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RESUMO 

 

Ao analisar ações a característica mais saliente observada é o fato de serem vencedoras ou 

perdedoras diárias, estas ações recebem destaque em sites e programas de TV ocasionando picos 

de atenção. Influenciando no comportamento dos investidores, afetando os volumes de negociação, 

e refletindo nos preços futuros. Utilizamos dados das ações que compuseram o Índice Bovespa 

entre janeiro de 2012 e abril de 2016 com o objetivo de analisar o comportamento dos investidores 

em relação ao ranqueamento dos retornos diários de ações e atestar se as ações vencedoras e 

perdedoras diárias tem seus retornos futuros impactados. Encontramos fortes evidências de que os 

investidores de varejo tendem a operar mais sobre as ações vencedoras e perdedoras diárias. Por 

fim, concluímos que os retornos futuros das ações ranqueadas como vencedoras e perdedoras 

diárias são 0,0131 menores em relação as demais. 

Palavras-Chave: Atenção do Investidor, Ações Ranqueadas, Investidores de Varejo. 

  



 
 

 

ABSTRACT 

 

When we analyze stocks, the most salient feature noted is the fact that they are classified by daily 

winners and losers, those stocks receive focus on websites and TV programs causing attention 

spikes. In some ways, these pieces of information influence investor´s behavior, affecting the 

volume of negotiation, therefore reflecting in future prices. Based on stocks data composed by 

Ibovespa from January 2012 to April 2016 in order to check investor’s behavior regarding daily 

stocks return and attest if daily winners and losers have their return impacted. We found out 

evidences that retail investors tend to operate more over daily winners and losers. To conclude, the 

future return of ranked stocks as daily winners and losers are 0,0131 lower compared to the others. 

Keywords: Investor Attention, Stock Ranking, Retail Investors 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A forma mais simples de se obter informações sobre ações são seus próprios retornos. Ao analisar 

dados de ações a característica mais saliente observada é o fato delas serem vencedoras ou 

perdedoras diárias. Sites e canais de TV tratam com enfoque as ações que apresentam os melhores 

e piores retornos causando picos de atenção. 

Considerando as ações que compõem o Índice Bovespa, as cinco com maiores e as cinco com 

menores retornos diários são listadas nos principais veículos de comunicação, e serão tratadas neste 

trabalho como vencedoras e perdedoras diárias. 

Na literatura, Kahneman (1973) argumentou que a atenção das pessoas é limitada, e picos de 

atenção e saliências ocasionam mudanças no comportamento afetando a tomada de decisão. 

O objetivo deste trabalho é analisar como o fato de as ações listadas com melhores e piores 

performances influencia o comportamento dos investidores, e subsequentemente, como os retornos 

futuros dessas ações se comportam.  

Desta forma, para o período de janeiro de 2012 a abril de 2016, construímos uma relação entre 

ranqueamento das ações pelos seus retornos no dia D e as distribuições de negociações por tipo de 

investidor no dia D+1. Categorizando os investidores em três tipos: varejo (pessoa física), atacado 

(pessoa jurídica) e não residente (exterior). 

Comparando os diferentes tipos de investidor, Barber e Odean (2008) argumentaram que os 

investidores de varejo são mais suscetíveis a saliências e picos de atenção gerando desequilíbrio 

nos volumes de negociações. 

Apresentamos fortes evidências de que a participação de investidores de varejo é maior tanto nas 

negociações de venda quanto nas de compra após as ações serem vencedoras ou perdedoras diárias. 

Portanto, os investidores de varejo têm maior participação nas negociações das ações vencedores 

ou perdedoras diárias proporcionando desequilíbrio nos volumes de negociações. 

Referente aos retornos das ações vencedoras e perdedoras diárias, Kumar et al. (2019) constataram 

que os retornos futuros dessas ações são menores devido pressões de compra causadas pela atenção 

dos investidores de varejo. Tais resultados foram obtidos através de regressões de Fama e MacBeth 
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(1973), relacionando os retornos no mês M com indicadores das ações serem vencedoras, 

perdedoras ou mutualmente vencedoras e perdedoras diárias, e diversos controles no mês M-1. 

Utilizamos a abordagem de Kumar et al. (2019) via regressões de Fama-MacBeth (1973) sobre as 

ações que compõem o Índice Bovespa, para avaliar se o fato de serem vencedoras, perdedoras ou 

mutualmente vencedores e perdedoras diárias impactam seus retornos futuros.  

Como resultado principal desse estudo apresentamos que as ações vencedoras e perdedoras diárias 

possuem retornos futuros 0,0131 menores em relação as demais. 

