 0,002  0,003 0,002 0,004  0,003 0,003 0,004 

t -4,513 -0,732 -1,07  2,815 -0,727 0,09  -5,884 -0,08 -0,758 

n 439 439 439  439 439 439  439 439 439 

SuG 

µ -0,009*** -0,002 -0,006*  0,006 -0,002 0,003  -0,015*** 4,67E-04 -0,008*** 

e 0,002 0,003 0,002  0,003 0,003 0,004  0,003 0,003 0,004 

t -3,756 -0,587 -2,259  1,852 -0,733 0,729  -4,66 0,142 -2,272 

n 238 238 238  238 238 238  238 238 238 

Tod 

µ -0,012*** -0,005*** -0,007***  0,003*** -0,005*** -0,001  -0,015*** 0,001 -0,007*** 

e 4,65E-04 0,001 4,63E-04  0,001 4,61E-04 0,001  0,001 0,001 0,001 

t -25,651 -3,37 -15,852  3,74 -11,508 -0,737  -16,205 0,375 -6,932 

n 16374 16374 16374  16374 16374 16374  16374 16374 16374 

Nota: µ representa a média dos retornos, e o erro padão, t a estatística t e n o número de observações. 

*** p< 0,1%, **p < 1%, *p< 5% 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Tabela 35 – Retorno das vendas dos fundos em acordo e contrárias às revisões, considerando ∆Y� 

(continua) 

∆w2 é o segundo modelo da variável dependente, representado pelo produto entre a soma do retorno trimestral da ação mais um, vezes sua 
participação na carteira do fundo, dividido pelo somatório de tal produto do trimestre atual menos a participação da ação i no fundo j do 
trimestre anterior. 1�%&/T·¦«ª¤	¥¦§¨©ª £ representa o retorno médio obtido com as vendas de ações em acordo à revisão de determinada informação 

do analista. 1�%&/T·¦«ª¤	� «¬£Á£©  representa o retorno médio obtido com as vendas de ações contrárias à revisão de determinada informação do 

analista. 1�%&/T·¦«ª¤	¥¦§¨©ª £	� «¬£Á£©  é a diferença entre 1�%&/T·¦«ª¤	¥¦§¨©ª £ e 1�%&/T·¦«ª¤	� «¬£Á£© . N����� representa a variação do consenso do lucro 
por ação, ponderado pela cotação do ativo, entre os trimestres t-1 e t-2. 	1����� representa a variação absoluta do consenso da recomendação por 

ação entre os trimestres t-1 e t-2. 1���� representa a diferença do retorno implícito por ação, entre os trimestres t-1 e t-2. O retorno implícito é 
calculado como a razão do consenso do preço-alvo projetado sobre a cotação do preço da ação na data do consenso, menos um. 

  
�j%k/�¸±µ´i	°±²³�´®�  �j%k/�¸±µ´i	®µ¶�Á��®  �j%k/�¸±µ´i	°±²³�´®�	®µ¶�Á��® 

Tipo ghilmn �m�lmn ��lmn  ghilmn �m�lmn ��lmn  ghilmn �m�lmn ��lmn 

Div 

µ -0,009*** -0,005** -0,006**  0,004* -0,001 0,003  -0,013*** -0,005* -0,009*** 

e 0,002 0,002 0,002  0,002 0,002 0,002  0,002 0,002 0,002 

t -4,8 -3,111 -2,812  2,469 -0,507 1,725  -6,089 -2,237 -3,672 

n 722 722 722  722 722 722  722 722 722 

IbA 

µ -0,017*** -0,003*** -0,011***  0,005*** -0,007*** 0,001  -0,022*** 0,004*** -0,012*** 

e 0,001 0,001 0,001  0,001 0,001 0,001  0,001 0,001 0,001 

t -17,479 -3,583 -10,801  5,845 -7,791 1,208  -19,704 3,65 -9,547 

n 4550 4550 4550  4550 4550 4550  4550 4550 4550 

IbI 

µ -0,031*** -0,016*** -0,027***  0,003 -0,011** 0,003  -0,034*** -0,005 -0,03*** 

e 0,005 0,005 0,006  0,003 0,004 0,004  0,004 0,005 0,006 

t -6,387 -3,455 -4,954  1,014 -2,769 0,703  -7,784 -1,014 -4,664 

n 264 264 264  264 264 264  264 264 264 
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Tabela 35 – Retorno das vendas dos fundos em acordo e contrárias às revisões, considerando ∆Y� 

(conclusão) 

  �j%k/�¸±µ´i	°±²³�´®�  �j%k/�¸±µ´i	®µ¶�Á��®  �j%k/�¸±µ´i	°±²³�´®�	®µ¶�Á��® 

Tipo ghilmn �m�lmn ��lmn  ghilmn �m�lmn ��lmn  ghilmn �m�lmn ��lmn 

IxA 

µ -0,012*** -0,002 -0,007***  0,008*** -0,005** 0,003  -0,02*** 0,003 -0,01*** 

e 0,001 0,001 0,001  0,002 0,002 0,002  0,002 0,002 0,002 

t -8,821 -1,307 -5,268  4,885 -2,708 1,484  -10,635 1,564 -4,944 

n 1552 1552 1552  1552 1552 1552  1552 1552 1552 

IxI 

µ -0,018*** -0,002 -0,011**  0,009** -0,009** 0,002  -0,027*** 0,007* -0,013*** 

e 0,003 0,003 0,003  0,003 0,003 0,003  0,003 0,003 0,004 

t -5,393 -0,547 -3,089  3,086 -2,642 0,769  -8,33 2,232 -3,589 

n 212 212 212  212 212 212  212 212 212 

Liv 

µ -0,015*** -0,003*** -0,009***  0,005*** -0,007*** -0,00036  -0,02*** 0,004*** -0,008*** 

e 0,001 0,001 0,001  0,001 0,001 0,001  0,001 0,001 0,001 

t -19,494 -4,056 -11,008  6,141 -9,657 -0,434  -19,983 4,743 -7,874 

n 7343 7343 7343  7343 7343 7343  7343 7343 7343 

Set 

µ -0,013*** -0,001 -0,006**  0,006** -0,006** -0,001  -0,019*** 0,005 -0,005 

e 0,002 0,002 0,002  0,002 0,002 0,002  0,003 0,003 0,003 

t -6,114 -0,312 -2,691  3,225 -2,639 -0,341  -7,338 1,952 -1,682 

n 868 868 868  868 868 868  868 868 868 

SmC 

µ -0,011*** -0,001 -0,004  0,008* -0,003 0,001  -0,018*** 0,002 -0,005 

e 0,002 0,002 0,002  0,003 0,002 0,003  0,003 0,003 0,004 

t -4,562 -0,462 -1,586  2,583 -1,302 0,265  -5,643 0,643 -1,307 

n 461 461 461  461 461 461  461 461 461 

SuG 

µ -0,012*** -0,002 -0,007*  0,006* -0,003 0,002  -0,018*** 0,002 -0,008** 

e 0,003 0,003 0,003  0,003 0,003 0,003  0,003 0,003 0,003 

t -4,493 -0,634 -2,544  2,269 -1,208 0,606  -6,126 0,471 -2,669 

n 250 250 250  250 250 250  250 250 250 

Tod 

µ -0,015*** -0,003*** -0,009***  0,005*** -0,006*** 0,001  -0,02*** 0,004*** -0,01*** 

e 4,91E-04 4,54E-04 0,001  4,86E-04 4,88E-04 0,001  0,001 0,001 0,001 

t -30,238 -6,47 -17,636  10,996 -13,261 1,201  -33,136 5,992 -14,381 

n 16222 16222 16222  16222 16222 16222  16222 16222 16222 

Nota: µ representa a média dos retornos, e o erro padão, t a estatística t e n o número de observações. 

*** p< 0,1%, **p < 1%, *p< 5% 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Por fim, as tabelas 36 e 37 apresentam os resultados das diferenças entre compra e venda se-

guidores e compra e venda em desacordo às revisões. A ideia de se avaliar de modo agrupado 

compra e venda implica em mensurar qual o retorno de tais operações de modo consolidado. 

Nota-se que com o uso de ambas variáveis dependentes, o retorno é próximo de 2% para 

compras e vendas que seguem as revisões de lucro por ação e de 0,12% para as operações de 

compra e venda que seguem revisões do retorno implícito, considerando todos os tipos de 

fundos (Tod), com o uso de ambos modelos da variável dependente.  



