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RESUMO 

 

 

A revisão de índices acionários é um informacional neutro, com regras objetivas de 

inclusão e exclusão de seus participantes, porém costuma afetar os retornos e a 

liquidez das ações objeto do rebalanceamento. Este trabalho analisa os retornos e 

volume anormais para as ações incluídas e excluídas do índice Ibovespa entre janeiro 

de 2000 e maio de 2020. Para as ações incluídas, observamos retornos anormais 

significativamente positivos imediatamente antes do evento, que revertem depois em 

linha com a hipótese de pressão de preços. Os volumes também são 

significativamente altos nos dias anteriores ao rebalanceamento, apresentando uma 

tendência permanente de aumento no volume negociado para as inclusões e uma 

diminuição do volume negociado para as exclusões. 

 

Palavras Chaves: Ibovespa, liquidez, retornos anormais, revisão de índice 

  



 

 
 

ABSTRACT 

 

 

Index revision is an informational neutral event, with well-defined rules for inclusion 

and deletion of its participants, however it could affect the returns and liquidity effects 

of the stocks subjected to the index revision. This paper analyzes the occurrence of 

abnormal returns and abnormal volume for the stocks included and excluded from the 

Ibovespa Index in a period starting in January 2000 to May 2020. For stock inclusions, 

we observe positive significant abnormal returns immediately before the event, with a 

reversal in line with the price pressure hypotheses. The traded volumes are also 

significant high in the days before the index revision date, presenting a permanent 

trend of increase in traded volume for inclusions in the index and a decrease trend in 

traded volume for exclusions.  

 

Key words: Ibovespa, liquidity, abnormal returns, index revision   
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1. INTRODUÇÃO 

 

O objetivo do estudo é examinar as reações de preço e volume nos 

rebalanceamentos do Índice da Bolsa de Valores de São Paulo (IBOVESPA). 

Temos evidências do comportamento das ações no mercado americano, 

principalmente no índice S&P500 (LYNCH e MENDENHALL, 1997; CHEN et al., 

2004; DENIS et al, 2003; CHAN et al, 2013) e no mercado britânico, com o índice 

FTSE100 (MASE, 2007; FERNANDES e MERGULHÃO, 2016). O foco é em verificar 

como se comporta o mercado acionário brasileiro aos rebalanceamentos do índice 

IBOVESPA (mais representativo do mercado acionário brasileiro), já que considera 

critérios objetivos de negociabilidade, que encerram informações públicas que, em 

tese, não deveriam afetar os preços das ações. 

Os resultados empíricos presentes na literatura sugerem que a curva de 

demanda por ações é decrescente e, portanto, inclusões e exclusões têm efeitos 

significativos nos retornos dos ativos. Um aumento na demanda por ações causados 

por investidores que estão rebalanceando seus portfolios acarreta um desvio 

positivo dos preços de equilíbrio de longo prazo, com um retorno anormal positivo 

para as inclusões no índice. Para as exclusões, o efeito é oposto, a diminuição na 

demanda por essas ações acarreta um desvio negativo nos preços de equilíbrio de 

longo prazo, com um retorno anormal negativo. Existem duas explicações 

alternativas para ações apresentarem curvas de demanda decrescentes. A primeira 

leva em consideração uma situação em que o conjunto de informações possui 

assimetrias e a demanda por uma ação é menos sensível a movimentos de preços 

se a informação disponível não for completa (GROSSMAN e STIGLITZ, 1980). A 

segunda explicação é que investidores apresentam crenças heterogêneas sobre o 

valor de cada ação, de modo que seus valores de reserva são diferentes, resultando, 

no agregado, curvas de demanda descendentes (HARRIS e RAVIV, 1993). A 

revisão de índices também afeta a liquidez. Fundos passivos que acompanham o 

índice aumentam a proporção de negociações motivadas por acompanhar a 

composição atualizada do índice. Dessa forma, a liquidez deve aumentar para as 

inclusões no índice assim como deve diminuir para as exclusões. 

 A contribuição desse estudo para o mercado acionário brasileiro é 

examinar se eventos de rebalanceamento de índice (inclusão ou exclusão) 
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repercutem significativamente no retorno e volume negociado das ações envolvidas. 

Para o estudo do evento de rebalanceamento, utilizou-se uma regressão em painel 

com efeitos fixos, considerando um beta de mercado para cada ação igual a um. A 

janela de estudo compreende 30 dias anteriores ao evento de rebalanceamento até 

30 dias depois da data efetiva de inclusão e exclusão das ações, com o 𝜏 = 0 

representando o dia da nova carteira do índice. Esse método assemelha-se com 

Fernandes e Mergulhão (2016) na adoção do beta unitário, mas difere de Mase 

(2007), onde uma regressão anterior foi realizada para encontrar esses parâmetros, 

mesmo sujeitos a dependência do evento. 

