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RESUMO 

 

Este estudo avalia a capacidade de agentes externos obterem retornos anormais 

através de uma carteira construída lendo sinais de negociações de agentes internos. 

Nós utilizamos a métrica do NPR (net purchase ratio) para qualificar os sinais 

conforme proposto por Cziraki et al. (2019) analisando dados do mercado brasileiro 

entre junho de 2008 e março de 2020. Encontramos estratégias em que é possível o 

agente externo obter retornos anormais significativos. Observamos retorno anormal 

significativo de 1,22% ao mês para um portfólio autofinanciado, ponderado pelo 

Market cap. e com ativos sendo mantidos em carteira por três anos. Resultados são 

estatística e economicamente significativos e indicam que existe informação pública 

que não é utilizada na precificação de ações. 

Palavras chave: Insider trading, Retornos anormais, Net purchase ratio.  



 
 

ABSTRACT 

 

This study assesses the ability of outsiders to obtain abnormal returns through a 

portfolio created from signals from insider trades. We used the NPR (net purchase 

ratio) metric to qualify the signals as proposed by Cziraki et al. (2019) analyzing data 

from the Brazilian market between June 2008 and March 2020. We found strategies in 

which it is possible for the outsider to obtain significant abnormal returns.  We observed 

a significant abnormal return of 1.22% per month for a self-financed portfolio, weighted 

by Market cap. and with a holding period of three years. Results are statistically and 

economically significant and indicate that there is public information that is not used in 

equity pricing. 

Keywords: Insider trading, Abnormal returns, Net purchase ratio.  
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1. INTRODUÇÃO 

Insider Trading é o termo comumente utilizado para caracterizar as operações por 

parte de indivíduos que ocupam posição dentro da estrutura da empresa ou são seus 

controladores e negociam ações dessa companhia com base em informações 

privilegiadas. Executivos das empresas possuem acesso às informações antes delas 

serem tornadas públicas, e podem avaliar se os preços de mercado estão sub ou 

sobreavaliados frente a estas informações. A situação descrita pode fundamentar a 

decisão de investimento deste executivo, colocando-o em posição privilegiada em 

eventual negociação no mercado.  

A negociação de ativos por parte de agentes internos às empresas é tema de 

estudo desde a publicação do Securitires Exchange Act em 1934 nos Estados Unidos. 

A discussão se fundamenta no aspecto moral da possibilidade de duas partes 

negociarem em condições desiguais, neste caso a dissonância é sobre a 

compreensão se o preço do ativo negociado no mercado reflete ou não seu valor justo. 

A equidade de condições de negociações é princípio básico da formação de mercados 

organizados e eficientes. 

Evidências de que agentes internos se apropriam de retornos anormais indicando 

uso de informação privilegiada podem ser verificados em Cohen, Malloy e Pomorski 

(2012), Jeng, Metrick e Zeckhauser (2003), Ke, Huddart e Petroni (2003), Lakonishok 

e Lee (2001), Lorie e Niederhoffer (1968), Seyhun (1986, 1988 e 1992), que analisam 

dados de empresas listadas no mercado norte americano. Analisando os estudos 

podemos observar a evolução acadêmica do tema, passando por períodos em que as 

informações que se tornavam publicas eram restritas e demoravam a estar disponíveis 

para todos, até períodos mais recentes onde o volume de informação é bem maior, 

fazendo-se necessária a aplicação de técnicas de seleção das informações de maior 

valor dentro da base de dados analisada. No Brasil análises do tema são pontuais. 

Rochman e Eid Júnior (2006) não encontram retornos anormais para eventos 

analisados entre 2002 e 2004, no entanto, para algumas operações específicas 

encontram retornos anormais. Já Tonidandel (2013) encontra retornos anormais para 

negócios de agentes internos para dados de 2006 a 2011. 
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Esta dissertação busca analisar o poder da informação do agente interno e 

responder a questão se um agente externo consegue também obter retornos anormais 

construindo uma estratégia de investimento interpretando os sinais das negociações 

de agentes internos. Essa é a questão que esta dissertação busca responder. Estudos 

prévios que analisam dados norte-americanos, como os de Bettis, Vickrey e Vickrey 

(1997) e Cziraki, Lyandres e Michaely (2019), encontram resposta positiva para a 

questão colocada.  

No Brasil, até onde fomos capazes de avaliar, nossa análise é a primeira realizada 

com objetivo de verificar o potencial das informações das negociações de agente 

internos para o agente externo. Os dados das negociações de agentes internos no 

Brasil para empresas listadas na B3, são tornados públicos pela Comissão de Valores 

Mobiliários (CVM) conforme previsto pelo Artigo 11 da Instrução 358 (CVM, 2002). 

Analisamos operações feitas entre junho de 2008 e março de 2020. Construímos um 

portfólio autofinanciado fazendo a leitura dos sinais das negociações de agentes 

internos na estrutura proposta por Cziraki et al. (2019).  Encontramos retornos 

anormais positivos de 1,22% ao mês para carteira que mantém os ativos por 36 

meses, controlando pelos principais fatores de risco. Testes complementares atestam 

a robustez dos resultados. 

Após esta introdução, o capítulo 2 retoma estudos anteriores relevantes para 

entendimento da questão que estamos avaliando e situa o tema na legislação vigente 

no Brasil. No capítulo 3 discorremos sobre os dados utilizados no estudo, a 

metodologia de construção do portfólio e as análises de performance com as quais 

trabalhamos. Os resultados são apresentados no capítulo 5 e as conclusões finais no 

capítulo 5. 
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2. REVISÃO LITERATURA 

Negociações de ativos por parte de agentes internos às empresas é tema de 

debate nas regulações, no mercado e na academia desde a publicação do Securitires 

Exchange Act de 1934 nos Estudados Unidos. Nele são estabelecidos diversos 

regramentos sobre o funcionamento dos mercados. Entre eles estão as limitações 

impostas a agentes internos de negociarem ativos das empresas em que atuam. 

Regulações de funcionamento do mercado visam garantir seu adequado 

funcionamento e diversos princípios. Dentre eles, o princípio da equidade propõe que 

o mercado é um espaço aberto e de livre negociação onde agentes negociam em 

condições iguais. Quando um agente interno negocia ativos de sua própria 

companhia, ele muito provavelmente tem como contraparte um agente externo. Nessa 

negociação há um agente com acesso a informações privilegiadas e outro sem o 

mesmo benefício. Esse cenário fere o princípio da equidade, mais especificamente a 

equidade de informação que pode ser representativa para a precificação do ativo. 

Essa situação de desigualdade é a principal motivação dos estudos sobre as 

negociações por agentes internos. 

Jeng et al. (2003) colocam que existem três razões para se estudar as negociações 

por parte de agentes internos: regulação, ciência e rentabilidade. A regulação por 

poder comprovar eficácia do regramento imposto para manutenção da equidade de 

condições aos participantes do mercado.  O lado cientifico se dá pelos estudos 

corroborarem ou contraporem a eficiência dos mercados. Enquanto a rentabilidade 

aborda o fato de as negociações serem uma fonte de informação para ser seguida por 

agentes externos para obtenção de rendimentos anormais. 

2.1 Regulação 

Beny (2004) traça a evolução da discussão do tema sob a ótica legislativa e pontua 

que a discussão se baseava na moralidade da negociação desigual entre agentes 

internos e externos às empresas até a publicação de Manne (1966), que aborda o 

tema sob o aspecto da eficiência econômica. Sendo ineficiente, a negociação de 

agentes internos deveria ser regulada, não a sendo, deveria ser liberada.
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1. Estudos com diferentes condições avaliando dados em diferentes períodos que encontram poder preditivos de 
negociações realizadas por agentes internos podem ser observadas em Cohen, Malloy e Pomorski (2012) e 
Cziraki, Lyandres e Michaely (2019), Finnerty (1976), Jaffe (1974) Jeng, Mettrinck e Zeckhauser (2003), Ke, 
Huddart e Petroni (2003), Lin e Howe (1990), Piotroski e Roulstone (2005), Rozeff e Zaman (1988), Seyhun (1986, 
1988). 

Beny (2004) analisa a regulação de diferentes países e divide o debate sob o ponto 

de vista do mercado (teorias de mercado) e do ponto de vista da relação interna à 

empresa entre gestores e acionistas (teoria de agência). Argumentações sobre a 

primeira categoria analisam as implicações da existência de operações por parte de 

agentes com acesso à informação privilegiada sobre a performance de mercado 

(liquidez e acurácia na precificação). O ponto aqui analisado é o de que ganhos 

anormais de agentes com informações privilegiadas são obtidos às custas de agentes 

que não gozam do mesmo privilégio. Dessa forma, ativos com alta incidência de 

negócios por parte de agentes internos são mais arriscados para o investidor comum, 

diminuindo a propensão que este teria em negociar o ativo, diminuindo a liquidez e 

gerando maiores distorções de preço.  