139 
 

Diferente dos achados de Franck e Kerl (2013), quando observado os retornos provenientes 

das operações em linha com as revisões do consenso das recomendações dos analistas para 

todos os tipos de fundos (Tod), os resultados apontam que não há evidências de que esse tipo 

de revisão é capaz de gerar retornos favoráveis para os trades dos gestores que estão em acor-

do, visto que, em ambos modelos, ou seja, com o uso de ∆w1 e ∆w2, nenhum resultado apre-

sentado é significativo. 

Porém, quando observado o tipo Dividendos (Div), nota-se para os resultados com os dois 

modelos da variável dependente que a revisão da recomendação é capaz de gerar retornos 

favoráveis para os gestores desse tipo de fundo que seguem em conjunto as recomendações de 

compra e venda, apresentando retornos ao nível de 1% no caso de ∆w1 e de 0,4% no caso de 

∆w2. 

Tabela 36 – Retorno das diferenças entre compras e vendas em acordo e contrárias às revisões, conside-
rando ∆Y1 

(continua) 

∆w1 é o primeiro modelo da variável dependente, representado pela divisão entre o preço médio da ação, do trimestre atual, vezes a razão entre a 
participação do título e sua cotação final do trimestre, sobre o somatório desse produto no trimestre atual, menos tal divisão do trimestre anterior. 

1�%&/T� ¡¢£¤_·¦«ª¤	¥¦§¨©ª £ representa a diferença do retorno médio entre a compra e venda das ações em acordo às revisões dos analistas. 

1�%&/T� ¡¢£¤_·¦«ª¤	� «¬£Á£©  representa a diferença do retorno médio entre a compra e venda das ações contrárias às revisões dos analistas. 

1�%&/T� ¡¢£¤_·¦«ª¤	¥¦§¨©ª £	� «¬£Á£©  é a diferença entre 1�%&/T� ¡¢£¤_·¦«ª¤	¥¦§¨©ª £	 e 1�%&/T� ¡¢£¤_·¦«ª¤		� «¬£Á£© . N����� representa a variação do con-
senso do lucro por ação, ponderado pela cotação do ativo, entre os trimestres t-1 e t-2. 	1����� representa a variação absoluta do consenso da 
recomendação por ação entre os trimestres t-1 e t-2. 1���� representa a diferença do retorno implícito por ação, entre os trimestres t-1 e t-2. O 

retorno implícito é calculado como a razão do consenso do preço-alvo projetado sobre a cotação do preço da ação na data do consenso, menos um. 

  
�j%k/�®¯h�i_¸±µ´i	°±²³�´®�  �j%k/�®¯h�i_¸±µ´i	®µ¶�Á��®  �j%k/�®¯h�i_¸±µ´i	°±²³�´®�	®µ¶�Á��® 

Tipo ghilmn �m�lmn ��lmn  ghilmn �m�lmn ��lmn  ghilmn �m�lmn ��lmn 

Div 

µ 0,022*** 0,01*** 0,019***  -0,009*** 0,002 -0,005*  0,031*** 0,007* 0,024*** 

e 0,002 0,003 0,003  0,003 0,002 0,003  0,004 0,004 0,004 

t 8,909 3,747 7,117  -3,706 1,021 -2,051  8,325 2,087 5,94 

n 628 628 628  628 628 628  628 628 628 

IbA 

µ 0,02*** 0,007 0,012***  -0,014*** 0,001 -0,002  0,034*** 0,006 0,014*** 

e 0,001 0,006 0,001  0,002 0,001 0,003  0,003 0,006 0,003 

t 17,928 1,183 10,438  -6,432 1,408 -0,728  13,353 0,936 4,238 

n 4722 4722 4722  4722 4722 4722  4722 4722 4722 

IbI 

µ 0,03*** -0,001 0,023***  -0,024*** 0,001 -0,02***  0,054*** -0,002 0,043*** 

e 0,004 0,004 0,005  0,004 0,004 0,005  0,006 0,006 0,009 

t 7,555 -0,332 4,78  -6,795 0,162 -4,266  8,793 -0,297 5,067 

n 252 252 252  252 252 252  252 252 252 

IxA 

µ 0,006*** -0,006*** 0,001  -0,004* -0,003* -0,003*  0,01*** -0,003 0,004* 

e 0,002 0,001 0,002  0,002 0,001 0,002  0,002 0,002 0,002 

t 3,912 -4,108 0,788  -2,424 -2,09 -1,969  5,038 -1,641 2,136 

n 1921 1921 1921  1921 1921 1921  1921 1921 1921 

IxI 

µ 0,022*** -0,002 0,011**  -0,02*** 0,003 -0,011**  0,042*** -0,004 0,022*** 

e 0,003 0,003 0,004  0,003 0,003 0,003  0,006 0,005 0,006 

t 6,6 -0,52 3,154  -6,271 1,054 -3,193  7,332 -0,9 3,565 

n 201 201 201  201 201 201  201 201 201 
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Tabela 36 – Retorno das diferenças entre compras e vendas em acordo e contrárias às revisões, consi-
derando ∆Y1 

(conclusão) 

  �j%k/�®¯h�i_¸±µ´i	°±²³�´®�Á  �j%k/�®¯h�i_¸±µ´i	®µ¶�Á��®  �j%k/�®¯h�i_¸±µ´i	°±²³�´®�	®µ¶�Á��® 

Tipo ghilmn �m�lmn ��lmn  ghilmn �m�lmn ��lmn  ghilmn �m�lmn ��lmn 

Liv 

µ 0,023*** 0,001** 0,012***  -0,014*** 0,005*** -0,004***  0,037*** -0,004** 0,016*** 

e 0,001 0,001 0,001  0,001 0,001 0,001  0,001 0,001 0,002 

t 25,406 1,299 12,612  -16,159 5,801 -4,03  24,971 -2,681 9,65 

n 6998 6998 6998  6998 6998 6998  6998 6998 6998 

Set 

µ 0,021*** 0,003 0,01***  -0,013*** 0,003 -0,002  0,035*** 2,51E-04 0,013* 

e 0,003 0,003 0,003  0,003 0,003 0,003  0,005 0,005 0,005 

t 7,447 1,123 3,378  -4,603 1,055 -0,718  7,303 0,055 2,332 

n 651 651 651  651 651 651  651 651 651 

SmC 

µ 0,021*** -0,001 0,007*  -0,014*** 0,008*** 0,001  0,036*** -0,009* 0,006 

e 0,003 0,002 0,003  0,003 0,002 0,004  0,005 0,004 0,006 

t 6,729 -0,452 2,094  -4,693 3,443 0,296  6,861 -2,538 0,995 

n 433 433 433  433 433 433  433 433 433 

SuG 

µ 0,021*** 0,002 0,012**  -0,015*** 0,002 -0,007*  0,037*** -0,001 0,019** 

e 0,003 0,003 0,004  0,003 0,003 0,003  0,005 0,004 0,006 

t 6,172 0,52 3,192  -4,728 0,798 -2,058  6,769 -0,134 3,172 

n 237 237 237  237 237 237  237 237 237 

Tod 

µ 0,02*** 0,002 0,011***  -0,013*** 0,003*** -0,004***  0,033*** -2,35E-04 0,015*** 

e 0,001 0,002 0,001  0,001 0,001 0,001  0,001 0,002 0,001 

t 34,345 1,255 17,94  -16,424 4,956 -3,469  30,871 -0,116 11,157 

n 16043 16043 16043  16043 16043 16043  16043 16043 16043 

Nota: µ representa a média dos retornos, e o erro padão, t a estatística t e n o número de observações. 

*** p< 0,1%, **p < 1%, *p< 5% 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Tabela 37 – Retorno das diferenças entre compras e vendas em acordo e contrárias às revisões, consideran-
do ∆Y2 

(continua) 

∆w2 é o segundo modelo da variável dependente, representado pelo produto entre a soma do retorno trimestral da ação mais um, vezes sua 
participação na carteira do fundo, dividido pelo somatório de tal produto do trimestre atual menos a participação da ação i no fundo j do 
trimestre anterior. 1�%&/T� ¡¢£¤_·¦«ª¤	¥¦§¨©ª £ representa a diferença do retorno médio entre a compra e venda das ações em acordo às revisões dos 

analistas. 1�%&/T� ¡¢£¤_·¦«ª¤	� «¬£Á£©  representa a diferença do retorno médio entre a compra e venda das ações contrárias às revisões dos analistas. 