O presente trabalho está organizado em cinco capítulos. A introdução apresentada neste capítulo 

inicial, o capítulo dois revisa a literatura, o capítulo três aborda uma descrição das metodologias e 

dados utilizados nas análises, o capítulo quatro apresenta os resultados obtidos, o capítulo cinco 

traz conclusões sobre os resultados. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1. ATENÇÃO DO INVESTIDOR 

 

Kahneman (1973) argumentou que a atenção é limitada. Portanto, picos de atenção e saliências 

causam desbalanceamento nos volumes de compra e venda de ações, impactando diretamente o 

retorno dessas ações no futuro. 

Barber e Odean (2008) propuseram que o desbalanceamento no volumes de negociações de ações 

causados por picos de atenção decorre principalmente pelos movimentos dos investidores de 

varejo, os quais são mais influenciados por picos de atenção do que os investidores de atacado 

como fundos e bancos. Ou seja, investidores de varejo são mais suscetíveis a saliências e picos de 

atenção. 

 

2.2. AÇÕES VENCEDORAS E PERDEDORAS DIÁRIAS 

 

No trabalho de Kumar et al. (2019) são apresentados conceitos e resultados robustos sobre as ações 

ranqueadas como vencedoras e perdedoras diárias. Vamos descrever os principais utilizados neste 

trabalho. 

Eles definiram a seguinte estratégia de identificação: ações nunca ranqueadas vs. ações com algum 

ranqueamento e obtiveram diferenças significativas dentre os retornos destes grupos, concluindo 

que a característica mais saliente observada ao se trabalhar com dados longitudinais de ações é o 

ranqueamento.  

O ranqueamento gera picos de atenção, devido a ênfase que jornais, sites, telejornais e outros meios 

de comunicação dão as ações ranqueadas. Se baseando em Kahneman (1973) e Barber e Odean 

|(2008), surgem pressões de compra que subsequentemente impactam negativamente os retornos 

dessas ações no futuro. 
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Os resultados sobre os retornos foram obtidos através de regressões de Fama e MacBeth (1973), 

relacionando os retornos no mês M com indicadores das ações serem vencedoras, perdedoras ou 

mutualmente vencedoras e perdedoras diárias, e diversos controles no mês M-1. 

Na Figura 1, podemos observar o como são destacadas as ações vencedoras e perdedoras diárias 

pertencentes ao Índice Bovespa em um site especializado. 

 

Figura 1: Painéis das ações com maiores e menores retornos diários no site www.valor.com.br, 

especializado em notícias do mercado financeiro brasileiro, após fechamento do dia 27 de maio 

de 2019. 

 

  

http://www.valor.com.br/
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3. METODOLOGIA E DADOS 

 

Informações de Volume de Negociações Categorizado e Carteira Hipotética do Índice Bovespa 

foram obtidas no próprio sirte da B3 – Brasil, Bolsa e Balcão S.A. (www.b3.com.br), as 

informações de fator de mercado e taxa livre de risco foram coletados do Nefin (FEA-USP, 

www.nefin.com.br) e o restante dos dados referentes as ações foram coletados no Economatica 

(www.economatica.com). 

Os períodos de análise concentraram-se de janeiro de 2012 até abril de 2016, datas anteriores a essa 

foram apenas utilizadas para criação de variáveis com defasagem. 

 

3.1. VOLUME DE NEGOCIAÇÃO POR TIPO DE INVESTIDOR 

 

Utilizamos dados referentes aos volumes de negociações das ações que compõem o Índice Bovespa 

para o período de 2012 até 2016, discriminados por dia do pregão e volumes de compra e venda de 

investidores pessoas físicas, pessoas jurídicas e investidores do exterior (não residentes) com o 

intuito de criar distribuições condicionadas a participação de cada tipo de investidor sobre as ações 

que compõem o Índice.  

Construímos uma relação entre ranqueamento das ações pelos seus retornos no dia D e as 

distribuições de negociações por tipo de investidor no dia D+1, categorizando os investidores em 

três tipos: varejo (pessoa física), atacado (pessoa jurídica) e não residente (exterior). A fim de 

comparar o comportamento de negociações entre os investidores de varejo e de atacado perante o 

ranqueamento das ações. 

No Capítulo 4.1. deste trabalho, mostramos as distribuições de volumes de negociações por tipo de 

investidor das ações ranqueadas. 

 

 

 

http://www.b3.com.br/
http://www.nefin.com.br/
http://www.economatica.com/
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3.2. CARTEIRA HIPOTÉTICA IBOVESPA 

 

Em todas as análises realizadas foram utilizados apenas as ações que compõem o Índice Bovespa 

com o propósito de não capturar efeitos referentes a não liquidez de ativos.  