Diferentes estudos de negociações realizadas por agentes internos associam 

essas negociações com performance futura dos ativos1, sendo assim informações 

relevantes para precificação corrente dos ativos. Jeng et al. (2003) propõe que o 

objetivo de reguladores não deve ser proibir as negociações entre agentes internos e 

externos, mas sim garantir que elas sejam pouco significativas para o mercado em 

questão. Para analisar o ponto, estimam o retorno anormal de operações de agentes 

internos para um horizonte de seis meses e ponderam este retorno à proporção dos 

negócios dos agentes internos ao volume total de negociação do ativo. Estimam um 

custo de 0,001% dessas operações para o mercado.  

Beny (2004) encontra relação positiva entre legislações mais rígidas e dispersão 

no controle acionário de empresas, liquidez e acurácia nos preços, ou seja, países 

com regramento mais restritivo para negociações de agentes internos apresentam 

características de mercado mais eficientes.  

As argumentações no contexto de teorias de agência são centradas no conflito de 

interesses entre acionistas e gestores. Esse conflito surge quando as decisões dos 

gestores não são regidas pela ótica da maximização da riqueza dos acionistas, 

conforme colocado por Jensen e Meckling (1976). Defensores da legalidade dessas 

negociações colocam que a permissão atenua o conflito enquanto os que se opõem 

defendem que piora. 



15 
 

 

Manne (1966) enxerga a negociação por parte de agentes internos como positiva 

por possibilitar maior agilidade na compensação financeira dos agentes por inovações 

e bom desempenho da empresa, que seria um processo mais lento seguindo ritos de 

avaliação de desempenho e meritocracia. Carlton e Fischel (1983) vão além ao 

defenderem como positiva a associação da riqueza do agente com a performance da 

empresa no mercado, e entendem que associação reduz o conflito de interesses ao 

colocar o agente interno na mesma posição do acionista. 

Kraakman (1991) por sua vez se opõe à permissividade da negociação por parte 

de agentes com acesso à informação privilegiada, uma vez que estes podem ter 

retornos positivos mesmo com performance negativa da empresa no mercado, ou 

seja, há um cenário onde gestores conseguem colher um benefício em detrimento do 

interesse do acionista. Além disso, coloca que a possibilidade de obtenção de retornos 

financeiros com uso de informação interna altera as condições de avaliação de 

performance e remuneração. A questão aqui posta é que os modelos de remuneração 

de executivos preveem compensações por desempenho a serem pagas no médio e 

longo prazo, como por exemplo o pagamento de stock options que podem ser 

resgatadas após período definido no acordo. A possibilidade de obtenção de retornos 

expressivos em descompasso com o previsto nesses modelos, quebra a validade e 

estrutura dos mesmos. 

2.2 Ciência 

Em relação ao lado cientifico, a teoria de mercados eficientes é um conceito 

bastante difundido no funcionamento dos mercados. Segundo Fama (1970) a hipótese 

de mercados eficientes indica que o preço de um ativo reflete a conjunção dos 

elementos disponíveis para sua avaliação, e que os preços fornecem sinalização 

adequada para a alocação de recursos, sendo a informação simétrica para os 

agentes. 

A argumentação de Fama segue qualificando os mercados em três diferentes 

formas: fraca; semi forte e forte. Em sua forma fraca preços refletem toda a informação 

histórica relacionada ao ativo. A forma semi forte considera que preços são definidos 

considerando anúncios correntes relacionados ao ativo. Já em sua forma forte, preços 

seriam a mais pura representação do valor, contendo inclusive informação privada. 
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O ponto principal de análise é o preço dos ativos e o quanto eles refletem o seu 

real valor presente. Toda precificação futura e fundamentação para estratégias de 

investimentos se baseia no nível corrente de preços sob a crença de que estes 

refletem o valor justo dos ativos. Estudos que identificam que agentes internos se 

apropriam de retornos anormais negociando ativos de suas empresas são indícios de 

que existe assimetria de informações representativa para precificação de ativos, 

sendo vantajoso para os detentores da informação negociar o ativo no mercado.  

Diferentes estudos avaliam a performance das operações realizadas por agentes 

internos. Lorie e Niederhoffer (1968) apresentam o primeiro estudo relevante que 

indica que negociações de agentes internos possuem performance superior à de 

mercado. No estudo avaliam que são esperados retornos anormais nos seis meses 

subsequentes para agentes que acumulam volumes significativos de ações. 

Identificam movimentos mais intensos de compras (vendas) antes de altas (baixas) 

nos preços. Eles atribuem seus resultados divergirem dos estudos anteriores devido 

às limitações de informações que estudos prévios tinham sobre datas e preços das 

operações. 

Jaffe (1974) encontra resultados que indicam que negociações de agentes internos 

são feitas com uso de informação privilegiada. Sua análise é construída avaliando a 

sinalização das negociações através de volumes ou quantidade de agentes que 

negociam o ativo em um mesmo período. Ajustando resultados para custos 

transacionais, encontram retornos anormais apenas para o recorte de intensos 

movimentos de compra/venda com grande quantidade de agentes operando no 

mesmo sentido. Jaffe também não verifica movimentos de preço imediatamente após 

a publicação das negociações, indicando que preços se ajustam em período mais 

longo. Já Givoly e Palmon (1985) encontram evidencias de que preços de mercado 

se ajustam quando da divulgação das negociações de agentes internos. Eles sugerem 

que agentes externos acatam a condição informacional superior de agentes internos 

e ajustam preços dos ativos.  

Seyhun (1986) encontra relação positiva entre a magnitude dos retornos e o 

volume negociado além da senioridade ocupada pelo agente na empresa. Seyhun 

afirma que a primeira relação ocorre pelo oportunismo econômico da informação, já a 

segunda ocorre por agentes em níveis mais elevados terem acesso a informações 
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mais relevantes para precificação. Jeng et al. (2003) também encontram relação 

positiva entre volume negociado e o retorno, no entanto não encontram a mesma 

relação avaliando o nível hierárquico ocupado. Em pesquisa posterior Seyhun (1988) 

encontra que agentes de grandes empresas tendem a negociar com informações do 

segmento em que a empresa atua enquanto que agentes de empresas menores, 

tendem a negociar com informações específicas da empresa e os últimos se 

apropriam de retornos maiores. Jeng et al. (2003) e Lakonishok e Lee (2001) também 

verificam relação inversa entre o tamanho da empresa e retornos futuros. 

Seyhun (1988) ainda classifica os agentes como contrarians, ou seja, agentes 

compram (vendem) o ativo após períodos de performance ruim (boa). Lakonishok e 

Lee (2001) e Rozeff e Zaman (1998) encontram evidências que corroboram a 

classificação tendo os primeiros aprofundado a análise encontrando que agentes 

internos preveem melhor os movimentos de mercados do que fundos de estratégias 

contrarians. Ambos estudos também encontram que agentes de empresas menores 

obtém performance melhor do que agentes de empresas maiores. Argumentam que 

isso se dá por empresas maiores terem suas informações mais amplamente 

divulgadas e acompanhadas por analistas, enquanto que informações de empresas 

menores demoram a chegar a todos os agentes, mesmo sendo publicadas pelo 

regulador.  

Lakonishok e Lee (2001) fazem uso de métrica para qualificação das informações. 

A medida utilizada é o net purchase ratio (NPR), que é a razão entre a diferença de 

compras e vendas e o volume total negociado por agentes internos. A construção do 

indicador é feita através da quantidade de negociações ou volume financeiro 

negociado. Lakonishok e Lee encontram maior significância no uso do NPR por 

quantidade de negociações e verificam relação positiva entre o NPR e o retorno das 

ações, ou seja, quanto mais compras são verificadas maior o retorno futuro. Eles 

associam também maiores NPR a empresas de maior book to market. Nosso trabalho 

também faz uso do NPR, no entanto aplicamos a medida olhando o volume negociado. 

Analisando dados de 1975 até 1989, Seyhun (1992) encontra que compras e 

vendas de agentes internos predizem até 60% da variação de preço de uma ação no 

ano seguinte. Seyhun testa as sinalizações das negociações de agentes internos em 

conjunto com outras variáveis explicativas de mercado e ainda obtêm significância da 
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predição dos sinais dos agentes. Lakonishok e Lee (2001) afirmam que as 

negociações de agentes internos são informativas para performance de longo prazo 

de ações e mesmo assim são ignoradas pelo mercado. Ke et al. (2003) evidenciam 

que agentes internos negociam com informação representativa até dois anos antes 

da publicação da informação. Em seu estudo, os autores montam análises verificando 

publicações de fatos relevantes e resultados. Nesse último caso, montam uma análise 

identificando quebras de comportamento de agentes em sequências positivas ou 

negativas de performance das empresas.  