Os retornos anormais para as inclusões são positivos e significativos nos 

dias anteriores ao rebalanceamento e tem um retorno anormal negativo após a data 

de evento, coerente com a hipótese de pressão de preços apresentada por Harris e 

Gurel (1986) e Mase (2007). As exclusões apresentam resultados invertidos as 

inclusões, porém não significativos. Os volumes negociados são anormalmente 

altos na janela de estudo. 

O restante desta dissertação estrutura-se da seguinte forma. A seção 2 faz 

uma revisão de literatura internacional. A seção 3 lista as hipóteses do estudo, 

enquanto a seção 4 apresenta os dados e métodos do estudo. A seção 5 traz os 

resultados encontrados e a seção 6 oferece algumas considerações finais. 
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2.  REVISÃO DA LITERATURA 

 

A análise de inclusões e exclusões de ações nos índices de mercado é 

uma forma de estudarmos o efeito de substituição de ativos financeiros, dado que o 

rebalanceamento de índices é um evento não informacional. 

A hipótese de pressão nos preços de Scholes (1972) sugere um efeito 

temporário nos preços devido a um aumento na demanda de curto prazo por ações 

incluídas no índice causados por investidores que estão rebalanceando seus 

portfolios, o que acarreta um desvio dos preços de equilíbrio de longo prazo. Neste 

contexto, o efeito seria apenas de curto prazo devido às operações de 

rebalanceamento de portfólio dos agentes no mercado. Essa hipótese contrasta 

com a hipótese de substitutos imperfeitos, que implica aumento permanente no 

preço dos ativos devido à ausência de disponibilidade de ações equivalentes. Para 

os ativos excluídos, a diminuição da demanda acarreta um desvio negativo de 

preços de equilíbrio, que pode ser temporário segunda a hipótese de pressão nos 

preços ou permanente na hipótese de substitutos imperfeitos. Ahern (2014) traz 

duas explicações alternativas para ações serem substitutos imperfeitos, exibindo 

curvas de demanda negativamente inclinadas. A primeira considera uma situação 

com assimetria de informação, em que a demanda de investidores por uma ação 

fica menos sensível a movimentos de preços se as informações disponíveis forem 

incompletas (GROSSMAN e STIGLITZ, 1980). A segunda está em linha com Harris 

e Raviv (1993) que considera que os investidores têm crenças heterogêneas. Se 

cada investidor formar opinião diferente sobre o valor de uma determinada ação 

dado um conjunto de informações disponíveis, o valor de reserva deve ser diferente 

e, em um nível agregado, as curvas de demanda devem ser negativamente 

inclinadas. 

Barberis e Thaler (2003) trazem uma perspectiva de finanças 

comportamentais para o efeito índice. O retorno anormal dos preços dos ativos 

adicionados a um índice de mercado é uma violação da eficiência de mercado 

causados principalmente por um efeito manada na busca por esses ativos e a 

categorização dos ativos em grupos de maior destaque pelos investidores. Dessa 

forma, a inclusão de uma ação em um índice não seria um efeito informacional 

neutro, seja pela sinalização de que a empresa e/ou o setor passam a ter mais 
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destaque seja pela maior visibilidade e cobertura de analistas de mercado e 

investidores. 

Estudos existentes encontram evidências de efeitos de curto prazo nos 

preços de ações em índices acionários, particularmente em eventos de inclusão de 

ações. A maioria dos estudos são relacionados ao mercado americano (índice 

S&P500) e ao mercado britânico (índice FTSE100), porém temos algumas 

conclusões divergentes com relação as implicações dos efeitos nos preços. Uma 

curva de demanda com inclinação negativa permanente implica um efeito 

permanente nos preços, consistente com a inexistência de substitutos perfeitos. 

Uma reversão nos preços dos ativos após o evento de rebalanceamento do índice 

é consistente com a hipótese de pressão nos preços, associado a uma curva de 

demanda com inclinação negativa apenas no curto prazo. Um efeito permanente 

nos preços pode estar associado a uma mudança no monitoramento da empresa 

pelos agentes do mercado, que pode afetar os preços e a performance operacional 

da empresa, ou a um aumento na liquidez, que implica uma redução nos custos de 

transação do ativo. Essas mudanças representam um impacto real no ativo 

analisado e não apenas um impacto de rebalanceamento de portfolios. 

Shleifer (1986) conclui que a inclusão de uma empresa em um índice 

acionário pode induzir compras significantes de investidores na tentativa de 

acompanhar o desempenho do índice acionário. Ele encontra um retorno anormal 

significativo após o anúncio da inclusão do ativo no índice S&P 500 de cerca de 3% 

a partir de 1976, quando o anúncio de rebalanceamento do índice passou a ser feito 

de forma mais precisa e com maior divulgação aos agentes do mercado. A ausência 

de uma reversão sugere ainda curvas de demanda com inclinação negativa. Shleifer 

também evidencia uma relação positiva com o retorno anormal e o volume 

negociado do ativo no momento de anúncio. 