1�%&/T� ¡¢£¤_·¦«ª¤	¥¦§¨©ª £	� «¬£Á£©  é a diferença entre 1�%&/T� ¡¢£¤_·¦«ª¤	¥¦§¨©ª £	 e 1�%&/T� ¡¢£¤_·¦«ª¤		� «¬£Á£© . N����� representa a variação do con-
senso do lucro por ação, ponderado pela cotação do ativo, entre os trimestres t-1 e t-2. 	1����� representa a variação absoluta do consenso da 
recomendação por ação entre os trimestres t-1 e t-2. 1���� representa a diferença do retorno implícito por ação, entre os trimestres t-1 e t-2. O 
retorno implícito é calculado como a razão do consenso do preço-alvo projetado sobre a cotação do preço da ação na data do consenso, menos 

um. 

  
�j%k/�®¯h�i_¸±µ´i	°±²³�´®�  �j%k/�®¯h�i_¸±µ´i	®µ¶�Á��®  �j%k/�®¯h�i_¸±µ´i	°±²³�´®�	®µ¶�Á��® 

Tipo ghilmn �m�lmn ��lmn  ghilmn �m�lmn ��lmn  ghilmn �m�lmn ��lmn 

Div 

µ 0,015*** 0,004* 0,012***  -0,011*** -6,2E-05 -0,007***  0,026*** 0,004 0,019*** 

e 0,002 0,002 0,002  0,002 0,002 0,002  0,003 0,003 0,003 

t 7,777 2,269 5,747  -5,591 -0,036 -3,782  8,334 1,538 6,036 

n 722 722 722  722 722 722  722 722 722 

IbA 

µ 0,023*** -0,003** 0,013***  -0,015*** 0,004*** -0,009***  0,038*** -0,007*** 0,022*** 

e 0,001 0,001 0,001  0,001 0,001 0,001  0,002 0,002 0,002 

t 21,954 -2,812 10,885  -15,337 5,173 -8,401  23,217 -4,829 11,622 

n 4548 4548 4548  4548 4548 4548  4548 4548 4548 



141 
 

 
Tabela 37 – Retorno das diferenças entre compras e vendas em acordo e contrárias às revisões, consi-

derando ∆Y2 

(conclusão) 

  �j%k/�®¯h�i_¸±µ´i	°±²³�´®�  �j%k/�®¯h�i_¸±µ´i	®µ¶�Á��®  �j%k/�®¯h�i_¸±µ´i	°±²³�´®�	®µ¶�Á��® 

Tipo ghilmn �m�lmn ��lmn  ghilmn �m�lmn ��lmn  ghilmn �m�lmn ��lmn 

IbI 

µ 0,034*** 0,006 0,029***  -0,02*** 0,001 -0,021***  0,054*** 0,005 0,05*** 

e 0,004 0,005 0,006  0,003 0,003 0,004  0,006 0,007 0,009 

t 7,746 1,222 4,962  -5,63 0,394 -5,295  8,415 0,727 5,682 

n 264 264 264  264 264 264  264 264 264 

IxA 

µ 0,019*** -0,003 0,01***  -0,019*** 0,001 -0,011***  0,038*** -0,004 0,021*** 

e 0,002 0,002 0,002  0,002 0,002 0,002  0,003 0,003 0,003 

t 9,762 -1,8 5,213  -9,813 0,584 -4,909  12,626 -1,426 6,403 

n 1527 1527 1527  1527 1527 1527  1527 1527 1527 

IxI 

µ 0,02*** -0,004 0,011**  -0,019*** 0,003 -0,013***  0,039*** -0,007 0,024*** 

e 0,003 0,003 0,004  0,003 0,002 0,003  0,005 0,005 0,006 

t 6,24 -1,301 2,797  -7,038 1,047 -4,634  7,923 -1,444 4,109 

n 212 212 212  212 212 212  212 212 212 

Liv 

µ 0,024*** 0 0,013***  -0,013*** 0,006*** -0,004***  0,037*** -0,006*** 0,017*** 

e 0,001 0,001 0,001  0,001 0,001 0,001  0,001 0,001 0,002 

t 27,529 0,253 13,557  -15,291 8,339 -4,606  26,3 -4,868 10,923 

n 7327 7327 7327  7327 7327 7327  7327 7327 7327 

Set 

µ 0,02*** 1,15E-04 0,01***  -0,015*** 0,002 -0,005*  0,035*** -0,002 0,015*** 

e 0,002 0,002 0,003  0,002 0,002 0,003  0,004 0,004 0,004 

t 8,333 0,047 3,734  -6,216 0,942 -2,072  8,973 -0,542 3,461 

n 860 860 860  860 860 860  860 860 860 

SmC 

µ 0,02*** -0,001 0,009*  -0,011*** 0,009*** 0,002  0,031*** -0,01** 0,007 

e 0,003 0,002 0,003  0,003 0,002 0,003  0,005 0,003 0,006 

t 6,693 -0,37 2,583  -3,832 4,013 0,514  6,404 -3,007 1,261 

n 461 461 461  461 461 461  461 461 461 

SuG 

µ 0,023*** 0,001 0,015***  -0,014*** 0,005* -0,007*  0,037*** -0,004 0,023*** 

e 0,003 0,003 0,004  0,003 0,002 0,003  0,005 0,004 0,005 

t 7,432 0,487 4,343  -4,977 2,172 -2,53  7,999 -0,939 4,302 

n 250 250 250  250 250 250  250 250 250 

Tod 

µ 0,022*** -0,001 0,012***  -0,014*** 0,005*** -0,007***  0,037*** -0,006*** 0,019*** 

e 0,001 0,001 0,001  0,001 0,001 0,001  0,001 0,001 0,001 

t 40,15 -1,443 20,349  -26,332 9,535 -11,275  41,264 -6,732 19,107 

n 16171 16171 16171  16171 16171 16171  16171 16171 16171 

Nota: µ representa a média dos retornos, e o erro padão, t a estatística t e n o número de observações. 

*** p< 0,1%, **p < 1%, *p< 5% 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Entender se no mercado brasileiro as informações dos analistas influenciam o comportamento 

dos gestores de fundos de investimento em ações, traduzida na ideia de se tais gestores se-

guem tais informações, é o objetivo central desse estudo. Nesse ambiente, as distintas classifi-

cações utilizadas sugerem a investigação também do comportamento dos gestores distinguin-

do-os entre ativos e passivos. 

Ainda mais, conforme Franck e Kerl (2013), os objetivos secundários traçados contemplam a 

investigação da influência com aspectos diversos que compreendem a direção das revisões, o 

nível de concordância entre os analistas e a avaliação do impacto que tal comportamento tem 

sobre o retorno das compras e vendas feitas em acordo e contrárias às revisões. 

Nesse sentido, esse estudo permite entender se as estimativas dos analistas têm valor para 

trades feitos pelos gestores de fundos de ações, trazendo evidências que permitam corroborar 

ou contestar a hipótese do mercado eficiente proposta por Fama (1970), particularmente em 

sua forma semi-forte, que relata não ser possível a obtenção de ganhos anormais mediante o 

uso de informações públicas. 

Uma consideração importante dessa pesquisa é o fato de que os resultados apresentados com-

preendem a população analisada e o período definido, não sendo possível fazer conclusões 

mais amplas. Também, cabe destacar que os resultados dos modelos, apresentam, em sua 

maioria, um R2 considerado baixo, sendo em muitos casos inferior a 1%, indicando um baixo 

poder explicativo do modelo econométrico utilizado. 

Mesmo assim, os achados que envolvem a hipótese inicial do estudo indicam que os gestores 

tendem a seguir determinadas informações dos analistas, sendo a revisão de recomendação a 

que demonstra ter mais influência sobre tal comportamento, visto que é a que mais apresenta 

resultados significativos para os distintos tipos de fundos analisados. Entretanto, os resultados 

para as revisões de lucro por ação, quando alinhados ao comportamento dos gestores, aparen-

tam influenciar em maior intensidade as compras e vendas das ações do que as outras revi-

sões, ainda que, em sua maioria seja comparada somente às revisões das recomendações, já 
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que as do retorno implícito apresentam alinhamento com o comportamento dos gestores em 

poucos casos. 

Embora a análise da segunda hipótese, que compara a intensidade com que gestores de fundos 

ativos e passivos seguem as revisões dos analistas, não apresentem resultados significativos 

para todo o conjunto de fundos ativos utilizados no estudo, ela revela, particularmente no tipo 

de fundo que tem como benchmark o IBrX, que os gestores de seu tipo ativo são influencia-

dos em maior intensidade que os gestores do tipo passivo, pelas revisões da recomendação e 

do retorno implícito, corroborando a ideia de que gestores de fundos ativos se utilizam das 

informações emitidas pelos analistas como uma das estratégias de buscar melhor performance 

que seus índices benchmarks.  