Cohen et al. (2012) criam um critério de qualificação das negociações de agentes 

internos de forma a segmenta-las como parte de uma estratégia de rotina. Consideram 

como rotineiras operações realizadas recorrentemente pelos mesmos agentes em 

datas próximas todos os anos. Estas operações são qualificadas como eventos de 

baixo conteúdo informacional, e resultados apontam que elas não apresentam 

retornos anormais, enquanto que as demais operações, as oportunistas, seriam de 

alto conteúdo informacional e para estas apontam a existência de retorno anormal de 

82 pontos base ao mês. Encontram que maior poder preditivo provém de vendas 

oportunistas, o que diverge da literatura até então que observava maior conteúdo 

informacional nas compras conforme observado e discutido por Jeng et al. (2003). 

Cohen et al. não identificam diferenças relevantes nos retornos quando segmentam 

análises de empresas grandes e pequenas. 

Cumpre salientar que todos os estudos apresentados nessa seção encontram 

ganhos anormais para negociações de agentes internos e atribuem isso ao fato 

desses agentes negociarem fazendo uso de informações privilegiadas. A existência 

destes retornos anormais coloca agentes internos como arbitradores de preço e fere 

o princípio de eficiência dos mercados. Os retornos anormais observados trazem 

implicações para teorias de precificação de ativos e instrumentos a eles atrelados. Se 

o preço corrente de um ativo não reflete seu real valor, o mercado opera em um falso 

equilíbrio. 

2.3 Rentabilidade 

O aspecto da rentabilidade busca estudar se a leitura das negociações de 

agentes internos traz informação relevante para os agentes externos. Se a informação 
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é relevante para performance futura, isto implica que agentes que conseguem 

interpretar estas informações são capazes de arbitrar o mercado e se beneficiar desse 

desequilíbrio de preços. O ponto primordial é conseguir interpretar as informações e 

este aspecto é o foco de nosso estudo. 

Rozeff e Zaman (1988) analisam dados de 1973 a 1982 para empresas com ações 

negociadas na NYSE e propõem a leitura de negociações de agentes internos através 

de critério que sugere a compra de um ativo quando em um mesmo mês, três 

diferentes agentes internos adquirem o ativo. Eles consideram que o agente externo 

executa sua negociação conforme sinalização obtida, dois meses após o agente 

interno. Rozeff e Zaman argumentam que o período de defasagem serve para refletir 

as imperfeições de timing da divulgação dos dados e avaliação dos sinais. Rozeff e 

Zaman encontram retornos anormais para estratégia de agente externo da ordem de 

6% ao ano, no entanto avaliam que ao inserir custos transacionais, a magnitude do 

retorno diminui significativamente e quando controlam a regressão para questões 

como tamanho e valor da empresa, os retornos anormais são nulos e eventualmente 

negativos. 

Seyhun (1992) faz uso de indicador que reflete a quantidade líquida de compras e 

vendas. Considera que o indicador acumulado de 12 meses para trás, quando positivo 

é um sinal de compra, quando negativo ou nulo, é um sinal de que o ativo não deva 

fazer parte da estratégia de investimento. Seyhun divide as empresas em quintis de 

acordo com seu tamanho em uma amostra com dados ao longo de 14 anos (de 1975 

a 1989) para empresas listadas nos Estados Unidos. O algoritmo de sinalização é 

aplicado a empresas do último quintil, ou seja, as empresas de menor tamanho. O 

estudo encontra que para empresas pequenas com sinalização de compra nula, o 

retorno anormal é -18,12%, enquanto que para empresas com sinalização positiva 

para compra, o retorno anormal é de 5,76%, ou seja, um aumento de 23,88 pontos 

percentuais considerando os ativos mantidos em carteira por seis meses. No entanto, 

quando desloca a leitura de sinais das negociações de agente internos em três meses, 

não encontra retornos anormais significativos. A aplicação do período de leitura de 

sinais é baseada em estudo anterior Seyhun (1986), que coloca o período de três 

meses como a média de tempo em que a informação das negociações de agentes 

internos fica disponível para o mercado. O método visa replicar o cenário de um 

agente externo para construção do seu processo de leitura dos dados. 
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Bettis, Vickrey e Vickrey (1997) encontram retornos anormais positivos para 

estratégia de agentes externos fazendo a leitura de sinais de negociações de agentes 

internos. Utilizam na análise apenas as negociações de agentes de alto escalão e 

também aquelas de maior volume. A aplicação deste critério procura selecionar as 

negociações de maior valor informacional. Tomando como base esses critérios, o 

retorno anormal para o portfólio de leitura de sinais de compras é de 7,01% e 11%, 

ajustados para custos transacionais 2,95% e 6,96% para um período de seis e doze 

meses respectivamente. No entanto, quando avaliam vendas, autores encontram 

retornos anormais de 5,29% e 8,28% para seis e doze meses e, 2,05% e 4,86% para 

mesmos períodos ajustando para custos transacionais. Bettis et al.  consideram que 

os agentes externos montam suas posições na quarta-feira da semana seguinte em 

que a negociação do agente interno é notificada ao regulador. Contudo, quando 

testam aplicar o mesmo período entre a negociação do agente interno e a do agente 

externo de estudos anteriores (dois e três meses respectivamente observados em 

Rozeff e Zaman, 1988, e Seyhun, 1992) os retornos anormais reduzem 

significativamente. Bettis et al. apontam que ausência de retornos anormais em estudo 

prévios se deve em parte a este aspecto da construção da análise. 

O tratamento dado para o timing da disponibilização da informação para o agente 

externo se alterou nos estudos ao longo do tempo. Isso se dá em função das 

condições de disponibilização de dados terem se alterado ao longo do tempo e variam 

de país para país. No Brasil a disponibilização dos dados é apenas mensal e ocorre 

sempre no máximo até o décimo dia do mês subsequente à negociação do agente 

interno. As diferentes condições de disponibilização das informações atrapalham a 

comparabilidade dos resultados obtidos em estudos de diferentes mercados.  

As negociações de agentes internos antes de eventos de recompra de ações e 

SEO são o objeto de estudo de Cziraki, Lyandres e Michaely (2019). Eles analisam 

dados do mercado norte americano entre 1986 e 2017. O algoritmo de Cohen et al. 

(2012) é utilizado para filtrar na amostra as negociações de rotina, ficando apenas 

com as oportunistas. Cziraki et al. encontram que o volume líquido de compras 

aumenta antes de anúncios de recompra e caem antes de ofertas secundárias. O 

aumento das compras é associado com melhor performance operacional e redução 

de subvalorizarão no pós evento, enquanto que após SEO encontram menores 

valores de custo de capital. Assim concluem que os agentes internos preveem 
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retornos em eventos e retornos de longo prazo após eventos. As análises são 

construídas avaliando o NPR, baseado no volume financeiro negociado, antes, após 

e no dia do evento. Cziraki et al. concluem que as negociações de agentes internos 

não são associadas apenas com falhas na precificação dos ativos, mas também com 

mudanças futuras em fundamentos como performance e risco (custo de capital). As 

decisões de investimento de agentes internos tendem a ser consistentes com as 

ações da empresa. Vendas são intensificadas antes de ofertas secundárias e 

atenuadas antes de recompras. 

Czikari et al. (2019) também avaliam a performance de portfolios construídos 

através da sinalização de agentes internos. Os eventos de recompra (SEO) acionam 

operações de compras (vendas) quando o NPR avaliado de empresas nos seis meses 

anteriores ao evento são iguais a 1 (-1). Eles fazem uso de um portfólio autofinanciado 

e encontra retornos anormais para 0,99% e 0,87% ao mês considerando prazo de 

manutenção de ativos em carteira de seis e doze meses respectivamente. Quando 

aplicam mesma metodologia para a amostra de controle (empresas com 

características similares e que não passaram por eventos de recompras ou SEO) não 

encontram retornos anormais significativos.  

Enquanto que os primeiros estudos de Rozeff e Zaman (1988) e Seyhun (1992) 

não encontravam retornos anormais positivos para analises da capacidade de agentes 

externos se apropriarem de retornos anormais, através da interpretação de dados de 

negociações de agentes internos, trabalhos mais recentes como os de Bettis et al. 

(1997) e Cziraki et al. (2019) encontram relação inversa. Assim podemos considerar 

que a depender da magnitude dos retornos em questão, trata-se de um potencial 

relevante para estratégias de investimento. 

2.4 Estudos do mercado brasileiro 

Os estudos para dados brasileiros são pontuais. Creditamos isso à diferença do 

nível de desenvolvimento do mercado acionário brasileiro frente ao norte americano 

e, também, à dificuldade no tratamento dos dados no Brasil. 

No Brasil as análises se restringem a um curto período de tempo e dão enfoque 

na performance da negociação do agente interno. Rochman e Eid Júnior (2006) 

analisam o retorno individual de negociações publicadas entre 2002 e 2004. Eles 
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encontram retornos anormais para compras de ações ordinárias e vendas de ações 

preferenciais. Eles não encontram retornos anormais para a média das operações de 

vendas de ações ordinárias e compras de ações preferenciais, mas observam sim 

retornos muito elevados para alguns dos casos levantados próximos ao dia da 

negociação indicando que agentes internos negociam com informações privilegiadas.  