Harris e Gurel (1986) também encontram um padrão significativo de 

aumento de preços após o anúncio de inclusão, porém com uma reversão dos 

retornos anormais após três semanas. Portanto, seus resultados são mais 

condizentes com a teoria de pressão de preços temporária. 

Em 1989, o S&P introduziu uma nova política de anúncio para reduzir o 

impacto e pressão de compra dos novos integrantes do índice. Desde então, as 

mudanças no índice S&P 500 são anunciadas cinco dias antes da data efetiva de 
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inclusão. Beneish e Whaley (1996) reportam que ações incluídas no índice entre 

1989 e 1994 exibem retorno anormal positivo entre as datas de anúncio e inclusão 

no índice e apenas parte desse retorno tem reversão após a inclusão ser 

incorporada. Lynch e Mendenhall (1997) examinam ações que entraram e saíram 

do índice entre 1990 e 1995. Os retornos anormais são positivos para as empresas 

incluídas e negativos para as empresas excluídas, apresentando reversões parciais 

após o evento de rebalancemento. Há ainda um aumento significativo do volume 

negociado desses ativos, principalmente no dia anterior à data efetiva de inclusão. 

Wurgler e Zhuravskaya (2002) e Denis, McConnell, Ovtchinnikov e Yu 

(2003) também encontram evidências consistentes com uma curva de demanda 

com inclinação negativa permanente para ações incluídas. Denis, McConnell, 

Ovtchinnikov e Yu (2003) sugerem que um aumento no monitoramento das 

empresas associado a um maior esforço gerencial da empresa pode explicar os 

efeitos de preços positivos. Chen, Noronha e Singal (2004) investigam as mudanças 

no índice S&P 500 entre 1961 e 2000, encontrando assimetrias nos efeitos de 

rebalanceamento. Em particular, adições geram efeitos permanentes nos preços, 

enquanto os retornos anormais associados a exclusões são temporários. Os autores 

argumentam, então, que a curva de demanda com inclinação negativa não pode ser 

a causa única dos efeitos nos preços. Para explicarem o padrão assimétrico, Chen, 

Noronha e Singal elaboram uma explicação baseada na atenção dos investidores. 

Ações que passam a fazer parte do índice entram no radar dos investidores, porém 

aquelas excluídas não necessariamente saem. 

Revisões nos índices também afetam a liquidez dos ativos incluídos e 

excluídos nos rebalanceamentos. A composição da base acionária das empresas é 

alterada devido a agentes de mercados que buscam estratégias de investimento 

com exposição passiva ao índice (KYLE,1985). Dessa forma, a liquidez deve 

aumentar para ações que entram no índice e deve diminuir para ações que saem. 

Amihud e Mendelson (1986) analisam ações que entram em índices acionários. 

Essas inclusões são acompanhadas de menores diferenças nas cotações de 

compra e venda desses ativos, levando a preços crescentes nos ativos de forma 

permanente. A mesma análise é feita em Stoll (1972) em consideração a variações 

no volume negociado. Quanto maior o volume transacionado, menor o custo direto 

das negociações. A diferença informacional entre agentes informados e não-
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informados também diminui, diminuindo os custos assimétricos da negociação (KIM 

e VERECCHIA,1994)  

Estudos realizados para analisar a reação de preço e volume nas revisões 

do índice FTSE 100 também encontram evidência em retornos anormais no curto 

prazo, porém alguns resultados contraditórios em relação à curva de demanda de 

longo prazo. Mase (2007) analisa eventos de rebalanceamento no FTSE entre 1992 

e 2005 usando um modelo de mercado para cálculo do retorno anormal das ações 

estudadas. Os retornos anormais cumulativos nas janelas anteriores ao evento de 

rebalanceamento foram positivos, porém são negativos após o rebalanceamento. 

Os retornos anormais são consistentes com mudanças temporárias de demanda, 

possivelmente induzidas por investidores que buscam acompanhar passivamente o 

índice acionário. Também encontra efeitos de volume assimétricos, em que a 

negociação visando a antecipação para o anúncio de uma inclusão no índice é mais 

frequente que antecipações de negociação relativas as exclusões. O estudo testou 

a hipótese de aumento do monitoramento e informação por parte dos investidores, 

onde foi realizada uma comparação entre as empresas que estavam entrando no 

índice pela primeira vez e as empresas que já faziam parte do índice no passado e 

não foi encontrado diferença nos retornos desses dois subgrupos, indicando que o 

aumento do monitoramento não é uma causa provável do retorno anormal.  