É importante lembrar que o Índice Bovespa é constituído por um mix de ações listadas na Bovespa 

formando uma carteira hipotética de investimentos, a composição desta carteira muda a cada quatro 

meses devido a entrada e saída dos ativos e mudanças nos volumes de participação de cada ação. 

A Bovespa atualmente passou a chamar B3 – Brasil, Bolsa e Balcão S.A. 

 

3.3. RANQUEAMENTO, VENCEDORES E PERDORES DIÁRIOS 

 

Uma ação ser vencedora ou perdedora diária está ligada ao retorno diário das ações. Neste trabalho 

os retornos diários foram calculados utilizando as diferenças entre os preços de fechamento do dia 

de interesse e os preços de fechamento do dia anterior, ou seja, uma abordagem de fechamento a 

fechamento.  

São listadas como vencedoras e perdedoras diárias as cinco ações que tiveram os maiores retornos 

dentro de um dia, e as cinco que tiveram os menores retornos dentro de um dia, respectivamente. 

Para enquadrar os vencedores e perdedores diários em meses criamos indicadores mensais.  

No caso dos indicadores simples, como os utilizados no trabalho de Kumar et al. (2019), uma ação 

é indicada vencedora quando aparece dentro de um mês exclusivamente como vencedora diária, 

ou indicada como perdedora quando aparece dentro de um mês exclusivamente como perdedora 

diária, respectivamente.  

Há ações que aparecem dentro de um mesmo mês mutualmente como vencedora e perdedora diária 

recebendo o indicador de mutualmente vencedora e perdedora. As ações não ranqueadas não são 

marcadas com nenhum indicador. Na Figura 2 temos a distribuição dos indicadores simples ao 

longo do tempo. 
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Figura 2: Distribuição dos indicadores de ranqueamento ao longo do tempo. 

Devido a alto nível de ranqueamento obtido, criamos indicadores de reincidência de ranqueamento, 

com o intuito de vincular a reincidência ao acúmulo de picos de atenção. Assim, no Capítulo 4.2. 

vamos analisar como se comporta o retorno para ações ranqueadas reincidentemente. 

Definindo, uma ação é ranqueada vencedora quando aparece três vezes ou mais como vencedora e 

menos de três vezes como perdedor dentro do mês de interesse, e ranqueada como perdedora 

quando aparece três vezes ou mais como perdedora e menos de três vezes como vencedora dentro 

do mês de interesse.  

As ações que aparecem dentro do mês de interesse pelo menos três vezes como vencedora e pelo 

menos três vezes como perdedora é ranqueada vencedora e perdedora mutualmente.  

As outras combinações não recebem ranqueamento. Na Figura 3 temos a distribuição dos 

indicadores para reincidência de ranqueamento ao longo do tempo. 
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Figura 3: Distribuições dos indicadores com reincidência de ranqueamento ao longo do tempo. 
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4. RESULTADOS 

 

4.1. VOLUME DE COMPRA E VENDA PARA ATIVOS RANQUEADOS 

Nota-se, Figura 2, que os investidores de varejo, pessoa física, participam mais em operações de 

venda sobre as 5 ações com melhores retornos e sobre as 5 ações com piores retornos, enquanto 

em operações de compra dão destaque sobre as 3 ações com melhores retornos e sobre as 8 ações 

com menores retornos. 
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Figura 4: Distribuição de tipo de investidor em negociações de (B) compra, (C) venda e (A) total 

dado o ranqueamento das ações pelo retorno diário. 

De maneira geral, podemos concluir que as ações vencedoras ou perdedoras diárias atraem mais a 

atenção do investidor de varejo (pessoa física). 

Na literatura este desbalanceamento das negociações é o principal fator para o impacto no retorno 

futuro destes ativos, o capítulo 4.2 investiga o efeito do ranqueamento sobre os retornos futuros. 
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4.2. EFEITO NO RETORNO DAS AÇÕES VENCEDORAS E PERDEDORAS 

DIÁRIAS 

 

Para estimar o efeito do causal entre o ranqueamento de ações como vencedoras e perdedoras 

diárias e seu retorno no futuro utilizamos regressões de Fama e MacBeth (1973).  

Os dados utilizados apresentam desbalanceamento dado a variação de ativos no Índice Bovespa ao 

longo do tempo e ao preenchimento das variáveis de controle. 