Tonidandel (2013) coletou dados de 2006 a 2011 da CVM. Ao todo coletou 38.141 

registros de negociações de agentes internos e aplicou um critério de seleção das 

negociações buscando operações anômalas com maior potencial informacional. Para 

sua amostra, selecionou apenas empresas com índice de liquidez diária superior a 

1% e apenas os negócios que se configuraram como outliers no padrão de negociação 

da empresa. A qualificação dos outliers foi realizada através de análises de dispersão 

das negociações de cada ativo. Após aplicação destes filtros, sua amostra ficou 

composta de 281 operações de venda e 193 de compra. Ações vendidas 

apresentaram retorno anormal de -3,73%, -7,03 e -10,12% e compras 5,49%, 8,03% 

e 10,12% para prazos de 30, 90 e 180 dias respectivamente. Tonidandel encontra 

evidências de que retornos anormais são maiores para negociações de empresas 

menores. 

Legislação Brasileira 

A regulação do mercado de valores mobiliários no Brasil é primeiramente 

introduzida com a Lei 6.375 de 1976. Além de impor o regramento sobre o mercado, 

a Lei criou a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e lhe conferiu poderes para a 

regulação do mercado de valores mobiliários. Além disso, a referida lei em seu artigo 

27-D, também coloca a negociação com uso de informação privilegiada por parte de 

agentes internos como ilegal. 

“Art. 27-D. Utilizar informação relevante ainda não divulgada ao mercado, de 
que tenha conhecimento e da qual deva manter sigilo, capaz de propiciar, 
para si ou para outrem, vantagem indevida, mediante negociação, em nome 
próprio ou de terceiro, com valores mobiliários: Pena - reclusão, de 1 (um) a 
5 (cinco) anos, e multa de até 3 (três) vezes o montante da vantagem ilícita 
obtida em decorrência do crime.” 

A pena para infração supracitada foi definida posteriormente pela Lei 10.303 

(2001) e prevê reclusão de um a cinco anos e multa de até três vezes o montante da 

vantagem ilícita obtida. 
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Com intuito de dar clareza ao mercado e ter os dados necessários para avaliação 

da existência ou não do uso indevido de informação privilegiada, a CVM atualizou a 

Instrução 31 de 1984, editando a ICVM 358/02 (2002), que obriga entre outros 

aspectos, os quais não são foco de nosso estudo, a publicação de operações 

realizadas por partes com acesso à informação privilegiada da empresa que atuam.  

Os dados de publicação prevista na ICVM 358/02 são a principal fonte de 

informação deste trabalho, mais especificamente aqueles previstos no Artigo 11 

abaixo integralmente transcrito. O artigo prevê a publicação de dados mínimos das 

negociações dos agentes internos até o décimo dia corrido do mês subsequente à 

data da negociação. A responsabilidade pela publicação dessas informações é da 

própria empresa. 
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“Art. 11. Os diretores, os membros do conselho de administração, do 
conselho fiscal e de quaisquer órgãos com funções técnicas ou consultivas, 
criados por disposição estatutária, ficam obrigados a comunicar à CVM, à 
companhia e, se for o caso, à bolsa de valores e entidade do mercado de 
balcão organizado nas quais os valores mobiliários de emissão da companhia 
estejam admitidos à negociação, a  quantidade, as características e a forma 
de aquisição dos valores mobiliários de sua emissão e de sociedades 
controladas ou controladoras, que sejam companhias abertas, ou a eles 
referenciados, de que sejam titulares, bem como as alterações em suas 
posições. 

§ 1o A comunicação deverá conter, no mínimo, as seguintes informações: 

I - nome e qualificação do comunicante, indicando o número de inscrição no 
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas; 

II - quantidade, por espécie e classe, no caso de ações, e demais 
características no caso de outros valores mobiliários, além da identificação 
da companhia emissora; e  

III - forma, preço e data das transações. 

§ 2o Os diretores, os membros do conselho de administração, os membros 
do conselho fiscal e os de quaisquer órgãos com funções técnicas ou 
consultivas, criados por disposição estatutária, deverão efetuar a 
comunicação de que trata o caput imediatamente após a investidura no cargo 
ou quando da apresentação da documentação para o registro da companhia 
como aberta, e no prazo máximo de 10 (dez) dias após o término do mês em 
que se verificar alteração das posições por eles detidas, indicando o saldo da 
posição no período. 

§ 3o As pessoas naturais mencionadas neste artigo indicarão, ainda, os 
valores mobiliários que sejam de propriedade de cônjuge do qual não estejam 
separados judicialmente, de companheiro(a), de qualquer dependente 
incluído em sua declaração anual de imposto sobre a renda, e de sociedades 
controladas direta ou indiretamente.”  
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2 Plataforma online B3, sítio:http://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/solucoes-para-emissores/segmentos-
de-listagem/sobre-segmentos-de-listagem/, acessado em 31 de agosto de 2020 
3 Base de dados online da CVM disponível em: https://cvmweb.cvm.gov.br/SWB/Sistemas/SCW/CPublica/ 
CiaAb/FormBuscaCiaAb.aspx?TipoConsult=c. Acessado ao longo dos meses de abril e maio de 2020. 
 

3. METODOLOGIA 
3.1 Amostra 

Os dados por nós analisados se restringem às empresas listadas na plataforma de 

negociação da B3 que compõem o índice Ibovespa ou pertencem às classificações 

de governança Nível 1, Nível 2 ou Novo Mercado. As 197 empresas que se 

enquadram nestes critérios e configuram nosso universo de análise estão listadas no 

Quadro A1 do Apêndice deste trabalho. Os critérios para a classificação de 

governança citados estão disponíveis na plataforma online da B32. Os dados 

analisados são as compras e vendas realizadas por agentes internos das empresas 

de junho de 2008 até março de 2020.  

O formulário de operações de títulos e valores mobiliários por parte de agentes 

internos é regulado pelo artigo 11 da ICVM 358/02 (CVM, 2002) e deve ser entregue 

pela própria empresa ao regulador até o dia dez do mês subsequente às transações. 

Os formulários contêm as negociações com as seguintes informações:  

• Empresa vinculada 

• Título operado (ações, ADRs, debentures, derivativos, etc.) 

• Tipo de operação (compra, venda, doação, subscrição, etc.) 

• Grupo de pessoas ligadas (Conselho, Diretores, Controladores, etc.) 

• Dia do mês de referência que foi feita operação 

• Preço negociado 

• Quantidade negociada 

Um exemplo de página do formulário encontra-se no Figura B1 do Anexo desta 

dissertação. 

A construção da base de dados compilada de todo o período para todas as 

empresas é o pilar fundamental deste trabalho, e o que o diferencia na literatura do 

tema no Brasil. A falta de padronização e a forma de disponibilização não consolidada, 

dificultam a realização de qualquer estudo acadêmico sobre o tema. A coleta dos 

formulários foi feita através de consulta no sítio online da CVM3. Os formulários são 

arquivos em formato texto que foram compilados em arquivo único e convertidos

http://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/solucoes-para-emissores/segmentos-de-listagem/sobre-segmentos-de-listagem/
http://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/solucoes-para-emissores/segmentos-de-listagem/sobre-segmentos-de-listagem/
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uma base de dados sobre a qual construímos uma rotina de programação que passou 

por todas as linhas da base para coleta das informações necessárias para o trabalho. 

Estudos anteriores de Martins (2014), Rochman e Eid Júnior (2006) e Tonidandel 

(2013) fizeram uso de processos que restringiam suas analises a uma amostra 

pequena frente ao total negociações registradas. Martins (2014) e Rochman e Eid 

Júnior (2006) restringiram suas análises a poucos segmentos de mercado, enquanto 

que Tonidandel (2013) abriu mão de grande parte de sua amostra coletada buscando 

apenas negociações fora do padrão de cada empresa. 

Nossa análise é construída sobre títulos de renda variáveis negociados em reais, 

sendo que neste estudo restringimos nossa avaliação a negociações de compra e 

venda de ações à vista, descartando-se assim operações de derivativos, renda fixa e 

ADRs. Considerar estes produtos agrega complexidade à avaliação dos retornos com 

a inclusão de outros tipos de riscos na precificação que não tem relação exclusiva 

com o ativo negociado. Por exemplo, as ADRs são negociadas em dólares 

americanos e o retorno deste ativo possui uma componente de variação cambial que 

em nada é influenciada pela performance da empresa. O mesmo podemos ponderar 

para as taxas de operações como debêntures e swaps. 

 Ademais, consideramos apenas grupos e pessoas ligadas com atuação interna 

direta na empresa: 

• Controladores 

• Conselhos de administração e fiscal 

• Comitês de auditoria e estatutário 

• Diretores; 

desprezando-se assim outros grupos como acionistas relevantes, pessoas ligadas à 

administração (parentes, por exemplo), tesouraria, fundos, clubes de investimento e 

órgãos técnicos e consultivos. A restrição ao público avaliado visa capturar o conteúdo 

informacional do dia a dia da empresa, evitando o ruído que poderia surgir ao 

considerar grupos com acesso indireto às informações. Retiramos da amostra os 

registros de operações com preços inferiores a um centavo, apesar de estarem assim 

registrados nos formulários, preferimos evitar eventual ruído destes dados. Ao total 



27 
 

 

estes representam 56 registros e com este e demais filtros supracitados a base final 

de eventos conta com 70.216 registros de operações de agentes internos.  