Nesse ponto, uma extensão que pode ser feita sobre essa pesquisa compreende a análise com 

o uso da categorização de fundos em acordo ao apresentado no trabalho de Cremers e 

Petajisto (2009), que os classificam em função de duas medidas, sejam elas o Active Share e o 

Tracking error, para avaliá-los não em acordo à uma denominada classificação, mas baseada 

em uma métrica que possibilita mensurar o quanto ativos ou passivos os fundos são. 

Analisando se a direção de tais revisões impacta o comportamento do gestor, os resultados 

para a terceira hipótese da pesquisa indicam que os gestores tendem a seguir mais as revisões 

das recomendações quando desfavoráveis, sendo essas, as revisões positivas dessa métrica, 

visto a escala invertida utilizada. Esse achado corrobora apontamentos de outros estudos que 

relatam os conflitos de interesse existentes na atividade dos analistas de ações, que em certos 

casos, os influenciam a reportar estimativas e recomendações mais favoráveis, que faz com 

que os usuários de tais informações tendam a descontar as opiniões mais otimistas, particu-

larmente das recomendações. Ainda mais, para alguns tipos de fundos, os resultados do com-

portamento dos gestores, face ao retorno implícito, estão em acordo às revisões positivas e 

negativas, reforçando o argumento de que o desconto das opiniões de analistas aparenta ocor-

rer com mais intensidade nas revisões das recomendações. 

Considerando a quarta hipótese sua avaliação é limitada devido à ausência de dados referentes 

ao nível de discordância, medido pelo desvio padrão, para o consenso das recomendações dos 

analistas. Os resultados apresentados indicam ser o nível de discordância do lucro por ação, a 

principal variável moderadora entre as duas analisadas. Mesmo assim, alguns tipos de fundos 

apresentam resultados contemplando as duas medidas de dispersão utilizadas, indicando que 

tal discordância entre as opiniões dos analistas tem efeito negativo sobre o comportamento 
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dos gestores, ou seja, se há mais volatilidade entre as opinões dos gestores para a formação do 

consenso, menos intensa é a variação da participação das ações em determinada carteira na 

mesma direção das revisões, resultados em acordo aos encontrados por Franck e Kerl (2013). 

Quanto à quinta hipótese, alguns resultados para as revisões de recomendações, indicam que o 

retorno obtido com trades que seguem tais revisões dos analistas não é benéfico para os fun-

dos. Diante disso, uma análise mais detalhada passível de se fazer compreende avaliar se os 

analistas que emitem informações apenas das recomendações influenciam negativamente o 

consenso médio, dado o retorno obtido com o uso de tal métrica, mesmo que a frequência de 

revisão dessa medida seja menos intensa que das outras, devido ao uso de escala discreta com 

cinco pontos, em contraste ao uso de escala contínua do lucro por ação e do retorno implícito. 

Isso denota para outra sugestão, que contempla avaliar se há herding behavior entre os analis-

tas de ações do mercado brasileiro, ou seja, se alguns influenciam a emissão da informação de 

outros. 

Porém, tratando das revisões das estimativas de lucro por ação e de retorno implícito, os 

achados apontam que seguir tais revisões possibilitam ganhos às operações de compra e venda 

feitas pelos gestores de fundos de investimentos, indicando que o comportamento em acordo à 

elas aparenta ter valor para tais gestores. 
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7. ANEXOS 

 

 

Tabela 38 – Lista das companhias com dados coletados da S&P Capital IQ 

(continua) 
Nome da empresa Bolsa Ticker 

3M Company NYSE MMM 
Abbott Laboratories NYSE ABT 
Abril Educação S.A. BM&FBOVESPA ABRE11 

AES Elpa S.A. BM&FBOVESPA AELP3 
AES Tietê S.A. BM&FBOVESPA GETI3 

Aesapar Fund - Investment Imobiliario Fund BM&FBOVESPA AEFI11 
AFLUENTE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA SA BM&FBOVESPA AFLU3 

Afluente Transmissao De Energia Eletrica SA BM&FBOVESPA AFLT3 
Alfa Holdings S.A. BM&FBOVESPA RPAD3 

Aliansce Shopping Centers SA BM&FBOVESPA ALSC3 
All America Latina Logistica S.A. BM&FBOVESPA ALLL3 

All Ore Mineração S.A. BM&FBOVESPA AORE3 
Alpargatas SA BM&FBOVESPA ALPA4 

Alupar Investimento S.A. BM&FBOVESPA ALUP11 
Amazon.com Inc. Nasdaq AMZN 

Ambev S.A. BM&FBOVESPA ABEV3 
American Express Company NYSE AXP 

Amgen Inc. Nasdaq AMGN 
Ampla Energia e Serviços S.A. BM&FBOVESPA CBEE3 

Apple Inc. Nasdaq AAPL 
Arezzo Industria e Comercio S.A. BM&FBOVESPA ARZZ3 

Arteris S.A. BM&FBOVESPA ARTR3 
AT&T, Inc. NYSE T 

Autometal S.A. BM&FBOVESPA AUTM3 
Avon Products Inc. NYSE AVP 

Azevedo & Travassos S.A. BM&FBOVESPA AZEV4 
B2W Companhia Digital BM&FBOVESPA BTOW3 

Bahema S.A. BM&FBOVESPA BAHI3 
Banco ABC Brasil S.A. BM&FBOVESPA ABCB4 

Banco Alfa de Investimento S.A. BM&FBOVESPA BRIV4 
Banco Bradesco S.A. BM&FBOVESPA BBDC4 

Banco da Amazonia S.A. BM&FBOVESPA BAZA3 
Banco Daycoval S.A. BM&FBOVESPA DAYC4 
Banco do Brasil S.A. BM&FBOVESPA BBAS3 

Banco do Estado de Sergipe S.A. BM&FBOVESPA BGIP4 
Banco do Nordeste do Brasil S.A. BM&FBOVESPA BNBR3 
Banco Industrial e Comercial S.A. BM&FBOVESPA BICB4 

Banco Indusval S.A. BM&FBOVESPA IDVL4 
Banco Mercantil de Investimentos SA BM&FBOVESPA BMIN4 

Banco Mercantil do Brasil S.A. BM&FBOVESPA BMEB4 
Banco Panamericano S.A. BM&FBOVESPA BPAN4 

Banco Pine S.A. BM&FBOVESPA PINE4 
Banco Santander (Brasil) S.A. BM&FBOVESPA SANB4 

Banco Sofisa SA BM&FBOVESPA SFSA4 
Banestes S.A - Banco do Estado do Espírito Santo S.A. BM&FBOVESPA BEES3 

Bank of America Corporation NYSE BAC 
Banrisul N Front Fund Investment IMO FII Fund BM&FBOVESPA BNFS11 

Bardella S.A. Indústrias Mecânicas BM&FBOVESPA BDLL4 
Battistella Administração e Participações S.A. BM&FBOVESPA BTTL3 

Baumer SA BM&FBOVESPA BALM4 
BB Progressivo II Fundo Invest Imobiliario FII - Cota Fund BM&FBOVESPA BBPO11 

BB Renda Corporativa Fundo de Investimento Imobiliário - FII BM&FBOVESPA BBRC11 
BB Renda De Papeis Imobiliarios Fundo De Investimento Imobiliario - FII BM&FBOVESPA RNDP11 

BB Seguridade Participações S/A BM&FBOVESPA BBSE3 
Bco Estado do Rio Grande do Sul SA BM&FBOVESPA BRSR6 

Bematech SA BM&FBOVESPA BEMA3 
Berkshire Hathaway Inc. NYSE BRK.A 

BHG SA  Brazil Hospitality Group BM&FBOVESPA BHGR3 
Bicicletas Monark S.A. BM&FBOVESPA BMKS3 
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(continuação) 
Nome da empresa Bolsa Ticker 

Biomm S.A. BM&FBOVESPA BIOM3 
Biosev S.A. BM&FBOVESPA BSEV3 

BM&F Bovespa SA BM&FBOVESPA BVMF3 
Bombril S.A. BM&FBOVESPA BOBR4 

BR Malls Participacoes SA BM&FBOVESPA BRML3 
BR Properties S.A. BM&FBOVESPA BRPR3 