Um diferencial de Mase (2007) é o estudo de antecipações nas 

negociações dos ativos que são candidatos a serem incluídos ou excluídos do 

índice. Como o número de constituintes no índice FTSE é constante, para cada 

inclusão devemos ter obrigatoriamente uma exclusão. As empresas que estão com 

uma classificação segundo os critérios de capitalização para a entrada no índice 

entre 91 até 100 podem ser incluídas no índice assim com as ações com 

classificação entre 101 até 110 podem ser excluídas. A análise das ações nesse 

intervalo é de interesse porque esses ativos não devem ser influenciados por fundos 

que seguem passivamente o índice. O resultado para as ações que quase são 

incluídas no índice é um retorno anormal positivo, assim como um aumento nos 

volumes negociados imediatamente antes da data de anúncio da nova composição 

do índice. No entanto, não existe evidência de aumento de volume para as ações 

quase excluídas. Essa assimetria indica que a antecipação ao rebalanceamento do 

índice ocorre apenas para as ações quase incluídas, sem efeito para as ações 
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quase excluídas.  

A análise do FTSE 100 difere do S&P 500 com referência a dois pontos 

principais, conforme exposto por Fernandes e Mergulhão (2016). O primeiro ponto 

é porque a presença no índice FTSE 100 depende exclusivamente da capitalização 

de mercado de seus constituintes. Como essa informação é pública, eventos de 

rebalanceamento do índice não trazem novas informações sobre as empresas e 

assim, não deveriam influenciar nos preços. Em contraste, a inclusão no índice S&P 

500 pode trazer novas informações a respeito da performance futura de uma ação, 

dado que a Standard & Poor’s procura minimizar a rotatividade dos constituintes 

(DHILLON e JOHNSON, 1991). A segunda diferença é que as ações constituintes 

do FTSE 100 são empresas de grande capitalização domiciliadas na bolsa britânica, 

representando cerca de 85% da capitalização de mercado da Bolsa de Londres. 

Portanto, fica difícil argumentar que haja um aumento no monitoramento das 

empresas à la Denis, McConnell, Ovtchinnikov e Yu (2003) ou mudança no grau de 

atenção por parte dos investidores à la Chen, Noronha e Singal (2004). A explicação 

de Harris e Raviv (1993) é mais plausível para explicar os retornos anormais no 

índice FTSE 100. Em contraste com Mase (2007), Fernandes e Mergulhão (2016), 

encontram indícios de impacto permanente nos preços, sem reversão do retorno 

anormal assim como uma grande assimetria nos resultados dos retornos anormais, 

com adições tendo um retorno acumulado anormal positivo de 13.34% e exclusões 

com um retorno acumulado anormal negativo de 24.27% na janela de estudo pré-

evento. Após um estudo para controle dos retornos anormais cumulativos no pré-

evento, os efeitos antecipatórios de negociação respondem por 40% do impacto no 

preço das adições e 23% do impacto no preço das exclusões.  

Soe e Dash (2008) realizam um estudo de retornos anormais para cinco 

índices (S&P 500, S&P TSX60, Nikkei 225, FTSE 100 e DAX 30) durante dois 

períodos distintos (1998-2003 e 2004-2008). Os retornos anormais são 

substancialmente menores no período mais recente e significativos apenas em dias 

anteriores e no dia do anúncio da mudança da composição dos índices. Concluem, 

portanto, que os retornos decorrentes do efeito índice poderiam estar se esgotando 

nesses mercados devido a uma maior arbitragem nesse processo de 

rebalanceamento de índices e de uma atuação mais eficiente dos grandes gestores 

de carteiras de investimentos e fundos passivos.  
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3.  HIPÓTESES 

 

Diversos estudos apresentam os resultados da análise de revisões nos 

índices, principalmente o S&P 500 e FTSE 100. O Ibovespa se diferencia desses 

índices por não ter um número fixo de ações integrantes. Para que uma ação seja 

incluída nos índices S&P 500 e FTSE 100, uma ação deve necessariamente ser 

excluída. Outro ponto de diferenciação são os critérios de inclusão no índice. Para 

o S&P 500, temos um índice que considera a capitalização de mercado dos 

participantes, assim como critérios subjetivos do S&P que visam diminuir o turnover 

do índice, assim como pretendem deixar o índice mais semelhante possível com a 

composição setorial da economia americana. O índice FTSE é meramente calculado 

pela capitalização de mercado, com regras objetivas para inclusões e exclusões de 

ações. O Ibovespa também apresentas critérios objetivos de inclusão e exclusão no 

índice, porém levando em conta o índice de negociabilidade das ações, uma 

ponderação em número de negócios do ativo a cada dia de negociação com o seu 

valor financeiro transacionado. 