Quadro 1: Descritivo de dados da amostra 

 
Fonte: Elaboração própria. 

A Figura 1 ilustra a quantidade de registros de compras e vendas por grupo de 

pessoas ligadas por ano no período avaliado na base de dados levantada. Com 

exceção dos primeiros anos (até 2011), é maior a incidência de vendas do que de 

compras, o que é esperado conforme notado por Jeng et al. (2003), Cohen et al. 

(2012) e Cziraki et al. (2019). A maior quantidade de vendas pode ser explicada por 

executivos terem parte de sua remuneração efetuada através do pagamento em 

ações da própria empresa. Assim, passados eventuais períodos restritivos, é 

esperado que estes coloquem estas ações à venda para conversão dos ativos em 

liquidez. O volume médio operado no período das compras é de R$ 1.075.055, 

enquanto que o das vendas é de R$ 2.842.680.
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4 Plataforma Nefin da FEA-USP, disponível em: http://nefin.com.br/risk_factors.html, consultado em 31 de agosto 
de 2020 

Figura 1: Registros de compras e vendas por grupo de pessoas ligadas por ano.

 

Fonte: Formulários de valores mobiliários e detidos (art. 11 da Instrução CVM n° 358), elaboração 

própria. 

Nota: o gráfico contém apenas os grupos considerados como internos à empresa, conselhos de 

administração e fiscal, controladores e diretores. O prefixo c denotam compras e v denotam vendas. 

A análise de performance será através dos modelos CAPM (Sharpe 1964), três 

fatores de Fama e French (1993) e modelo de quatro fatores baseado no proposto por 

Carhart (1997). Todos demandam, para o mesmo período levantado das negociações 

por parte de agentes internos, variáveis de performance do mercado e benchmark.  

Para o modelo de 3 fatores precisamos ainda dos fatores Small Minus Big (SMB) 

e High Minus Low (HML), que buscam verificar se a carteira analisada segue um perfil 

específico segundo seu tamanho de balanço e valor de mercado respectivamente. No 

modelo de 4 fatores adicionamos a variável Winers Minus Losers (WML), atributo de 

momento que procura capturar efeitos de memória de retornos positivos. Todos os 

fatores citados foram extraídos da plataforma do Nefin da FEA-USP4. Os dados 

disponibilizados pelo Nefin são de grande utilidade para nosso estudo e demais 

pesquisas acadêmicas que fazem avaliação de performance de portfolios. Os preços 

históricos dos ativos para o período da análise foram obtidos pela plataforma 

Economática® consultados em 31 de agosto de 2020.
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3.2 Construção da Carteira  

O objetivo do estudo é avaliar se agentes externos são capazes de interpretar 

sinais de agentes internos e construir carteiras de longo prazo com retornos anormais. 

A análise é feita sobre um portfólio composto no estilo calendário, ou seja, quando da 

leitura de um sinal de compra, consideramos que o agente externo adquire o ativo e 

o mantém em carteira por diferentes períodos de tempo (12, 24, 36, 48 ou 60 meses) 

ou até receber um sinal de venda. Sendo o retorno desta carteira o objeto da 

regressão contra as demais variáveis dos modelos de avaliação de performance. 

O portfólio em questão é autofinanciado, ou seja, considera-se que os recursos 

utilizados para compra de ativos, são provenientes da venda de outros ativos. Dessa 

forma faz-se necessária a leitura de sinais das negociações de agentes internos tanto 

para compras como para vendas. Consideramos um mercado sem fricções, ou seja, 

sem custos no processo de compra e venda dos ativos nem do timing que estas 

operações ocorrem. 

Para interpretação dos sinais dos agentes internos, utilizamos o net purchase ratio 

(NPR) conforme utilizado por Cziraki et al. (2019). O NPR é a razão entre o volume 

financeiro de compras menos o de vendas e o volume total negociado (compras mais 

vendas) de uma empresa em determinado mês. O output desta razão é um índice que 

varia entre -1 e 1, sendo o primeiro o fator verificado de uma empresa em determinado 

mês onde ocorreram apenas vendas e o segundo sendo exatamente o inverso. 

Qualquer outro balanceamento entre compras e vendas no mês retorna um índice 

entre -1 e 1. Compras e vendas em volumes iguais e não ocorrência de negociações 

de agentes internos resultam em um NPR igual a zero.  

A Figura 2 abaixo traz o comportamento do NPR médio no tempo para a base de 

dados avaliada. O índice indica maior representatividade de compras no início do 

período avaliado e a partir de 2012 se mostra estável em níveis negativos, com 

eventuais meses positivos. Analisando o mercado americano por um período de 30 

anos, Cziraki et al. (2019) observam um NPR médio ao redor de -0,4. Para o mercado 

brasileiro observamos um NPR médio de -0,11 entre 2008 e 2020 e -0,22 entre 2012 

e 2020. 
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Figura 2: Net Purchase Ratio no período de avaliação do estudo. 

 

Fonte: elaboração própria 

Nota: Net Purchase Ratio (NPR) é a razão entre volume de compras menos vendas divido pelo 

volume total negociado por uma empresa em um mês. NPR médio no tempo ilustrado no gráfico foi 

calculado desconsiderando empresas que não tiveram negociações por agentes internos no mês, 

Como a quantidade de vendas é superior à de compras, é esperado que um valor 

de NPR crítico simétrico entre compras e vendas retorne uma sinalização maior para 

quantidade de empresas vendidas do que compradas. Para trabalharmos com um 

balanceamento mais equilibrado dessas quantidades, avaliamos a distribuição do 

NPR médio das compras e vendas isoladamente. Para as compras observamos um 

NPR médio de 0,4 e para as vendas de -0,51. Como o desvio padrão de ambos é 

muito similar (0,1388 e 0,1339 respectivamente), assumimos um valor aproximado da 

diferença das médias (0,1) como fator adicional ao NPR crítico das vendas. Por 

exemplo, se estamos avaliando uma carteira e estabelecemos um NPR crítico de 0,67 

para compras, consideraremos o NPR crítico para as vendas em -0,77. Assim 

conseguimos obter uma quantidade mais simétrica entre compras e vendas sendo 

sinalizadas no período. 

É importante pontuar uma fragilidade da medida do NPR na forma que o utilizamos. 

Quando em determinado mês em uma determinada empresa é observado um volume 

pequeno de operações de agentes internos, todos na mesma direção de compra 

(venda) o NPR resultante neste mês será igual a 1 (-1). Quando na mesma empresa 

-1,0

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0
ja

n-
08

ju
n-

08
no

v-
08

ab
r-

09
se

t-
09

fe
v-

10
ju

l-1
0

de
z-

10
m

ai
-1

1
ou

t-
11

m
ar

-1
2

ag
o-

12
ja

n-
13

ju
n-

13
no

v-
13

ab
r-

14
se

t-
14

fe
v-

15
ju

l-1
5

de
z-

15
m

ai
-1

6
ou

t-
16

m
ar

-1
7

ag
o-

17
ja

n-
18

ju
n-

18
no

v-
18

ab
r-

19
se

t-
19

fe
v-

20

NPR



31 
 

 

um volume expressivo for reportado nas negociações de agentes internos, também 

todos de compra (venda) o NPR aferido será igual a 1 (-1). Evidenciamos assim que 

o NPR normaliza a avaliação pela proporção de compras e vendas, não avaliando os 

efeitos das diferenças nominais nos volumes operados para definição do sinal. A 

segunda situação citada pode ser interpretada como um sinal mais forte que a 

primeira, no entanto no método que aqui aplicamos não diferenciamos os casos. 

Acreditamos que o refinamento aqui mencionado aumenta o poder da medida, com 

impacto no sentido de melhorar os resultados obtidos, o que nos permite assumir que 

trabalhamos com certo conservadorismo com a medida. 

Sinais serão considerados para compra quando por uma quantidade determinada 

de meses subsequentes (3 e 4 meses) for observado um NPR maior ou igual a um 

valor crítico estabelecido (0,67, 0,75, 0,9 ou 1), sinais de venda são considerados para 

o NPR menor ou igual ao valor crítico. Assim interpretamos os sinais e alocamos mês 

a mês um código ternário a cada empresa. Atribuímos -1 a empresas que 

interpretamos que naquele mês devemos vender, 1 às que devemos comprar e 0 às 

que não devemos manter em carteira naquele mês. 

Fazemos a leitura do código ternário supracitado e carregamos os sinais 

interpretados pelo horizonte de tempo do cenário que estamos construindo. Se 

estamos construindo uma carteira com horizonte de tempo de 12 meses, quando em 

um mês interpretamos um sinal de compra, carregaremos uma posição comprada no 

mês atual e nos 11 subsequentes (totalizando o prazo). Se o sinal de compra se 

perpetua, o mesmo ocorre com o ativo em carteira. O sinal deixa de sensibilizar a 

carteira apenas após cumprir o prazo do cenário ou se for recebida uma sinalização 

de venda. 