Seguindo a visão mensal e os conceitos de variáveis utilizadas por Kumar et al. (2019) temos: a 

variável resposta Rett−0,t−0 que é o retorno mensal das ações menos a taxa livre de risco, a variável 

explicativa Ivp indica se a ação foi ranqueada em pelo menos um dia do mês anterior como 

vencedora e em pelo menos um dia como perdedora, Iv indica se a ação foi ranqueada no mês 

anterior apenas como vencedora diária independente do números de vezes, analogamente, Ip indica 

se a ação no mês anterior foi ranqueada apenas como perdedora diária independente dos números 

de vezes, e Iqualquer indica se ação foi ranqueada como vencedora ou perdedora diária ou ambas, 

ou seja, indica se a ação foi ranqueado no mês anterior. 

As outras variáveis explicativas utilizadas como controles são o β associado ao fator de mercado, 

o logaritmo neperiano do size no mês anterior (tamanho da ação perante o mercado), o logaritmo 

neperiano do book-to-market no mês anterior (relação entre o valor de patrimônio da empresa e seu 

valor de mercado), o retorno no mês anterior (Rt−1,t−1), o retorno no último ano sem contar o mês 

anterior (Rt−12,t−2), o retorno de 2 a 3 anos atrás (Rt−36,t−13), o logaritmo neperiano do turnover 

do ativo no mês anterior (nível de venda), e variação do logaritmo neperiano do turnover entre os 

dois meses anteriores. 

Nota-se que a média dos indicadores de ranqueamento são elevadas, Tabela 1, o que significa que 

a maioria das ações são ranqueadas. 
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Variável Média Mediana 
Desvio 

Padrão 
p10 p90 N 

Rett−0,t−0 -0,0145 -0,0089 0,1205 -0,1547 0,1140 3.274 

Ivp 0,4979 0,0000 0,5001 0,0000 1,0000 3.274 

Ip 0,1600 0,0000 0,3667 0,0000 1,0000 3.274 

Iv 0,1814 0,0000 0,3854 0,0000 1,0000 3.274 

Iqualquer 0,8393 1,0000 0,3673 0,0000 1,0000 3.274 

β 1,0803 1,0227 0,6967 0,3095 2,0907 3.274 

ln(size) 16,1540 15,9844 1,2785 14,5485 18,0016 3.274 

ln(B/M) -0,3841 -0,2800 1,0335 -1,8570 0,7183 3.274 

Rett−1,t−1 -0,0072 -0,0012 0,1191 -0,1459 0,1207 3.274 

Rett−12,t−2 -0,0880 -0,0383 0,3778 -0,5524 0,3285 3.274 

Rett−36,t−13 0,0487 0,1009 0,5585 -0,6844 0,6758 3.274 

ln(turnover) -5,3503 -5,3556 0,8895 -6,4886 -4,2897 3.274 

Δln(turnover) 0,0117 0,0020 0,1610 -0,1447 0,1655 3.274 

Tabela 1: Estatísticas descritivas das variáveis utilizadas como entrada nas regressões em dois 

estágios. 

 

Na Tabela 2, estão as estimações das regressões para quatro combinações de variáveis. (1) vemos 

o efeito do indicador de ações vencedoras e perdedoras controlado pelo β de mercado, logaritmo 

neperiano do tamanho do ativo, logaritmo neperiano do book-to-market e as variáveis de retornos 

defasados. (2) adicionamos os indicadores de exclusivamente perdedores e exclusivamente 

vencedores no mês anterior. (3) adicionamos os controles de turnover. (4) utilizamos todos os 

controles com o indicador de qualquer ranqueamento. 
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Regressões de Fama-MacBeth 

  (1) (2) (3) (4) 

Ivp 
-0,0104 ** 

(0,0042) 

-0,0146 *** 

(0,0044) 

-0,0164 *** 

(0,0044) 
 

Ip  
-0,0097 * 

(0,0052) 

-0,0125 ** 

(0,0053) 
 

Iv  
-0,0053  

(0,0051) 

-0,0060  

(0,0052) 
 

Iqualquer    
-0,0131 *** 

(0,0035) 

β 
-0,0003  

(0,0079) 

0,0005  

(0,0081) 

0,0008  

(0,0078) 

0,0006  

(0,0080) 

ln(size) 
-0,0015  

(0,0020) 

-0,0020  

(0,0020) 

-0,0048 * 

(0,0025) 

-0,0040  

(0,0024) 

ln (
B

M
) 

-0,0011  

(0,0029) 

-0,0015  

(0,0029) 

-0,0008  

(0,0028) 

0,0000  

(0,0028) 

Rett−1,t−1 
0,0556 * 

(0,0294) 

0,0520 * 

(0,0309) 

0,0456  

(0,0309) 

0,0526 * 

(0,0283) 

Rett−12,t−2 
0,0327 *** 

(0,0104) 

0,0331 *** 

(0,0105) 

0,0311 *** 

(0,0102) 