Bradespar S.A. BM&FBOVESPA BRAP3 
Brasil Brokers Participações S.A. BM&FBOVESPA BBRK3 

Brasil Insurance Participacoes e Administracao SA BM&FBOVESPA BRIN3 
Brasil Pharma S.A. BM&FBOVESPA BPHA3 

Brasilagro Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas BM&FBOVESPA AGRO3 
Braskem S.A. BM&FBOVESPA BRKM5 

Brasmotor S.A. BM&FBOVESPA BMTO4 
BRB - Banco de Brasília S.A. BM&FBOVESPA BSLI3 

BRF S.A. BM&FBOVESPA BRFS3 
Bristol-Myers Squibb Company NYSE BMY 

Brookfield Incorporacoes SA BM&FBOVESPA BISA3 
BTG Pactual Group BM&FBOVESPA BBTG11 

Cambuci S.A. BM&FBOVESPA CAMB4 
Castello Branco Off Park Fund In Im BM&FBOVESPA CBOP11 

Caterpillar Inc. NYSE CAT 
CCR SA BM&FBOVESPA CCRO3 

CCX Carvão da Colômbia S.A. BM&FBOVESPA CCXC3 
Celulose Irani, S.A. BM&FBOVESPA RANI3 

Cemepe Investimentos, S.A. BM&FBOVESPA MAPT4 
Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobras BM&FBOVESPA ELET6 

Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. BM&FBOVESPA CLSC4 
Centrais Eletricas do Para- CELPA BM&FBOVESPA CELP5 

Centrais Elétricas Matogrossenses S.A. - CEMAT BM&FBOVESPA CMGR4 
Ceramica Chiarelli S.A. BM&FBOVESPA CCHI4 

CESP - Companhia Energética de São Paulo BM&FBOVESPA CESP6 
CETIP SA - Mercados Organizados BM&FBOVESPA CTIP3 

Chevron Corporation NYSE CVX 
Cia. Hering BM&FBOVESPA HGTX3 

Cia. Iguaçu de Café Solúvel BM&FBOVESPA IGUA6 
Cielo SA BM&FBOVESPA CIEL3 

Cisco Systems, Inc. Nasdaq CSCO 
Citigroup Inc. NYSE C 
Cobrasma S.A. BM&FBOVESPA CBMA4 

Colgate-Palmolive Co. NYSE CL 
Comcast Corporation Nasdaq CMCS.A 

Companhia Brasileira de Distribuicao BM&FBOVESPA PCAR4 
Companhia Cacique de Cafe Soluvel BM&FBOVESPA CIQU4 

Companhia Celg de Participações BM&FBOVESPA GPAR3 
Companhia de Ferro Ligas da Bahia - FERBASA BM&FBOVESPA FESA4 

Companhia de Fiação e Tecidos Cedro e Cachoeira BM&FBOVESPA CEDO4 
Companhia de Gás de São Paulo - COMGÁS BM&FBOVESPA CGAS5 

Companhia de Locação das Américas S.A. BM&FBOVESPA LCAM3 
Companhia de Participações Aliança da Bahia BM&FBOVESPA PEAB4 

Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo BM&FBOVESPA SBSP3 
Companhia De Saneamento De Minas Gerais. BM&FBOVESPA CSMG3 

Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR BM&FBOVESPA SAPR4 
Companhia de Seguros Alianca da Bahia BM&FBOVESPA CSAB4 
Companhia de Tecidos Norte de Minas BM&FBOVESPA CTNM4 

Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro - CEG BM&FBOVESPA CEGR3 
Companhia Docas De Imbituba BM&FBOVESPA IMBI4 

Companhia Energética de Brasília - CEB BM&FBOVESPA CEBR5 
Companhia Energética de Minas Gerais S.A. BM&FBOVESPA CMIG4 

Companhia Energetica De Pernambuco - Celpe. BM&FBOVESPA CEPE5 
Companhia Energética do Ceará - Coelce BM&FBOVESPA COCE5 

Companhia Energética do Rio Grande do Norte - COSERN BM&FBOVESPA CSRN3 
Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica BM&FBOVESPA CEED4 

Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica - CEEE-D BM&FBOVESPA EEEL3 
Companhia Habitasul de Participacoes BM&FBOVESPA HBTS5 

Companhia Melhoramentos de São Paulo BM&FBOVESPA MSPA3 
Companhia Paranaense de Energia BM&FBOVESPA CPLE6 

Companhia Providência Indústria e Comércio BM&FBOVESPA PRVI3 
Companhia Siderurgica Nacional BM&FBOVESPA CSNA3 

Companhia Tecidos Santanense Ltda. BM&FBOVESPA CTSA4 
Companhiade Eletricidade do Estado da Bahia - COELBA BM&FBOVESPA CEEB3 
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(conclusão) 
Nome da empresa Bolsa Ticker 

ConocoPhillips NYSE COP 
Consorcio Alfa de Administracao S.A. BM&FBOVESPA BRGE12 

Construtora Lix da Cunha S.A. BM&FBOVESPA LIXC3 
Construtora Sultepa S.A. BM&FBOVESPA SULT4 
Contax Participacoes S.A. BM&FBOVESPA CTAX4 

Cosan Ltd. BM&FBOVESPA CZLT33 
Cosan S. A. Indústria e Comércio BM&FBOVESPA CSAN3 

CPFL Energia S.A. BM&FBOVESPA CPFE3 
CPFL Energias Renováveis S.A. BM&FBOVESPA CPRE3 

CR2 Empreendimentos Imobiliarios SA BM&FBOVESPA CRDE3 
Cremer SA BM&FBOVESPA CREM3 

Cristal Pigmentos do Brasil S.A. BM&FBOVESPA TIBR5 
CSHG Brasil Shopping FII BM&FBOVESPA HGBS11 

CSHG GR Louveira Fundo De Invest Imobiliario FII BM&FBOVESPA GRLV11 
Cshg Logistica - Fundo De Investimento Imobiliario BM&FBOVESPA HGLG11 

CSHG Real Estate - Fundo de Investimento Imobiliario - FII BM&FBOVESPA HGRE11 

Fonte: S&P Capital IQ 
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8. APÊNDICES 

 

 

APÊNDICE A – Descrição dos ativos que compõem a carteira dos fundos e tickers utili-

zados. 

Tabela 39 – Tickers utilizados 

(continua) 
Descrição no fundo Ticker utilizado 

Apple Drn AAPL 
Abc Brasil ON ABCB3 
Abc Brasil PN ABCB4 

Ambev S/A ON ABEV3 
Abril Educa Unt N2 ABRE11 

Abbott Drn ABT 
Abyara ON ABYA3 

Am Inox BR ON ACES3 
Am Inox BR PN ACES4 

Guarani ON ACGU3 
Anhanguera ON AEDU3 
Anhanguera PN AEDU4 
AES Elpa ON AELP3 
AES Sul ON AESL3 

Afluente T ON AFLT3 
Afluente ON AFLU3 

Agre Emp Imo ON AGEI3 
Agrenco ON AGEN33 

Agra Incorp ON AGIN3 
Argolis ON AGLS3B 

Brasilagro ON AGRO3 
All Amer Lat Unt N2 ALLL11 

All Amer Lat ON ALLL3 
All Amer Lat PN ALLL4 
Alpargatas ON ALPA3 
Alpargatas PN ALPA4 
Aliansce ON ALSC3 

Alupar Unt N2 ALUP11 
Lojas Marisa ON AMAR3 

Ambev PN AMBV4-Old 
Americel ON AMCE3 
Amgen Drn AMGN 
Amil ON AMIL3 

Amazon Drn AMZN 
AGconcessoes ON ANDG3B 
AGconcessoes PN ANDG4B 

Anima ON ANIM3 
All Ore ON AORE3 
Aracruz ON ARCZ3 

Aracruz PNA ARCZ5 
Aracruz PNB ARCZ6 
Arteris ON ARTR3 

Arezzo Co ON ARZZ3 
Autometal ON AUTM3 
Acos Vill ON AVIL3 
Acos Vill PN AVIL4 

American Exp Drn AXP 
Azevedo PN AZEV4 
Boeing Drn BA 

Bank America Drn BAC 
Bahema ON BAHI3 
Bahema PN BAHI4 
Baumer PN BALM4 



160 
 

(continuação) 
Descrição no fundo Ticker utilizado 

Excelsior PN BAUH4 
Amazonia ON BAZA3 

Brasil Pncb BBAS13 
Brasil ON BBAS3 

Bradesco ON BBDC3 
Bradesco PN BBDC4 

BR Brokers ON BBRK3 
BBSeguridade ON BBSE3 

BB Seguridade BBSE3 
BTG Pactual Unn1 BBTG11 

Bardella ON BDLL3 
Bardella PN BDLL4 
Minerva ON BEEF3 
Banestes ON BEES3 
Banestes PN BEES4 