Consideramos duas possibilidades para definir a representatividade que os ativos 

podem assumir na carteira. Ponderamos os ativos por seu Market Cap., que é valor 

da capitalização da empresa no mercado, indicativo do tamanho da empresa. Nessa 

condição, empresas maiores assumem maior representatividade na carteira. 

Aplicamos também a ponderação pelo NPR observado do ativo, quanto maior o 

indicador, maior o peso do ativo na carteira.  
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 Mensalmente a carteira é rebalanceada considerando o tempo de permanência 

dos ativos em carteira e os novos sinais disponíveis referentes ao mês anterior. A 

mudança de mês neste estudo não considera a virada do mês calendário, mas sim a 

data em que os formulários de Valores Mobiliários negociados e detidos ficam 

disponíveis para interpretação dos agentes externos. Dessa forma o rebalanceamento 

ocorrerá sempre no fechamento do décimo dia do mês, e em caso deste não ser um 

dia útil, a verificação ocorre no dia útil imediatamente posterior. Este operacional 

replica as exigibilidades de envio de dados para a CVM. A Figura 3 ilustra a dinâmica 

mencionada. 

Figura 3: Dinâmica de construção de carteira e dos retornos mensais. 

 

Fonte: elaboração própria 

 Neste estudo foram construídos 80 diferentes portfólios, resultantes da 

combinação de diferentes possibilidades das varáveis que os definem. Trabalhamos 

com quatro variáveis para definição do nosso portfólio no tempo: 

• NPR crítico 

• período pelo qual exigimos que o NPR crítico seja observado (avaliação do 

NPR) 

• período que manteremos os ativos em carteira 

• ponderação que daremos aos ativos em carteira (Pesos iguais, Market cap. e 

NPR) 
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O Quadro 2 ilustra os valores utilizados para as quatro variáveis que são 

determinantes para definição do portfólio. Por exemplo, um sinal de compra será 

resultante da observação do NPR de uma empresa, nos últimos quatro meses, acima 

de 0,75 (vendas -0,85). Este ativo permanecerá comprado (vendido) na carteira por 

12 meses e representará um percentual do portfólio de acordo com a ponderação de 

seu NPR com os das demais empresas com sinais de compra (venda) em carteira.  

Quadro 2: Diferentes cenários para as quatro variáveis que determinam o portfólio.  

 
Fonte: elaboração própria 

Apesar de 8 0 cenários terem sido gerados, eliminamos da amostra os 

cenários em que a carteira carrega uma quantidade pequena de ativos. Aplicamos 

este filtro para evitar o ruído por conta de comportamento específico de poucos ativos 

em nossa carteira. Em estudo de metodologia semelhante, Castro e Yoshinaga (2019) 

excluem de suas análises períodos em que a carteira carrega menos que oito ativos, 

analogamente estamos restringindo nossa análise à cenários em que temos mais de 

oito empresas com sinalizações tanto de compra como de venda. Aplicando este filtro, 

eliminamos 4 dos 80 portfólios gerados, sendo resultados analisados para 76 

portfólios. 

Como nossa carteira possui rebalanceamento mensal, trabalharemos com 

retornos mensais, e dado que não estamos trabalhando com o mês calendário, 

construímos uma série de retornos mensais dos preços dos ativos, com as viradas de 

mês ocorrendo nas datas de rebalancamento da carteira, ou seja, apuramos o retorno 

entre o dia 10 do mês atual e o dia 10 do mês seguinte (se o dia 10 for dia não útil, 

consideramos o preço do fechamento do dia útil imediatamente posterior). Estes 

retornos foram construídos através dos retornos diários dos ativos, calculados através 

de preços históricos consultados na plataforma Economática® em agosto de 2020 

(preços em valores correntes ajustados para dividendos). 
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Com a carteira no tempo definida e os retornos históricos de mercado, podemos 

construir os retornos que serão base de nossas regressões.  

3.3 Mensuração do Desempenho da Carteira 

As regressões são aplicadas segundo o CAPM (Sharpe, 1964), o modelo de 

três fatores de Fama e French (1992) e o modelo de quatro fatores (Carhart, 1997) 

que adiciona a variável de momento ao modelo de Fama e French. O CAPM propõe 

a regressão do retorno do portfólio contra os retornos normais de mercado: 

𝑅𝑅𝑝𝑝,𝑡𝑡 −  𝑅𝑅𝑓𝑓,𝑡𝑡 =  𝛼𝛼 +  𝛽𝛽𝑀𝑀�𝑅𝑅𝑀𝑀,𝑡𝑡 −  𝑅𝑅𝑓𝑓,𝑡𝑡� +  𝜀𝜀𝑡𝑡     (1) 

sendo, 𝑅𝑅𝑝𝑝,𝑡𝑡 a taxa de retorno da carteira na data t, 𝑅𝑅𝑓𝑓,𝑡𝑡 é a taxa livre de risco medida 

através dos juros prefixados de 30 dias (swap DI de 30 dias) na data t e 𝑅𝑅𝑀𝑀,𝑡𝑡 é a taxa 

de retorno da carteira de mercado medida pelo Ibovespa na data t. 

 O modelo de três fatores acrescenta duas variáveis explicativas a serem 

testadas além do retorno do benchmark liquido da taxa livre de risco: 

𝑅𝑅𝑝𝑝,𝑡𝑡 −  𝑅𝑅𝑓𝑓,𝑡𝑡 =  𝛼𝛼 +  𝛽𝛽𝑀𝑀�𝑅𝑅𝑀𝑀,𝑡𝑡 −  𝑅𝑅𝑓𝑓,𝑡𝑡� + 𝛽𝛽𝑆𝑆𝑀𝑀𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑡𝑡 +  𝛽𝛽𝐻𝐻𝑀𝑀𝐻𝐻𝐻𝐻𝑆𝑆𝐻𝐻𝑡𝑡 +  𝜀𝜀𝑡𝑡  (2) 

sendo 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑡𝑡 e 𝐻𝐻𝑆𝑆𝐻𝐻𝑡𝑡 respectivamente os fatores Smal Minus Big, High Minus Low. 

SMB e HML buscam aferir se o perfil do portfólio construído segue alguma relação 

com segmentações de mercado notoriamente relevantes nas análises financeiras, a 

separação de empresas por seu tamanho de balanço (SMB) e seu valor de mercado 

(HML).  O modelo de quatro fatores acrescenta a variável Winners Minus Losers 

(𝑊𝑊𝑆𝑆𝐻𝐻𝑡𝑡  ) que é uma variável de momento que busca capturar efeitos de memória de 

retornos positivos: 

𝑅𝑅𝑝𝑝,𝑡𝑡 −  𝑅𝑅𝑓𝑓,𝑡𝑡 =  𝛼𝛼 +  𝛽𝛽𝑀𝑀�𝑅𝑅𝑀𝑀,𝑡𝑡 −  𝑅𝑅𝑓𝑓,𝑡𝑡� + 𝛽𝛽𝑆𝑆𝑀𝑀𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑡𝑡 +  𝛽𝛽𝐻𝐻𝑀𝑀𝐻𝐻𝐻𝐻𝑆𝑆𝐻𝐻𝑡𝑡 +  𝛽𝛽𝑊𝑊𝑀𝑀𝐻𝐻𝑊𝑊𝑆𝑆𝐻𝐻𝑡𝑡 +  𝜀𝜀𝑡𝑡 (3) 

Em todos os modelos o retorno anormal, é representado pelo alf. Sendo este 

positivo e significativo, podemos concluir que agentes externos são capazes de se 

apropriar de retornos anormais ao ler sinais de agentes internos, o que é uma forte 

sinalização para participantes do mercado, pois há informação disponível sobre a qual 

os agentes não estão operando.  
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Ao trabalharmos com o portfólio autofinanciado, desconsideramos a variável 𝑅𝑅𝑓𝑓,𝑡𝑡 

do lado esquerdo da equação dos três modelos. Fazemos isso por essa variável 

representar o custo de oportunidade do desembolso de caixa para aplicação nos 

ativos e, como os recursos gerados para nossa aplicação provém de vendas, nossa 

estratégia é livre de caixa, ficando a equação na seguinte estrutura: 

𝑅𝑅𝑝𝑝,𝑡𝑡 =  𝛼𝛼 +  𝛽𝛽𝑀𝑀�𝑅𝑅𝑀𝑀,𝑡𝑡 −  𝑅𝑅𝑓𝑓,𝑡𝑡� + 𝛽𝛽𝑆𝑆𝑀𝑀𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑡𝑡 +  𝛽𝛽𝐻𝐻𝑀𝑀𝐻𝐻𝐻𝐻𝑆𝑆𝐻𝐻𝑡𝑡 +  𝛽𝛽𝑊𝑊𝑀𝑀𝐻𝐻𝑊𝑊𝑆𝑆𝐻𝐻𝑡𝑡 +  𝜀𝜀𝑡𝑡 (4) 
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4. RESULTADOS 
4.1 Retornos anormais pela ótica do agente externo 

   Quadro 3 abaixo traz os retornos anormais dos 76 portfólios gerados que 

respeitaram os critérios mínimos de oito de ativos mantidos no portfolio comprado e 

vendido ao longo junho de 2008 até março de 2020 (Castro e Yoshinaga, 2019).  