0,0319 *** 

(0,0104) 

Rett−36,t−13 
0,0094  

(0,0057) 

0,0096  

(0,0060) 

0,0090  

(0,0063) 

0,0094  

(0,0058) 

ln(turnover)   
-0,0086 ** 

(0,0035) 

-0,0081 ** 

(0,0034) 

Δln(turnover)   
-0,0101  

(0,0210) 

-0,0052  

(0,0191) 

constante 
0,0195  

(0,0335) 

0,0306  

(0,0341) 

0,0325  

(0,0329) 

0,0239  

(0,0325) 

Períodos 52 52 52 52 

Observações 3.274 3.274 3.274 3.274 

R² médio 30,66% 32,59% 36,31% 33,46% 

Tabela 2: Regressões de Fama-MacBeth (*** rejeitamos a hipótese do coeficiente ser igual a zero 

utilizando um nível de significância de 1% (α = 0,01, ou seja, valor-p ≤ 0,01), ** utilizamos um 

nível de significância de 5% e * utilizamos um nível de significância igual a 10%). 
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Os resultados das regressões de Fama-MacBeth, Tabela 2, indicam que as ações marcadas com 

qualquer ranqueamento (Iqualquer) possuem, em média, retorno 0,0131 menor que os outros ativos. 

Quando discriminamos para ranqueadas mutualmente como vencedoras e perdedoras (Ivp), estas 

têm retorno em média 0,0164 menor que as ações sem nenhum ranqueamento. As ranqueadas como 

perdedoras (Ip) tem em média retorno 0,0125 menor que as ações sem nenhum ranqueamento. Para 

as ações ranqueadas somente como vencedoras (I𝑣) não há impacto estatisticamente significativo 

sobre os retornos. 

Quando analisamos a distribuição de ativos ranqueados para o mercado brasileiro, Tabela 1, no 

período de análise 83,93% dos ativos são ranqueados, dos quais 59.32% são mutualmente 

ranqueados como perdedores e vencedores. No trabalho de Kumar, et al. (2019) mostram que no 

mercado americano dado os conceitos utilizados apenas 18,67% dos ativos são ranqueados, dos 

quais 26,51% são ranqueados mutualmente como vencedores e perdedores, porém é notável a 

diferença de tamanho entre os mercados analisados.  

Portanto, considerando que as ações listadas no Índice Bovespa apresentam alta taxa de serem 

ranqueadas, 83,93% (Tabela 1, Figura 2), é comum as ações terem reincidência de ranqueamentos 

durante um mesmo mês. 

Aplicando o conceito de reincidência de ranqueamento, consideramos que para uma ação ser 

marcada como vencedora diária reincidente (Iv′), ela precisa ter aparecido no mês de interesse pelo 

menos 3 vezes como vencedora e menos de 3 vezes como perdedora diária, e para ser marcado 

como perdedora diária reincidente (Ip′), ela precisar aparecer 3 vezes como perdedora diária e 

menos de 3 vezes como vencedora diária. Para uma ação ser marcada mutualmente como 

vencedora e perdedora diária reincidente (Ivp′), ela precisa ter aparecido no mês de interesse pelo 

menos 3 vezes como vencedora diária e pelo menos 3 vezes como perdedora diária. 
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O conceito de reincidência diminuiu drasticamente as médias dos indicadores de ranqueamento 

reincidente (Tabela 2, Figura 3). 

Variável Média Mediana 
Desvio 

Padrão 
p10 p90 N 

Rett−0,t−0 -0,0145 -0,0089 0,1205 -0,1547 0,1140 3.274 

Ivp′ 0,1029 0,0000 0,3039 0,0000 1,0000 3.274 

Ip′ 0,1103 0,0000 0,3133 0,0000 1,0000 3.274 

Iv′ 0,1106 0,0000 0,3136 0,0000 1,0000 3.274 

Iqualquer′ 0,3238 0,0000 0,4680 0,0000 1,0000 3.274 

𝑅𝑚 − 𝑅𝑓 1,0803 1,0227 0,6967 0,3095 2,0907 3.274 

ln(size) 16,1540 15,9844 1,2785 14,5485 18,0016 3.274 

ln(B/M) -0,3841 -0,2800 1,0335 -1,8570 0,7183 3.274 

Rett−1,t−1 -0,0072 -0,0012 0,1191 -0,1459 0,1207 3.274 

Rett−12,t−2 -0,0880 -0,0383 0,3778 -0,5524 0,3285 3.274 

Rett−36,t−13 0,0487 0,1009 0,5585 -0,6844 0,6758 3.274 

ln(turnover) -5,3503 -5,3556 0,8895 -6,4886 -4,2897 3.274 

Δln(turnover) 0,0117 0,0020 0,1610 -0,1447 0,1655 3.274 

Tabela 3: Distribuição das variáveis para reincidência de ranqueamento. 