O Ibovespa é formado por grandes empresas brasileiras e apresenta uma 

grande concentração de alguns setores específicos da economia brasileira, como 

comodities minerais, setor financeiro e energia elétrica. A baixa representatividade 

de setores importantes na economia brasileira como o agronegócio implica um 

índice com pouca diversificação e com representação parcial da economia 

brasileira. 

Tendo em vista que os critérios do índice Ibovespa são públicos e 

objetivos, com base no índice de negociabilidade das ações presentes na bolsa 

brasileira, e considerando a hipótese de eficiência de mercado na sua forma semi-

forte, em que todas as informações públicas estão consideradas nos preços dos 

ativos, não se esperaria um retorno anormal significativo em eventos de 

rebalanceamento do índice, seja ao redor do anúncio ou na data de efetivação da 

nova composição. 

Conforme descrito anteriormente, diversos autores encontram evidencias 

que os preços de ações sujeitas a eventos de rebalanceamento de índice sofrem 

retornos anormais. As possíveis explicações desses resultados são encontradas 

nas hipóteses abaixo: 



14 
 

 
 

(i) “Downward sloping demand curve hypothesis”: Ações que são 

incluídas no índice passam a ser negociadas por parte dos fundos com 

estratégias passivas de investimento, reduzindo uma parcela das 

ações disponíveis para negociação, levando a um aumento no preço 

desse ativo. O oposto é válido para ações que são excluídas do índice. 

Os primeiros a evidenciarem este efeito foram Shleifer (1986) e Harris 

e Gurel (1986). Lynch e Mendehhall (1997) afirmam que o efeito no 

preço pode ser permanente em decorrência da curva de demanda de 

longo prazo ser decrescente. 

(ii) “Price Pressure hypothesis”: Ações incluídas no índice são negociadas 

por parte dos fundos com estratégias passivas de investimento ao 

redor das datas de anúncio de inclusão e data da efetiva inclusão no 

índice, o que aumenta o volume negociado e causam um aumento 

temporário de preço, com reversão dos retornos anormais após o 

evento de rebalanceamento. Harris e Gurel (1986) e Mase (2007) 

identificaram esse efeito em seus estudos. 

(iii) “Information hypothesis”:  O anúncio de inclusões acrescenta nova 

informação disponível a respeito da empresa. Para essa hipótese ser 

verdadeira é necessário supor que o comitê que escolhe as empresas 

que serão incluídas no índice tenha informação não pública a respeito 

da empresa, de forma a influenciar os preços futuros da mesma. 

Dhillon e Johnson (1991) apresentam índices dessa hipótese. 

(iv) “Certification hypothesis”: A inclusão em um índice seria vista pelos 

participantes de mercado como um “selo de qualidade” dado pelo 

comitê de avaliação. Shleifer (1986) apresenta esse argumento se for 

considerado o interesse em manter o baixo turnover do índice pelo 

S&P. Mesmo que o S&P não tenha informações não públicas sobre a 

empresa, é um agente de mercado com capacidade diferenciada na 

avaliação de empresas e a inclusão no índice pode ser considerada 

uma notícia positiva. 

(v) “Attention hypothesis”: O aumento de atenção dos participantes do 

mercado pode produzir um aumento de preço dos ativos, mesmo que 

as notícias não tragam conteúdo econômico (MERTON,1987) 
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(vi) “Liquidity hypothesis”: A inclusão de uma ação no índice acarreta um 

maior interesse por parte dos agentes de mercado, assim como um 

maior escrutínio e aumento nas informações públicas dessa empresa, 

levando a uma maior liquidez do ativo. Shleifer (1986) e Lynch e 

Mendehall (1997) argumentam que uma maior liquidez representa um 

menor custo de capital e por consequência levam a um aumento de 

preço do ativo. 

 

Conforme exposto, espera-se que as ações que estão entrando no índice 

IBOVESPA tenham um retorno anormal positivo por conta de rebalanceamentos de 

fundos passivos. Dessa forma, o objetivo principal deste estudo é testar a hipótese 

a seguir: 

Hipótese 1: Ações que entram no índice IBOVESPA tem retorno anormal positivo 

 

De forma complementar, vamos estudar a performance das ações que 

estão saindo do índice IBOVESPA para verificarmos se o retorno anormal é negativo 

conforme esperado pela teoria.   

Hipótese 2: Ações que saem do índice IBOVESPA tem retorno anormal negativo 

 

Com relação ao volume negociado dessas empresas que sofrem um 

evento de adição ou exclusão do índice nos momentos próximos do 

rebalanceamento, temos um aumento na liquidez dos ativos  

Hipótese 3: Ações que passam por eventos de rebalanceamento de índice tem sua 

liquidez aumentada 
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4.  DADOS E MÉTODOS 

 . 