   Percebemos que a carteira ponderada pelo NPR não apresenta alfas 

estatisticamente significativos, enquanto que para a carteira pondera pelo Market Cap. 

verificamos a incidência resultados significativos. Podemos avaliar também que à 

medida que aumentamos o NPR crítico, o alfa tende a se elevar economicamente, 

indicando a relevância que métrica possui na seleção dos ativos que compõe a 

carteira. Para avaliar mais profundamente os resultados de uma carteira significativa, 

selecionamos o portfólio de prazo de verificação de 3 meses do NPR, com NPR crítico 

igual a um na carteira ponderada pelo Market Cap. como base para as exposições e 

considerações a seguir. 

Quadro 3: retornos anormais dos 80 portfólios gerados na combinação de diferentes variáveis 

 
Fonte: elaboração própria 

A Tabela 1 Painel A traz retornos anormais do portfólio ponderado pelo Market 

cap. considerando carteira com leituras dos sinais de compras e vendas 

separadamente e o alfa do portfólio autofinanciado, que é obtido pela diferença dos 

alfas aferidos para compras e vendas. Podemos observar pelos dados que o retorno 

anormal é positivo e significativo no portfólio de compras e negativo e não significativo 
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no de vendas. Sinais de compra possuem maior conteúdo informacional para 

obtenção de retornos anormais do que vendas o que corrobora resultados verificados 

por Jeng et al. (2003). A variável de mercado e de tamanho é significativa para 

compras e vendas, enquanto a book-to-market apenas para compras. Variável de 

momento não é significativa em nenhum. 

A Tabela 1 Painel B apresenta o resultado do portfólio autofinanciado ponderado 

pelo Market cap. com NPR crítico igual a um com período de verificação de três meses 

e com 36 meses de prazo de manutenção de ativos. O portfólio construído após a 

divulgação dos dados de agentes internos às empresas, que ocorrem no dia dez do 

mês subsequente ao mês das negociações. Desempenho foi mensurado através dos 

modelos CAPM, três fatores e quatro fatores. Os três modelos apontam para 

resultados semelhantes com retornos anormais positivos e significativos. A regressão 

pelo modelo CAPM retornou alfa de 1,11% ao mês, significativo a 1%. Tabelas com 

os resultados completos dos testes mencionados na Tabela 1 encontram-se no 

apêndice deste trabalho (Tabelas A1 e A2). 

Resultados indicam que há valor informacional de longo prazo nos dados das 

negociações por parte de agentes internos, e que é possível capturar sinais para 

construção de uma carteira com retorno anormal positivo. É possível que a dificuldade 

na construção da base de dados para que estas análises sejam feitas, justifique que 

estas informações públicas não estejam sensibilizando o preço dos ativos. 
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Tabela 1: retornos anormais em diferentes modelos de avaliação de performance e em portfolios de 

compra, venda e autofinanciado.

Nota: Retornos anormais apurados para portfólio no modelo de quatro fatores ponderado pelo Market 

cap., no cenário com NPR crítico = 1, com período de verificação de três meses e tempo de 

permanência em carteira por três anos. 

*, **, ***: nível de significância a 10, 5 e 1%, respectivamente. 

 

4.2 Análises complementares 

Nós comparamos os resultados para as diferentes combinações das variáveis 

consideradas para construção do portfólio. O portfólio ponderado pelo Market cap. 

apresenta retornos anormais positivos e significativos, no entanto quando avaliamos 

a ponderação pelo NPR, não verificamos a mesma performance e significância. Na 

Tabela 2, Painel A observamos que na ponderação pelo NPR o alfa verificado é de 

0,43% não significativos. Ao ponderarmos carteira pelo Market cap., admitimos que 

quanto maior for o valor da empresa, maior será sua representatividade em nosso 

portfólio. Ao ponderar pelo NPR, expomos o retorno do portfólio à volatilidade de preço 

de empresas pequenas que pode ser motivada por questões que fogem ao 

comportamento padrão de preços, como falta de liquidez, por exemplo.  

Para diferentes períodos de manutenção de ativos em carteira podemos observar 

pelos dados do Painel B da Tabela 2 que o maior retorno anormal verificado ocorre 

para o portfólio que mantém ativos por 48 meses com retorno de 1,316% ao mês. 

Menor valor verificado foi o de 60 meses com retorno de 0,93% ao mês. Nos diferentes 

prazos avaliados, verificamos todos os coeficientes positivos e significativos.  

O Painel C da Tabela 2 nos fornece os retornos anormais em diferentes níveis de 

NPR crítico estabelecidos, à medida que diminuímos o NPR crítico o retorno anormal 

consistentemente diminui e perde significância, saindo de 1,22% ao mês e significativo 

a 1% (NPR igual e um) para 0,11% ao mês não significativo (NPR igual a 0,5). 
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Resultados corroboram o poder explicativo da medida do NPR. Ao selecionarmos os 

sinais a partir de NPR mais restrito, obtemos maiores retornos.  

Na mesma linha, quando aumentamos o período pelo qual submetemos a 

avaliação do NPR crítico, estamos sendo mais seletivos no que interpretamos como 

sinal de compra/venda. Através dos dados do Painel D da Tabela 2, verificamos este 

efeito comparando o retorno anormal com período de verificação do NPR de três para 

quatro meses. Retornos saem de 1,22% ao mês para 1,45% ao mês. Tabelas com os 

resultados completos dos testes mencionados na Tabela 3 encontram-se no apêndice 

deste trabalho (Tabelas A3, A4, A5, A6 e A7). 

Tabela 2: retornos anormais em diferentes condições de avaliação. 

 
Nota: Retornos anormais apurados para portfólio no modelo de quatro fatores autofinanciado 

(diferença de alfas). Cada painel altera alguma variável, mas para as variáveis que não estão sendo 

comparadas consideramos que o portfólio é ponderado pelo Market cap., no cenário com NPR crítico 

= 1, com período de verificação de três meses e tempo de permanência em carteira por três anos. 

*, **, ***: nível de significância a 10, 5 e 1%, respectivamente. 

 

4.3 Testes de Robustez 

Com objetivo de validar se os sinais que estão sendo interpretados são relevantes 

para o exato momento em que estão disponíveis, rodamos um teste placebo, onde 

deslocamos os sinais obtidos 12 meses para trás, colocando o sinal em um momento 
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que ele não existe. Utilizamos como base de comparação a carteira ponderada pelo 

Market Cap. com NPR crítico igual a um verificado por três meses com ativos sendo 

mantidos em carteira por 36 meses. Nesse cenário se o retorno anormal se mantiver, 

a sinalização que estamos verificando não é válida, pois reflete apenas um movimento 

que já vinha ocorrendo no ativo em períodos anteriores. A Tabela 3 abaixo traz que o 

retorno anormal verificado para o portfólio deslocado foi de -0,23% ao mês, não 

significativo, valor é expressivamente menor em relação aos 1,22% positivo e 

significativo verificado para o portfólio construído no tempo real dos sinais. Resultados 

corroboram a noção de que os sinais dos agentes são relevantes para o momento que 

eles estão disponíveis. 

Tabela 3: retornos anormais para carteira com sinal no momento em que ocorrem e deslocado 12 

meses para trás. 

 
Nota: Retornos anormais apurados no modelo de quatro fatores, para portfólio autofinanciado 

(diferença de aldas) ponderado pelo Market cap, no cenário com NPR crítico = 1, com período de 

verificação de três meses e tempo de permanência em carteira por três anos. O baixo 𝑅𝑅𝑎𝑎𝑎𝑎𝑡𝑡2  verificado 

se deve ao fato de o teste com o portfólio autofinanciando ser uma avaliação de diferença entre os 

modelos de compra e venda, que por sua vez sim obtém um 𝑅𝑅𝑎𝑎𝑎𝑎𝑡𝑡2  elevado. 

*, **, ***: nível de significância a 10, 5 e 1%, respectivamente. 

Em todos os resultados apresentados, regressões consideraram ajuste de Newey-

West para correção de autocorrelação com lag igual a um no software e-views. 

Rodamos também a regressão permitindo a seleção automática do lag do modelo. 

Resultados não apresentaram alterações expressivas nas significâncias dos fatores e 

do retorno anormal. A Tabela A5 com os resultados deste teste encontra-se no 

Apêndice desta dissertação.  
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5. CONCLUSÃO 
 

A partir dos resultados obtidos verificamos que é possível um agente externo obter 

ganhos anormais economicamente significativos em portfolios de longo prazo, 

construídos através da leitura de sinais dos agentes internos avaliados pelo índice 

NPR. Encontramos retornos anormais de 1,22% ao mês significativos a 1%, para 

carteira ponderada pelo Market cap. e com horizonte de investimento de 36 meses. 