Estimando as regressões de Fama-MacBeth para os indicadores de reincidência de ranqueamento, 

sem nenhuma alteração nas variáveis de controles estimado, Tabela 4, encontramos informações, 

significativas, sobre a causalidade dos vencedores e perdedores diários reincidentes e seus retornos. 

Em (1) vemos o efeito do indicador de reincidência de ações vencedoras e perdedoras sobre o 

retorno com os controles de β de mercado, logaritmo neperiano do tamanho do ativo, logaritmo 

neperiano do book-to-market e as variáveis de retornos defasados. (2) adicionamos os indicadores 

de exclusivamente reincidentes perdedores e exclusivamente reincidentes vencedores no mês 

anterior. (3) adicionamos os controles de turnover. (4) utilizamos todos os controles com o 

indicador de qualquer reincidência de ranqueamento. 
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Regressões de Fama-MacBeth: Reincidência de Ranqueamento 

 (1) (2) (3) (4) 

Ivp′ 
-0,0117  

(0,0099) 

-0,0158  

(0,0101) 

-0,0147  

(0,0100) 
 

Ip′  
-0,0109  

(0,0078) 

-0,0103  

(0,0081) 
 

Iv′  
-0,0178 *** 

(0,0062) 

-0,0196 *** 

(0,0067) 
 

Iqualquer′    
-0,0169 *** 

(0,0051) 

β 
-0,0017  

(0,0080) 

-0,0024  

(0,0080) 

-0,0014  

(0,0078) 

0,0002  

(0,0077) 

ln(size) 
-0,0002  

(0,0019) 

-0,0007  

(0,0020) 

-0,0035  

(0,0024) 

-0,0044 * 

(0,0024) 

ln (
B

M
) 

-0,0009  

(0,0028) 

-0,0009  

(0,0027) 

-0,0003  

(0,0027) 

-0,0003  

(0,0028) 

Rett−1,t−1 
0,0604 ** 

(0,0300) 

0,0600 * 

(0,0316) 

0,0590 * 

(0,0309) 

0,0446  

(0,0287) 

Rett−12,t−2 
0,0310 *** 

(0,0099) 

0,0284 *** 

(0,0100) 

0,0264 *** 

(0,0097) 

0,0296 *** 

(0,0102) 

Rett−36,t−13 
0,0063  

(0,0055) 

0,0047  

(0,0058) 

0,0044  

(0,0058) 

0,0064  

(0,0058) 

ln(turnover)   
-0,0078 ** 

(0,0033) 

-0,0090 ** 

(0,0034) 

Δln(turnover)   
-0,0003  

(0,0196) 

-0,0063  

(0,0194) 

constante 
-0,0049  

(0,0323) 

0,0092  

(0,0329) 

0,0153  

(0,0327) 

0,0192  

(0,0316) 

Períodos 52 52 52 52 

Observações 3.274 3.274 3.274 3.274 

R² médio 31,71% 34,83% 38,47% 34,69% 

Tabela 4: Regressões de Fama-MacBeth para indicadores de reincidência de ranqueamento (*** 

rejeitamos a hipótese do coeficiente ser igual a zero utilizando um nível de significância igual a 
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1% (α = 0,01, ou seja, valor-p ≤ 0,01), ** utilizamos um nível de significância igual a 5% e * 

utilizamos um nível de significância igual a 10%). 

Os resultados das regressões de Fama-MacBeth, Tabela 4, apresentam que as ações ranqueadas 

reincidentemente possuem em média retorno 0,0169 menor que as demais. Quando discriminamos 

para ranqueadas reincidentemente como vencedoras podemos observar que estas têm retorno, em 

média, 0,0196 menor em relação as demais. As ações ranqueadas reincidentemente como 

perdedoras e mutualmente vencedoras e perdedoras não apresentam impacto significativo em seus 

retornos. 
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5. CONCLUSÕES 

 

Para as ações que compõem o Índice Bovespa o fato de serem ranqueadas como vencedoras ou 

perdedoras diárias impacta diretamente na atenção dos investidores de varejo. Apresentando maior 

volumes de negociação destes investidores tanto em movimentos de compra quanto em 

movimentos de venda. 

Portanto, o comportamento do investidor aos picos de atenção gerados pelo ranqueamento das 

ações é semelhante ao visto na literatura para outros mercados. 