4.1. Metodologia e critérios de inclusão no Índice IBOVESPA 

 

O índice IBOVESPA é um índice de retorno total, resultado de uma carteira 

teórica de ativos que visa ser um indicador do desempenho médio das cotações dos 

ativos de maior negociabilidade e representatividade do mercado de ações brasileiro. 

Um índice de retorno total inclui no seu cálculo não apenas as variações nos preços 

dos ativos integrantes, mas também os seus eventos corporativos, como dividendos, 

juros sobre capital próprio e rendimentos, direitos de subscrição etc. 

Os ativos elegíveis a integrarem o índice IBOVESPA são ações e units 

exclusivamente de ações de companhias listadas na BM&FBOVESPA que atendem 

aos critérios de inclusão. Ativos de companhias em recuperação judicial ou 

extrajudicial e BDRs (Brazilian Depositary Receipts) não estão incluídos nesse 

universo de ativos elegíveis. 

 Os ativos selecionados para compor o índice IBOVESPA devem atender os 

seguintes critérios de forma cumulativa:  

- Estar entre os ativos elegíveis que, no período de vigência das três carteiras 

anteriores, em ordem decrescente de Índice de Negociabilidade representem em 

conjunto oitenta e cinco por cento do somatório total desses indicadores 

- Ter presença em noventa e cinco porcento dos pregões no período de 

vigência das três carteiras anteriores 

-Ter participação em volume financeiro maior ou igual a 0,1%, no mercado a 

vista, no período de vigência das três carteiras anteriores. 

- Não ser classificado como uma “Penny Stock” (Ativos cuja cotação seja 

inferior a R$1,00 (um real)) 

Os ativos são ponderados pelo valor de mercado do “free float” (ativos que se 

encontram em circulação) da espécie pertencente à carteira, com limite de 

participação baseado na liquidez. A participação dos ativos de uma companhia no 

índice, sendo considerado todas as espécies e classes de ações ou units que tenham 

como lastro tais ações da companhia, não poderá ser superior a vinte por cento, 

quando de sua inclusão ou nas reavaliações periódicas. Caso isso ocorra, serão 

efetuados ajustes para adequar o peso dos ativos da companhia a esse limite, 
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redistribuindo-se o excedente proporcionalmente aos demais ativos da carteira. 

Os critérios para constituição do índice consideram a negociabilidade das 

ações das empresas elegíveis, sem nenhuma avaliação subjetiva dos prospectos 

financeiros das empresas, implicando que as revisões do índice são completamente 

isentas de informações sobre a performance futura das ações. 

A carteira teórica do IBOVESPA é rebalanceada de forma quadrimestral, 

conforme a seguinte tabela de períodos de vigência: 

 

Tabela 1 - Períodos de vigência Ibovespa 

Período da carteira  Data de início  

Janeiro a abril  1ª segunda-feira de janeiro  

Maio a agosto  1ª segunda-feira de maio  

Setembro a dezembro  1ª segunda-feira de setembro  

Fonte: Elaboração própria. 

 

Caso a primeira segunda-feira do mês indicado acima não seja dia útil, o início 

de vigência será o primeiro dia útil posterior a essa data. 

A BM&FBOVESPA segue um cronograma fixo para divulgação de prévias dos 

índices, conforme abaixo: 

1ª prévia: divulgada sempre no primeiro pregão do último mês de vigência da 

carteira em vigor, com base no fechamento do pregão do dia útil anterior. 

2ª prévia: divulgada no pregão seguinte ao dia 15 do último mês de vigência da 

carteira em vigor, com base no fechamento do pregão do dia útil anterior. 

3ª prévia: divulgada no último pregão de vigência da carteira em vigor, com base no 

fechamento do pregão do dia útil anterior. 

 

As divulgações das prévias são feitas antes da abertura do mercado nos dias 

indicados anteriormente. 

A composição da carteira final do IBOVESPA não costuma trazer grandes 

mudanças em relação à terceira prévia e é divulgada sempre no primeiro dia de 

vigência da carteira, antes da abertura do pregão. 

A principal mudança na metodologia de cálculo do IBOVESPA foi realizada 

em 2013, tendo em vista principalmente o cenário econômico atual e visando mantê-
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lo como o índice que representa, com mais exatidão, o desempenho do mercado 

acionário brasileiro. As principais mudanças são na forma de ponderação dos ativos, 

que antes era função exclusiva dos volumes negociados e passou a ser realizada 

pelo free float com cap de volumes negociados, sendo criado o índice de 

negociabilidade, e no aumento dos limitadores de presença mínima no pregão e corte 

do índice de negociabilidade.  