Os resultados apresentam argumentos para refutar a teoria de mercados eficientes 

para os dados de ações no Brasil, pois existe informação pública com a qual é possível 

a construção de estratégia com retornos anormais. O controle da carteira pelo Market 

cap. é relevante para os resultados, o que confirmamos ao não obtermos retornos 

semelhantes nas carteiras ponderadas pelo NPR ou sem ponderação (pesos iguais).  

Alinhado com Jeng et al. (2003) que analisam dados norte-americanos, 

observamos um maior poder na informação de sinais de compras do que sinais de 

vendas para empresas brasileiras, refletido pela alta significância verificada nos alfas 

do portfólio de compras e não observados no de vendas. Retorno anormal positivo e 

significativo em carteiras com tempo de manutenção de ativos de 24, 36, 48 e 60 

meses indica que agentes internos sinalizam potencial de longo prazo das empresas. 

Ke et al. (2003), já haviam encontrado potencial informacional de dados de agentes 

internos para 24 meses após sua realização analisando empresas norte-americanas. 

O índice NPR, na forma proposta por Cziraki et al. (2019), se apresenta como 

ferramenta com poder para a seleção de ativos. Verificamos que ao sermos mais 

restritos nos NPR críticos adotados observamos maiores retornos. Aplicação do 

método é bastante relevante, pois conjuga na análise compras e vendas ao mesmo 

tempo. Resultados obtidos se mostram sensíveis ao momento em que os sinais são 

interpretados, reforçando positivamente o critério adotado no estudo para leitura e 

construção do portfólio no momento em que as informações são disponibilizadas ao 

público. 

Os resultados apresentados neste estudo nos permitem concluir que o mercado 

brasileiro não precifica as informações das negociações de agentes internos nos 

ativos. O alfa de 1,22% ao mês que aqui apresentamos é economicamente relevante 

e se coloca como uma oportunidade de aprofundamento de estudos e avaliação tanto 



42 
 

 

acadêmica quanto do mercado. Com estes resultados podemos refutar a hipótese de 

mercados eficientes em sua forma semiforte, uma vez que há possibilidade de 

obtenção de retornos anormais avaliando informações públicas. 

Diferentemente de estudos anteriores, nossa análise não ignora nenhuma 

operação de agentes internos. Trabalhamos com todos os eventos publicados na 

ICVM 358 e qualquer tratamento feito sobre os dados é realizado através de 

ponderações (Market cap., por exemplo) e diferentes possibilidades para as variáveis 

de qualificação dos sinais (NPR crítico, período de avaliação do NPR e prazo que 

mantemos o ativo em carteira).  

Entendemos que há diversas extensões potenciais de estudos a partir de nossos 

resultados. Como por exemplo avaliar a relação entre as negociações de agentes 

internos com eventos relevantes das empresas. Outra extensão possível é a 

construção de análise comportamental dos agentes internos comparando suas ações 

a eventos específicos das empresas ou movimentos comuns dentro do segmento de 

atuação da empresa, conforme estudo realizado por Seyhun (1988). Tal análise 

permite avaliar se os agentes operam com informação privilegiada interna e restrita 

ou apenas interpretam o cenário macro a partir dos dados de suas empresas.  
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A. APENDICE 
 

Quadro A1 – Empresas que são escopo de análise. 
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Tabela A1: retornos anormais no portfólio autofinanciado e separado em apenas compras e vendas. 

 
Nota: Retornos anormais apurados no modelo de quatro fatores, para portfólio autofinanciado 

(diferença de alfas) no cenário com NPR crítico = 1, com período de verificação de três meses e 

tempo de permanência em carteira por três anos. O baixo 𝑅𝑅𝑎𝑎𝑎𝑎𝑡𝑡2  verificado se deve ao fato de o teste 

com o portfólio autofinanciando ser uma avaliação de diferença entre os modelos de compra e venda, 

que por sua vez sim obtém um 𝑅𝑅𝑎𝑎𝑎𝑎𝑡𝑡2  elevado. 

*, **, ***: nível de significância a 10, 5 e 1%, respectivamente. 

 

Tabela A2: retornos anormais em diferentes modelos de avaliação de performance. 

 
Nota: Retornos anormais apurados no modelo de quatro fatores, para portfólio autofinanciado 

(diferença de alfas) no cenário com NPR crítico = 1, com período de verificação de três meses e 

tempo de permanência em carteira por três anos. O baixo 𝑅𝑅𝑎𝑎𝑎𝑎𝑡𝑡2  verificado se deve ao fato de o teste 

com o portfólio autofinanciando ser uma avaliação de diferença entre os modelos de compra e venda, 

que por sua vez sim obtém um 𝑅𝑅𝑎𝑎𝑎𝑎𝑡𝑡2  elevado. 

*, **, ***: nível de significância a 10, 5 e 1%, respectivamente. 
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Tabela A3: retornos anormais para portfolio com diferentes ponderações. 

 
Nota: Retornos anormais apurados no modelo de quatro fatores, para portfólio autofinanciado 

(diferença de alfas) no cenário com NPR crítico = 1, com período de verificação de três meses e 

tempo de permanência em carteira por três anos. O baixo 𝑅𝑅𝑎𝑎𝑎𝑎𝑡𝑡2  verificado se deve ao fato de o teste 

com o portfólio autofinanciando ser uma avaliação de diferença entre os modelos de compra e venda, 

que por sua vez sim obtém um 𝑅𝑅𝑎𝑎𝑎𝑎𝑡𝑡2  elevado. 

*, **, ***: nível de significância a 10, 5 e 1%, respectivamente. 

 

Tabela A4: retornos anormais para portfolio com diferentes prazos de manutenção de ativos. 

 
Nota: Retornos anormais apurados no modelo de quatro fatores, para portfólio autofinanciado 

(diferença de alfas) ponderado pelo Market cap., no cenário com NPR crítico = 1, com período de 

verificação de três meses. O baixo 𝑅𝑅𝑎𝑎𝑎𝑎𝑡𝑡2  verificado se deve ao fato de o teste com o portfólio 

autofinanciando ser uma avaliação de diferença entre os modelos de compra e venda, que por sua 

vez sim obtém um 𝑅𝑅𝑎𝑎𝑎𝑎𝑡𝑡2  elevado. 

*, **, ***: nível de significância a 10, 5 e 1%, respectivamente. 
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Tabela A5: retornos anormais para portfolio com diferentes níveis de NPR crítico. 

 
Nota: Retornos anormais apurados no modelo de quatro fatores, para portfólio autofinanciado 

(diferença de alfas) ponderado pelo Market cap. com período de verificação de três meses.  

O baixo 𝑅𝑅𝑎𝑎𝑎𝑎𝑡𝑡2  verificado se deve ao fato de o teste com o portfólio autofinanciando ser uma avaliação 

de diferença entre os modelos de compra e venda, que por sua vez sim obtém um 𝑅𝑅𝑎𝑎𝑎𝑎𝑡𝑡2  elevado. 

*, **, ***: nível de significância a 10, 5 e 1%, respectivamente. 

 

Tabela A6: retornos anormais para portfolio com diferentes períodos de avaliação de NPR. 

 
Nota: Retornos anormais apurados no modelo de quatro fatores, para portfólio autofinanciado 

(diferença de alfas) ponderado pelo Market cap., no cenário com NPR crítico = 1.  O baixo 𝑅𝑅𝑎𝑎𝑎𝑎𝑡𝑡2  

verificado se deve ao fato de o teste com o portfólio autofinanciando ser uma avaliação de diferença 

entre os modelos de compra e venda, que por sua vez sim obtém um 𝑅𝑅𝑎𝑎𝑎𝑎𝑡𝑡2  elevado. 

*, **, ***: nível de significância a 10, 5 e 1%, respectivamente. 
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Tabela A7: retornos anormais avaliados com ajuste Newey-West fixo em um lag e ajustado 

automaticamente. 

 
Nota: Retornos anormais apurados no modelo de quatro fatores, para portfólio autofinanciado 

(diferença de alfas) ponderado pelo Market cap., no cenário com NPR crítico = 1, com período de 

verificação de três meses.  O baixo 𝑅𝑅𝑎𝑎𝑎𝑎𝑡𝑡2  verificado se deve ao fato de o teste com o portfólio 

autofinanciando ser uma avaliação de diferença entre os modelos de compra e venda, que por sua 

vez sim obtém um 𝑅𝑅𝑎𝑎𝑎𝑎𝑡𝑡2  elevado. 

*, **, ***: nível de significância a 10, 5 e 1%, respectivamente. 
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B. ANEXO 
 

Figura B1 – Exemplo de formulário disponibilizado pela CVM em sua plataforma online. Exemplo de 

formulário de fevereiro de 2019 do Banco Inter S/A, com exposição de negociações feitas pela 

Diretoria da cia. 
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