Consequentemente, esses desequilíbrios nas negociações das ações ranqueadas impactam 

diretamente nos retornos futuros delas. Apresentado no Capítulo 4.2. os retornos posteriores aos 

ranqueamentos como mutualmente vencedoras e perdedoras e exclusivamente perdedores é menor 

em relação as ações não ranqueadas. 

Quando falamos de reincidência de ranqueamento, estamos falando em reincidência de picos de 

atenção e de ações mais expostas a desequilíbrios em seus volumes de negociações. Também no 

Capítulo 4.2. apresentamos que as ações reincidentes vencedoras têm retornos menores se 

comparadas as que não possuem nenhuma reincidência no ranqueamento. 

Por fim, concluímos que para ações listadas no Índice Bovespa o ranqueamento como vencedoras 

e perdedoras diárias trazem impactos negativos nos retornos futuros. 
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APÊNDICE 

 

A. REGRESSÕES DE FAMA-MACBETH 

Para capturar, de forma quantitativa, a relação entre diversos fatores e os retornos dos ativos Fama 

e MacBeth (1973) propõem o modelo de regressões em 2 estágios construído para analisar os 

efeitos dos 𝑚 fatores dos ativos sobre seus retornos nos T períodos em análise. O primeiro estágio 

pode ser escrito na seguinte forma: 

R1,t = α1 + β1,F1F1,t + β1,F2F2,t +⋯+ β1,FmFm,t + ϵ1,t 

R2,t = α2 + β2,F1F1,t + β2,F2F2,t +⋯+ β2,FmFm,t + ϵ2,t 

⋮ 

Rn,t = αn + βn,F1F1,t + βn,F2F2,t +⋯+ βn,FmFm,t + ϵn,t 

onde 𝑅𝑖,𝑡 é o retorno do ativo 𝑖 (total de 𝑛 ativos) no tempo 𝑡, 𝐹𝑗,𝑡 é o fator j (total de m fatores) 

no tempo t, 𝛽𝑖,𝐹𝑗  são os parâmetros a serem estimados para cada ativo 𝑖 e fator 𝑗. 

Resumidamente, no primeiro estágio é estimado os parâmetros dos fatores referentes aos 

retornos de cada ativo para o tempo t que engloba os T períodos em análise, ou seja, temos 𝑛 

regressões uma para cada ativo. 

No segundo estágio, é estimado novas regressões longitudinais para cada um dos T períodos 

relacionando os retornos dos ativos com os parâmetros estimados para cada um dos 𝑚 fatores 

estudados, que podem ser escritas da seguinte forma: 

Ri,1 = γ1,0 + γ1,1β̂i,F1 + γ1,2β̂i,F2 +⋯+ γ1,mβ̂i,Fm + εi,1 

Ri,2 = γ2,0 + γ2,1β̂i,F1 + γ2,2β̂i,F2 +⋯+ γ2,mβ̂i,Fm + εi,2 

⋮ 

Ri,T = γT,0 + γT,1β̂i,F1 + γT,2β̂i,F2 +⋯+ γT,mβ̂i,Fm + εi,T 
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onde 𝑅𝑖,𝑡é o retorno dos 𝑛 ativos no período t (do total de T períodos), β̂𝑖,F𝑗 são os parâmetros 

estimados para os 𝑚 fatores dos 𝑛 ativos no primeiro estágio, 𝛾𝑡,𝑚são os parâmetros a serem 

estimados dos (𝑚+constantes) fatores relacionados aos ativos em cada período 𝑡 do total de T 

períodos. Resumidamente, no segundo estágio é estimado os parâmetros dos fatores para cada 

período em análise sobre os retornos dos ativos presentes e suas estimativas de parâmetros obtidas 

no estágio primeiro estágio. 

Por fim, os 𝛾𝑡,𝑚 parâmetros estimados para os 𝑚 fatores sobre os retornos apresentam distribuições 

ao longo dos T períodos, assim, para testarmos as significâncias dos coeficientes médios para cada 

um do 𝑚 fatores podemos utilizar uma estatística-t dada pela seguinte forma para cada um dos 𝑚 

fatores: 

𝑡γ̅̂m =
γ̅̂m

σγ̂m/√T
 

Neste trabalho, utilizaremos as regressões de Fama e MacBeth (1973), com intuito de verificar e 

mensurar o efeito do ranqueamento de ações como vencedoras e perdedoras diárias sobre os 

retornos. 

 

B. CORRELAÇÃO DOS DADOS UTILIZADOS 

 

Tabela 5: Correlação de Pearson para os indicadores de ranqueamento, retorno, e variáveis de 

controle. 