O índice de negociabilidade passou a considerar 1/3 da participação no 

número de negócios e 2/3 da participação de voluma financeiro. O corte do índice de 

negociabilidade foi elevado de 80% para 85% e a presença mínima nos pregões foi 

alterada de 80% para 95%. O índice de negociabilidade é calculado pela seguinte 

fórmula: 

𝐼𝑁 =  
∑ √𝑛𝑎

𝑁
𝑥(

𝑣𝑎
𝑉

)
23𝑝

𝑖=1

𝑃
     (Equação 4.1.1) 

 

em que 𝐼𝑁 é o índice de negociabilidade, 𝑛𝑎  é o número de negócios com o 

ativo 𝑎 no mercado a vista (lote-padrão), 𝑁 é o número total de negócios no 

mercado a vista da B3 (lote-padrão), 𝑣𝑎 é o volume financeiro gerado pelos 

negócios com o ativo 𝑎 no mercado a vista (lote-padrão), 𝑉 é o volume financeiro 

total do mercado a vista da B3 (lote-padrão) e 𝑃 é o número total de pregões no 

período. 

Ao contrário de índices acionários com valores fixos de constituintes como o 

S&P500 e o FTSE, onde para cada ação que ingressa no índice, temos uma ação 

que é excluída, o índice IBOVESPA não tem um número fixo de ações e pode 

apresentar alteração no número de empresas constituintes do índice. Apesar dessa 

característica, vale ressaltar que as regras de formação do índice são completamente 

objetivas, não apresentando discricionariedade na seleção dos ativos. Essa 

característica é bem conveniente porque temos informações públicas sobre as 

possíveis inclusões e exclusões que podem ser mais facilmente antecipadas pelos 

agentes de mercado. 

 

4.2.  Amostra e dados 

 

O período de análise dos eventos de inclusão e exclusão do índice 
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IBOVESPA são de janeiro 2000 até maio de 2020. Durante esse período tivemos 

um total de 162 ações que foram incluídas no índice e 133 ações que foram 

excluídas. Após um tratamento dos dados iniciais, foram excluídas da amostra inicial 

as ações que passaram por eventos corporativos como fusões, aquisições e 

reorganizações societárias, totalizando 111 ações. Também foram desconsideradas 

as ações que sofreram mudanças de classe de ativos, causadas principalmente por 

uma migração de ações para o mais alto nível de governança no mercado acionário 

brasileiro, o Novo Mercado, que implica uma classe de ação para uma empresa, 32 

ações. Além disso, 9 ações que não tinham preços de negociação durante o período 

do evento estudado também foram excluídas da análise, de forma a trabalharmos 

com um painel balanceado. As ações não analisadas conforme os critérios descritos 

estão detalhadas no Anexo 1 

A amostra final analisada corresponde a 92 ações que foram incluídas no 

índice e 51 ações que foram excluídas do índice, apresentadas no Anexo 2. Os 

dados utilizados no estudo são provenientes da Thompson Reuters Eikon com 

relação a constituição da carteira teórica do índice IBOVESPA e da B3 com relação 

a preços, volumes negociados e cotações do índice.  

 

4.3. Metodologia 

 

A metodologia de estudo de evento utilizada na análise, segundo 

MacKinlay (1997), é um modelo que relaciona o retorno de um ativo ao retorno do 

mercado. Para essa análise, o modelo de mercado será utilizado, conforme equação 

abaixo: 

        

𝑅𝑖,𝑡 =  𝛼𝑖 +  𝛽𝑖 𝑅𝑚,𝑡 +  𝜀𝑖,𝑡      (Equação 4.3.1) 

 

        𝐸(𝜀𝑖,𝑡 ) =  0; 𝑣𝑎𝑟 (𝜀𝑖,𝑡) =  𝜎2  

 

No modelo apresentado, 𝑅𝑖,𝑡 e 𝑅𝑀,𝑡 são os retornos do período t do título i 

e da carteira de mercado, 𝜀𝑖,𝑡 é o erro do modelo (ruído branco) e 𝛼𝑖, e 𝛽𝑖e 𝜎2 são 

os parâmetros a serem estimados na regressão para o modelo de mercado. O 

Ibovespa foi considerado como a carteira de mercado nessa regressão. Os retornos 
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dos ativos e do mercado são calculados em sua forma logarítmica com periodicidade 

diária: 

𝑅𝑖,𝑡 =  ln (𝑃𝑖,𝑡 / 𝑃𝑖,𝑡−1) (Equação 4.3.2) 

𝑅𝑚,𝑡 =  ln (𝑃𝑚,𝑡 / 𝑃𝑚,𝑡−1) (Equação 4.3.3) 

 

O retorno anormal de cada ativo é calculado com a seguinte equação: 

 

𝑅𝐴𝑖,𝑡 = 𝑅𝑖,𝑡 − ( 𝛼𝑖 +  𝛽𝑖 𝑅𝑚,𝑡 )    (Equação 4.3.4) 

 

em que 𝑅𝐴𝑖,𝑡  é o retorno anormal no período t do ativo i, 𝑅𝑖,𝑡  é o retorno no período 

t do índice IBOVESPA (carteira de mercado) e 𝛼𝑖 e 𝛽𝑖 são os parâmetros estimados 

para o título i conforme o modelo de mercado especificado anteriormente. 