Bematech ON BEMA3 
Banese ON BGIP3 
Banese PN BGIP4 
BHG ON BHGR3 

Bicbanco ON BICB3 
Bicbanco PN BICB4 
Biomm ON BIOM3 
Biomm PN BIOM4 

Brookfield ON BISA3 
Merc S Paulo PN BMCT4 
Merc Brasil ON BMEB3 
Merc Brasil PN BMEB4 
Merc Invest PN BMIN4 
Bic Monark ON BMKS3 
Brasmotor ON BMTO3 
Brasmotor PN BMTO4 

Bristolmuers Drn BMY 
Nord Brasil ON BNBR3 
Nord Brasil PN BNBR4 

Nossa Caixa ON BNCA3 
Bonaire Part ON BNPA3B 

Bombril PN BOBR4 
Bovespa Holding ON BOVH3 

Btgp Banco PNA BPAC5 
BR Pharma ON BPHA3 

Est Piaui ON BPIA3 
Banco Pan ON BPNM3 
Banco Pan PN BPNM4 
Bradespar ON BRAP3 
Bradespar PN BRAP4 

BRF Foods ON BRFS3 
Alfa Consorc Pne BRGE11 
Alfa Consorc Pnf BRGE12 
Alfa Consorc ON BRGE3 

Alfa Consorc PNA BRGE5 
Alfa Consorc PNB BRGE6 
Alfa Consorc PNC BRGE7 
Alfa Consorc Pnd BRGE8 
BR Insurance ON BRIN3 

Alfa Invest ON BRIV3 
Alfa Invest PN BRIV4 

Berkshire BRK.A 
Braskem ON BRKM3 

Braskem PNA BRKM5 
BR Malls Par ON BRML3 
BR Properties ON BRPR3 

Banrisul ON BRSR3 
Banrisul PNA BRSR5 
Banrisul PNB BRSR6 

Brasil T Par ON BRTP3 
Brasil T Par PN BRTP4 

Besc PNB BSCT6 
Biosev ON BSEV3 

BRB Banco PN BSLI4 
Besc PNA BSTC5 



161 
 

(continuação) 
Descrição no fundo Ticker utilizado 

Bahia Sul PNA BSUL5 
B2W Varejo ON BTOW3 

Battistella ON BTTL3 
Battistella PN BTTL4 
Buettner ON BUET3 
Buettner PN BUET4 
BM&F ON BVMF3 

BMF Bovespa ON BVMF3 
Citigroup Drn C 

Caf Brasilia PN CAFE4 
Const A Lind PN CALI4 

Cambuci PN CAMB4 
Csu Cardsystem ON CARD3 

Ampla Energ ON CBEE3 
Cobrasma ON CBMA3 
Cobrasma PN CBMA4 
Chiarelli ON CCHI3 
Chiarelli PN CCHI4 

CC Des Imob ON CCIM3 
Cyre Com-Ccp ON CCPR3 

CCR SA ON CCRO3 
Ccx Carvao ON CCXC3 

Ceb ON CEBR3 
Ceb PNA CEBR5 
Ceb PNB CEBR6 
Cedro ON CEDO3 
Cedro PN CEDO4 

Coelba ON CEEB3 
Coelba PNA CEEB5 
Ceee-D ON CEED3 
Ceee-D PN CEED4 

Ceg ON CEGR3 
Celpa ON CELP3 

Celpa PNA CELP5 
Celpa PNC CELP7 
Celpe ON CEPE3 

Celpe PNA CEPE5 
Celpe PNB CEPE6 
Cesp ON CESP3 

Cesp PNA CESP5 
Cesp PNB CESP6 

Comgas ON CGAS3 
Comgas PNA CGAS5 
Grazziotin ON CGRA3 
Grazziotin PN CGRA4 

Cielo ON CIEL3 
Cacique ON CIQU3 
Cacique PN CIQU4 
Colgate Drn CL 
Celesc ON CLSC3 
Celesc PN CLSC4 

Comcast Drn CMCS.A 
Cemat ON CMGR3 
Cemat PN CMGR4 
Cemig ON CMIG3 
Cemig PN CMIG4 
Cims PN CMSA4 

Confab ON CNFB3 
Confab PN CNFB4 

Const Beter PNB COBE6B 
Coelce ON COCE3 

Coelce PNA COCE5 
Coelce PNB COCE6 

Cophillips Drn COP 
Correa Ribeiro PN CORR4 
CPFL Energia ON CPFE3 
CPFL Geracao ON CPFG3 

CPFL Piratininga ON CPFP3 
Copel ON CPLE3 

Copel PNA CPLE5 
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(continuação) 
Descrição no fundo Ticker utilizado 

Copel PNB CPLE6 
Company ON CPNY3 

CPFL Renovav ON CPRE3 
Copesul ON CPSL3 

Capitalpart ON CPTP3B 
Cr2 ON CRDE3 

Cremer ON CREM3 
Alfa Financ ON CRIV3 
Alfa Financ PN CRIV4 

Conc Rio Ter ON CRTE3B 
Souza Cruz ON CRUZ3 

Seg Al Bahia ON CSAB3 
Seg Al Bahia PN CSAB4 

Cosan ON CSAN3 
Cisco Drn CSCO 

CSHG Desenv Shoppings Populares - FII CSHP11B 
Copasa ON CSMG3 

Sid Nacional ON CSNA3 
Cosern ON CSRN3 

Cosern PNA CSRN5 
Cosern PNB CSRN6 

Sid Tubarao ON CSTB3 
Contax Unt N2 CTAX11 

Contax ON CTAX3 
Contax PN CTAX4 
Cetip ON CTIP3 

Karsten ON CTKA3 
Karsten PN CTKA4 

Coteminas ON CTNM3 
Coteminas PN CTNM4 
Marambaia ON CTPC3 
Santanense ON CTSA3 
Santanense PN CTSA4 
Cvc Brasil ON CVCB3 
Chevron Drn CVX 

Cyrela Realty ON CYRE3 
Cosan Ltd ON A CZLT33 
Cruzeiro Sul ON CZRS3 
Cruzeiro Sul PN CZRS4 
Dufry AG ON DAGB33 

Dasa ON DASA3 
Daycoval PN DAYC4 

DHB PN DHBI4 
Direcional ON DIRR3 

Walt Disney Drn DIS 
Dinamica Ene ON DNEN3B 

Docas ON DOCA3 
Docas PN DOCA4 
Dohler PN DOHL4 

Dow Chemical DOW 
Ipiranga Dis PN DPPI4 

Datasul ON DSUL3 
Dtcom Direct ON DTCY3 

Duratex ON DTEX3 
Dufrybras ON DUFB11 
Met Duque PN DUQE4 

Duratex ON - Old DURA3 
Duratex PN - Old DURA4 

Desenvix ON DVIX3 
Dixie Toga PN DXTG4 
Aco Altona PN EALT4 

Embratel Part ON EBTP3 
Embratel Part PN EBTP4 
Ecorodovias ON ECOR3 

Encorpar ON ECPR3 
Encorpar PN ECPR4 
Ceee-Gt ON EEEL3 
Ceee-Gt PN EEEL4 
Elektro PN EKTR4 

Elekeiroz ON ELEK3 
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(continuação) 
Descrição no fundo Ticker utilizado 

Elekeiroz PN ELEK4 
Eletrobras ON ELET3 

Eletrobras PNA ELET5 
Eletrobras PNB ELET6 

Eleva ON ELEV3 
Eletropaulo ON ELPL3 
Eletropaulo PN ELPL4 

Eletropaulo PNA ELPL5 
Emae PN EMAE4 

Embraer ON EMBR3 
Embraer PN EMBR3 

Energias BR ON ENBR3 
Eneva ON ENEV3 

Energisa Unt N2 ENGI11 
Energisa ON ENGI3 
Energisa PN ENGI4 
Cemar ON ENMA3B 

Cemar PNB ENMA6B 
Equatorial ON EQTL3 

Estacio Part ON ESTC3 
Estacio Part PN ESTC4 

Estrela ON ESTR3 
Estrela PN ESTR4 

Eternit - Dir Sub Ord ETER3 
Eternit - Rec Sub Ord ETER3 

Eternit ON ETER3 
Eternit PN ETER4 

Eucatex ON EUCA3 
Eucatex PN EUCA4 
Even ON EVEN3 
Eztec ON EZTC3 

Ford Motors Drn F 
Facebook Drn FB 

Fibam ON FBMC3 
Fibam PN FBMC4 

Sam Industr ON FCAP3 
Freeport Drn FCX 

Fedex Corp Drn FDX 
Ferbasa ON FESA3 
Ferbasa PN FESA4 
Valefert ON FFTL3 
Valefert PN FFTL4 