1.0000 -0.0579 0.0059 0.0354 -0.0358 -0.0523 0.0477 -0.0566 0.1178 0.0577 0.0552 -0.0384 -0.0517

-0.0579 1.0000 -0.4347 -0.4688 0.4356 0.1041 -0.2466 0.2027 -0.0585 -0.2487 -0.1486 0.1740 0.0104

0.0059 -0.4347 1.0000 -0.2055 0.1910 -0.0126 0.0128 -0.0090 -0.1824 0.0760 0.0217 -0.0088 -0.0144

0.0354 -0.4688 -0.2055 1.0000 0.2060 -0.0522 0.1182 -0.1182 0.2241 0.1170 0.0698 -0.0717 -0.0101

-0.0358 0.4356 0.1910 0.2060 1.0000 0.0745 -0.1989 0.1429 -0.0265 -0.1400 -0.1074 0.1530 -0.0109

-0.0523 0.1041 -0.0126 -0.0522 0.0745 1.0000 -0.0620 0.3826 -0.0701 -0.2937 -0.2937 0.1721 0.0125

0.0477 -0.2466 0.0128 0.1182 -0.1989 -0.0620 1.0000 -0.3759 0.1445 0.4147 0.3605 -0.5360 -0.0428

-0.0566 0.2027 -0.0090 -0.1182 0.1429 0.3826 -0.3759 1.0000 -0.1599 -0.4457 -0.4780 0.2817 0.0131

0.1178 -0.0585 -0.1824 0.2241 -0.0265 -0.0701 0.1445 -0.1599 1.0000 0.0867 0.0635 -0.1640 0.0939

0.0577 -0.2487 0.0760 0.1170 -0.1400 -0.2937 0.4147 -0.4457 0.0867 1.0000 0.2232 -0.3231 -0.0650

0.0552 -0.1486 0.0217 0.0698 -0.1074 -0.2937 0.3605 -0.4780 0.0635 0.2232 1.0000 -0.1893 -0.0139

-0.0384 0.1740 -0.0088 -0.0717 0.1530 0.1721 -0.5360 0.2817 -0.1640 -0.3231 -0.1893 1.0000 -0.3040

-0.0517 0.0104 -0.0144 -0.0101 -0.0109 0.0125 -0.0428 0.0131 0.0939 -0.0650 -0.0139 -0.3040 1.0000
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Tabela 6: Correlação de Pearson para os indicadores de reincidência de ranqueamento, retorno, e 

variáveis de controle. 

1.0000 -0.0400 -0.0750 -0.0322 -0.0977 -0.0523 0.0477 -0.0566 0.1178 0.0577 0.0552 -0.0384 -0.0517

-0.0400 1.0000 -0.1192 -0.1194 0.4896 0.1092 -0.2306 0.1793 -0.0683 -0.3324 -0.1833 0.2071 0.0298

-0.0750 -0.1192 1.0000 -0.1241 0.5088 0.0654 -0.1365 0.1264 -0.3472 -0.0698 -0.0831 0.1099 -0.0234

-0.0322 -0.1194 -0.1241 1.0000 0.5096 0.0056 -0.0790 0.0496 0.3084 -0.0510 -0.0733 0.0518 0.0020

-0.0977 0.4896 0.5088 0.5096 1.0000 0.1185 -0.2940 0.2343 -0.0701 -0.2968 -0.2238 0.2428 0.0050

-0.0523 0.1092 0.0654 0.0056 0.1185 1.0000 -0.0620 0.3826 -0.0701 -0.2937 -0.2937 0.1721 0.0125

0.0477 -0.2306 -0.1365 -0.0790 -0.2940 -0.0620 1.0000 -0.3759 0.1445 0.4147 0.3605 -0.5360 -0.0428

-0.0566 0.1793 0.1264 0.0496 0.2343 0.3826 -0.3759 1.0000 -0.1599 -0.4457 -0.4780 0.2817 0.0131

0.1178 -0.0683 -0.3472 0.3084 -0.0701 -0.0701 0.1445 -0.1599 1.0000 0.0867 0.0635 -0.1640 0.0939

0.0577 -0.3324 -0.0698 -0.0510 -0.2968 -0.2937 0.4147 -0.4457 0.0867 1.0000 0.2232 -0.3231 -0.0650

0.0552 -0.1833 -0.0831 -0.0733 -0.2238 -0.2937 0.3605 -0.4780 0.0635 0.2232 1.0000 -0.1893 -0.0139

-0.0384 0.2071 0.1099 0.0518 0.2428 0.1721 -0.5360 0.2817 -0.1640 -0.3231 -0.1893 1.0000 -0.3040

-0.0517 0.0298 -0.0234 0.0020 0.0050 0.0125 -0.0428 0.0131 0.0939 -0.0650 -0.0139 -0.3040 1.0000