Fer Heringer ON FHER3 
Fibria ON FIBR3 

Forjas Taurus ON FJTA3 
Forjas Taurus PN FJTA4 

Fleury ON FLRY3 
Forpart ON FPRT3B 
Forpart PN FPRT4 
Fras-Le ON FRAS3 
Fras-Le PN FRAS4 

Metalfrio ON FRIO3 
Futuretel ON FTRT3B 

Fab C Renaux PN FTRX3 
Fab C Renaux ON FTRX4 

Gazola PN GAZO4 
Ge Drn GE 

Ger Paranap ON GEPA3 
Ger Paranap PN GEPA4 
AES Tiete ON GETI3 
AES Tiete PN GETI4 

Gafisa ON GFSA3 
Gerdau ON GGBR3 
Gerdau PN GGBR4 
Globex PN GLOB4 

Neoenergia ON GNAN3B 
Gerdau Met ON GOAU3 
Gerdau Met PN GOAU4 

Gol ON GOLL3 
Gol PN GOLL4 
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(continuação) 
Descrição no fundo Ticker utilizado 

Google Drn GOOGL 
Celgpar ON GPAR3 

GPC Part ON GPCP3 
GP Invest A GPIV33 

Grendene ON GRND3 
Granoleo ON GRNL3 
Granoleo PN GRNL4 

Goldmansachs Drn GS 
Generalshopp ON GSHP3 

Gtd Part ON GTDP3B 
Gtd Part PN GTDP4B 

Guararapes ON GUAR3 
Guararapes PN GUAR4 

GVT Holding ON GVTT3 
Haga S/A ON HAGA3 
Haga S/A PN HAGA4 

Halliburton Drn HAL 
Helbor ON HBOR3 

Habitasul PNA HBTS5 
Home Depot Drn HD 

Hercules PN HETA4 
Cia Hering ON HGTX3 
Cia Hering PN HGTX4 

Hoteis Othon PN HOOT4 
Hrt Petroleo ON HRTP3 
Hypermarcas ON HYPE3 

Ideiasnet ON IDNT3 
Indusval ON IDVL3 
Indusval PN IDVL4 
Ienergia ON IENG3 

Ienergia PNA IENG5 
IGB S/A ON IGBR3 
Iguatemi ON IGTA3 

Iguacu Cafe ON IGUA3 
Iguacu Cafe PNA IGUA5 
Iguacu Cafe PNB IGUA6 
Yara Brasil ON ILMD3 
Yara Brasil PN ILMD4 

Doc Imbituba ON IMBI3 
Doc Imbituba PN IMBI4 
Imc Holdings ON IMCH3 

Inepar ON INEP3 
Inepar PN INEP4 

Inepar Tel ON INET3 
Intel Drn INTC 

Anglo Brazil ON IRON3 
Itautec ON ITEC3 
Itausa ON ITSA3 
Itausa PN ITSA4 

ItauUnibanco ON ITUB3 
ItauUnibanco PN ITUB4 

Invepar ON IVPR3B 
Invepar PN IVPR4B 

J B Duarte ON JBDU3 
J B Duarte PN JBDU4 

JBS ON JBSS3 
Joao Fortes ON JFEN3 
JHSF Part ON JHSF3 

Johnson & Johnson Pref JNJ 
Johnson Drn JNJ 
Josapar ON JOPA3 
Josapar PN JOPA4 

Jpmorgan Drn JPM 
JSL ON JSLG3 

Kepler Weber ON KEPL3 
Kepler Weber PN KEPL4 
Klabin S/A ON KLBN3 
Klabin S/A PN KLBN4 
Coca Cola Drn KO 
Kroton Unt N2 KROT11 
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(continuação) 
Descrição no fundo Ticker utilizado 

Kroton ON KROT3 
Kroton PN KROT4 

Klabinsegall ON KSSA3 
Lojas Americ ON LAME3 
Lojas Americ PN LAME4 
Latam Airln Dr3 LAN 
Locamerica ON LCAM3 

Parmalat ON LCSA3 
Leco PN LECO4 

Metal Leve ON LEVE3 
Metal Leve PN LEVE4 
Light S/A ON LIGT3 

Linx ON LINX3 
Eletropar ON LIPR3 

Lix da Cunha ON LIXC3 
Lix da Cunha PN LIXC4 
Le Lis Blanc ON LLIS3 

LLX Log ON LLXL3 
Log-In ON LOGN3 

Lopes Brasil ON LPSB3 
Lojas Renner ON LREN3 

Litel Prb LTEL11B 
Litel ON LTEL3B 

Litel PNA LTEL5B 
Lupatech ON LUPA3 
Trevisa PN LUXM4 

Mastercard Drn MA 
Magnesita ON MAGG3 

Magnesita SA ON MAGG3 
Magnesita PNA MAGS5 
Magnesita PNC MAGS7 

Cemepe PN MAPT4 
Mcdonalds Drn MCD 

M. Diasbranco ON MDIA3 
Medial Saude ON MEDI3 

Mendes Jr ON MEND3 
Mendes Jr PNA MEND5 
Mendes Jr PNB MEND6 
Merc Financ ON MERC3 
Merc Financ PN MERC4 
Mangels Indl ON MGEL3 
Mangels Indl PN MGEL4 
Magaz Luiza ON MGLU3 

Laep A MILK33 
Mills ON MILS3 

Jereissati ON MLFT3 
Jereissati PN MLFT4 
Melpaper PN MLPA4 

3m Drn MMM 
MMX Miner ON MMXM3 

Minasfer PNA MNCO5 
Menezes Cort ON MNCZ3 

Mundial ON MNDL3 
Mundial PN MNDL4 
Minupar ON MNPR3 
Minupar PN MNPR4 

Mont Aranha ON MOAR3 
Monticiano ON MONP3B 
Multiplus ON MPLU3 
Marfrig ON MRFG3 
Merck Drn MRK 
Marisol ON MRSL3 
Marisol PN MRSL4 
MRV ON MRVE3 

Morgan Stan Drn MS 
Microsoft Drn MSFT 
Melhor SP PN MSPA4 

Metal Iguacu ON MTIG3 
Metal Iguacu PN MTIG4 

Metisa PN MTSA4 
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(continuação) 
Descrição no fundo Ticker utilizado 

Multiplan ON MULT3 
Wetzel S/A PN MWET4 

Iochp-Maxion ON MYPK3 
Iochp-Maxion PN MYPK4 
Nadir Figuei PN NAFG4 

Natura ON NATU3 
Net ON NETC3 
Net PN NETC4 

Newtel Part ON NEWT3B 
Netflix Drn NFLX 
Nike Drn NKE 

Nutriplant ON NUTR3 
Odontoprev ON ODPV3 

OGX Petroleo ON OGXP3 
Oi ON OIBR3 
Oi PN OIBR4 

Daleth Part ON OPDL3B 
Opport Energ ON OPHE3B 

Oeste Part ON OPOE3 
Sul 116 Part ON OPTS3B 

Zain Part ON OPZI3B 
Oracle Drn ORCL 

OSX Brasil ON OSXB3 
P.Acucar-Cbd ON PCAR3 
P.Acucar-Cbd PN PCAR4 
Parcom Part ON PCPA3 
Parcom Part PN PCPA4 
PDG Realt ON PDGR3 

Par Al Bahia ON PEAB3 
Par Al Bahia PN PEAB4 

Petroflex ON PEFX3 
Petroflex PNA PEFX5 

Pepsico Inc Drn PEP 
Petrobras ON PETR3 
Petrobras PN PETR4 

Petrobras PN Adr PETR4 
Pfizer Drn PFE 

Profarma ON PFRM3 
Procter & Gamble Pref PG 

Pg Drn PG 
Pine ON PINE3 
Pine PN PINE4 

Ipiranga Pet PN PITP4 
Plascar Part ON PLAS3 

Paranapanema ON PMAM3 
Paranapanema PN PMAN4 
Pro Metalurg PNB PMET6 

Pronor PNA PNOR5 
Dimed ON PNVL3 
Dimed PN PNVL4 

Marcopolo ON POMO3 
Marcopolo PN POMO4 
Positivo Inf ON POSI3 

Petroq Uniao ON PQUN3 
Petroq Uniao PN PQUN4 

Parana PN PRBC4 
Prumo ON PRML3 
Portx ON PRTX3 

Providencia ON PRVI3 
Sauipe ON PSEG3 
Sauipe PN PSEG4 

Porto Seguro ON PSSA3 
Portobello ON PTBL3 
Portobello PN PTBL3 

Poltex PN PTEX4 
Pettenati ON PTNT3 
Pettenati PN PTNT4 
Petropar ON PTPA3 
Petropar PN PTPA4 

Qualcomm Drn QCOM 
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(continuação) 
Descrição no fundo Ticker utilizado 

Qgep Part ON QGEP3 
Qgn Partic PN QGNP4B 
Qualicorp ON QUAL3 

524 Particip ON QVQP3B 
521 Particip ON QVQP3B 
RaiaDrogasil ON RADL3 

Raia ON RAIA3 
Celul Irani ON RANI3 
Celul Irani PN RANI4 

Randon Part ON RAPT3 
Randon Part PN RAPT4 

Recrusul ON RCSL3 
Recrusul PN RCSL4 
Redecard ON RDCD3 

Rodobensimob ON RDNI3 
Redentor ON RDTR3 

Rede Energia ON REDE3 
Rede Energia PN REDE4 

Rimet PN REEM4 
Localiza ON RENT3 

M G Poliest ON RHDS3 
Ren Hermann ON RHER3 
Ren Hermann PN RHER4 

Renner Herrmann SA RHER4 
Ipiranga Ref ON RIPI3 
Ipiranga Ref PN RIPI4 
Rjcp Equity ON RJCP3 

Renar ON RNAR3 
Renova Unt N2 RNEW11 

Renova ON RNEW3 
Renova PN RNEW4 

Renner Part ON RNPT3 
Renner Part PN RNPT4 
Inds Romi ON ROMI3 

Alfa Holding ON RPAD3 
Alfa Holding PNA RPAD5 
Alfa Holding PNB RPAD6 
Pet Manguinh ON RPMG3 
Pet Manguinh PN RPMG4 
Rossi Resid ON RSID3 
Rasip Agro ON RSIP3 
Rasip Agro PN RSIP4 
Riosulense PN RSUL4 

Santander BR Unt N2 SANB11 
Santander BR ON SANB3 
Santander BR PN SANB4 

Sanepar PN SAPR4 
Sul Amer Nac ON SASG3 

Satipel ON SATI3 
Sabesp ON SBSP3 

Starbucks Drn SBUX 
Sao Carlos ON SCAR3 
Sao Carlos PN SCAR3 
Schlosser PN SCLO4 
Sadia S/A ON SDIA3 
Sadia S/A PN SDIA4 
Ser Educa ON SEER3 

Sofisa ON SFSA3 
Sofisa PN SFSA4 

Wlm Ind Com ON SGAS3 
Wlm Ind Com PN SGAS4 

Springs ON SGPS3 
Time For Fun ON SHOW3 

Schulz PN SHUL4 
Tecel S Jose PN SJOS4 

Schlumberger Drn SLB 
SLC Agricola ON SLCE3 
Saraiva Livr ON SLED3 
Saraiva Livr PN SLED4 

Smiles ON SMLE3 
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(continuação) 
Descrição no fundo Ticker utilizado 

Sao Martinho ON SMTO3 
Senior Sol ON SNSL3 
Sansuy PNA SNSY5 

Sondotecnica ON SOND3 
Sondotecnica PNA SOND5 
Sondotecnica PNB SOND6 

Springer ON SPRI3 
Springer PNA SPRI5 
Springer PNB SPRI6 

Sierrabrasil ON SSBR3 
Santos Brp Unt N2 STBP11 
Santos Brasil ON STBP3 
Santos Brp ON STBP3 

Botucatu Tex PN STRP4 
Sul America Unt N2 SULA11 

Sul America ON SULA3 
Sul America PN SULA4 

Sultepa ON SULT3 
Sultepa PN SULT4 

Suzano Papel ON SUZB3 
Suzano Papel PNA SUZB5 

Quattor Petr PN SZPQ4 
Att Inc Drn T 

Taesa Unt N2 TAEE11 
Taesa ON TAEE3 
Taesa PN TAEE4 

Tam S/A ON TAMM3 
Tam S/A PN TAMM4 
Tractebel ON TBLE3 
Tecnosolo ON TCNO3 
Tecnosolo PN TCNO4 
Tecnisa ON TCSA3 

Tim Part S/A PN TCSL4 
Technos ON TECN3 

Teka ON TEKA3 
Teka PN TEKA4 

Telebras ON TELB3 
Telebras PN TELB4 

Tempo Part ON TEMP3 
Tenda ON TEND3 
Tereos ON TERI3 
Tegma ON TGMA3 

Millennium ON TIBR3 
Millennium PNA TIBR5 
Millennium PNB TIBR6 
Tim Part S/A ON TIMP3 

Tekno PN TKNO4 
Telinvest ON TLVT3B 

Amazonia Celular Pne TMAC11 
Amazonia Celular ON TMAC3 

Amazonia Celular PNA TMAC5 
Amazonia Celular PNB TMAC6 
Amazonia Celular PNC TMAC7 

Telemar N L ON TMAR3 
Telemar N L PNA TMAR5 
Telemar N L PNB TMAR6 
Telemig Part ON TMCP3 
Telemig Part PN TMCP4 
Telemig Cl Pne TMGC11 
Telemig Cl Pnf TMGC12 
Telemig Cl Png TMGC13 
Telemig Cl ON TMGC3 

Telemig Cl PNC TMGC7 
Tele Nort Cl ON TNCP3 

Tele Nordeste Celul ON TNCP3 
Tele Nort Cl PN TNCP4 

Tele Nordeste Celul PN TNCP4 
Telemar ON TNLP3 
Telemar PN TNLP4 
Totvs ON TOTS3 
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(conclusão) 
Descrição no fundo Ticker utilizado 

Tectoy ON TOYB3 
Tectoy PN TOYB4 

Triunfo Part ON TPIS3 
Transbrasil ON TRBR3 
Transbrasil PN TRBR4 

Trafo ON TRFO3 
Trafo PN TRFO4 
Trisul ON TRIS3 

Tran Paulist ON TRPL3 
Tran Paulist PN TRPL4 
Tarpon Inv ON TRPN3 

Tupy ON TUPY3 
Tupy PN TUPY4 
Tivit ON TVIT3 

Tex Renaux ON TXRX3 
Tex Renaux PN TXRX4 

Unicasa ON UCAS3 
Usin C Pinto PN UCOP4 

Ultrapar ON UGPA3 
Ultrapar PN UGPA3 
Unipar ON UNIP3 

Unipar PNA UNIP5 
Unipar PNB UNIP6 

Uol PN UOLL4 
Uptick ON UPKP3B 

Usiminas ON USIM3 
Usiminas PNA USIM5 
Usiminas PNB USIM6 
Visa Inc Drn V 
V-Agro ON VAGR3 
Savarg ON VAGV3 
Savarg PN VAGV4 
Vale ON VALE3 

Vale ON Adr VALE3 
Vale PNA VALE5 

Vale PNA Adr VALE5 
V C P ON VCPA3 
V C P PN VCPA4 

Araucaria ON VDNP3 
Vigor PN VGOR4 

Vigor Food ON VIGR3 
Vicunha Text ON VINE3 

Vicunha Text PNA VINE5 
Vicunha Text PNB VINE6 

Vivo PN VIVO3 
Vivo ON VIVO4 
Viver ON VIVR3 

Telef Brasil ON VIVT3 
Telef Brasil PN VIVT4 

Valid ON VLID3 
Varig Serv PN VPSC4 

Varig Transp PN VPTA4 
Vulcabras ON VULC3 

Viavarejo Unt N2 VVAR11 
Viavarejo ON VVAR3 
Verizon Drn VZ 

Weg ON WEGE3 
Weg PN WEGE4 

Wells Fargo Drn WFC 
Whirlpool ON WHRL3 
Whirlpool PN WHRL4 

Wiest PN WISA4 
Walmart Drn WMT 

Wilson Sons ON WSON33 
Exxon Mobil Drn XOM 
Xerox Corp Drn XRX 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 