Para o presente estudo, é utilizada a metodologia de regressão em painel 

considerando um beta unitário para cada ação (FERNANDES e MERGULHÃO 

,2016) e com efeitos fixos individuais. Como o rebalanceamento do índice ocorre de 

forma trimestral, a janela do evento é de 45 dias antes da data de rebalanceamento 

até 30 dias após o rebalanceamento, com 𝜏 = 0 determinando o primeiro dia da nova 

constituição do índice IBOVESPA. A janela de 45 dias até 30 dias antes do 

rebalanceamento visa analisar o comportamento do retorno das ações antes da 

divulgação da primeira prévia da nova carteira do Ibovespa. Entre 30 dias antes do 

rebalanceamento até o dia anterior da data da nova composição do Ibovespa é 

considerado a janela de pré-evento e do dia da nova carteira até 30 dias posterior a 

essa data, temos a janela de pós-evento. Dessa forma, asseguramos que a janela 

de estudo não terá nenhuma sobreposição com o próximo evento de 

rebalanceamento.  

Pynnonen (2005) apresenta uma metodologia para cálculo de retornos 

anormais em estudos de eventos que leva em consideração a média dos retornos 

anormais de ações individuais que são submetidas ao evento de rebalanceamento 

na mesma data. Retornos individuais podem ter um grande ruído que pode 

deteriorar a inferência estatística. Dessa forma, assumindo um número n de ações, 

o retorno médio é: 

�̅�𝑡 =  
1

𝑛
 ∑ 𝑅𝑖,𝑡

𝑛
𝑖=1      (Equação 4.3.5) 
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Assim regredimos o retorno anormal das ações sobre o índice IBOVESPA 

sobre cada variável instrumental para o período anterior e posterior ao evento ( 𝐷𝜏 , 𝑡 

para 𝜏 = −45, ... ,30) para as inclusões e exclusões para cada dia na janela de 

evento: 

 

�̅�𝑖,𝑡 − 𝑅𝑀,𝑡 =  𝛼𝑖 +  ∑ 𝛾𝜏𝐷𝜏,𝑡
30
𝜏=−45 +  𝜇𝑖,𝑡      (Equação 4.3.6) 

 

em que 𝐷𝜏 , 𝑡 são as variáveis binárias para cada dia da janela do evento. O 

coeficiente de inclusão/exclusão reflete o retorno anormal no tempo do evento 𝜏 , 

por exemplo 𝛾𝜏, denota o retorno médio anormal do dia calendário t entre as ações 

que que são incluídas ou excluídas no índice no tempo t - 𝜏. Para obter o retorno 

anormal acumulado entre 𝜏1 e 𝜏2 ( -45 ≤ 𝜏1  ≤  𝜏2  ≤ 30)  basta somar as variáveis 

instrumentais correspondentes, ∑ 𝛾𝜏
𝜏2
𝜏=𝜏1

 

A regressão é feita de forma separada, considerando primeiramente as 

ações que são incluídas no índice IBOVESPA e posteriormente as ações que são 

excluídas. Para investigar o comportamento das negociações nos eventos de 

rebalanceamento, examinamos a liquidez das ações. O volume negociado de uma 

ação é uma aproximação para a liquidez desse ativo. O Volume negociado (𝑉𝑖,𝑡) é o 

número de ações negociadas (VAN) dividido pelo número de ações totais da 

empresa (VAT). Seguimos a metodologia apresentada em Ajinkya e Jain (1989), 

para o cálculo do volume negociado: 

 

𝑉𝑖,𝑡 =  log (𝑉𝐴𝑁𝑖,𝑡/ 𝑉𝐴𝑇𝑖,𝑡) (Equação 4.3.7) 

 

Como no estudo do retorno, partimos de uma regressão baseada no estudo 

de eventos abaixo: 

 

  𝑉𝑖,𝑡 =  𝛼𝑉,𝑖 + 𝛽𝑉𝑉𝑁𝐼𝐵𝑂𝑉,𝑡 + ∑ 𝛾𝜏𝐷𝜏,𝑡
30
𝜏=−30 +  𝜇𝑖,𝑡    (Equação 4.3.8) 

 

Em que 𝐷𝜏 , 𝑡 são as variáveis binárias para cada dia da janela do evento e 

𝑉𝑁𝐼𝐵𝑂𝑉,𝑡 é o número total de ações negociadas no índice no dia t. 
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5. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Após uma análise inicial dos eventos de inclusão e exclusão das ações, 

calculou-se os retornos anormais com relação ao índice IBOVESPA. A tabela 2 

apresenta os resultados dos retornos anormais cumulativos para as inclusões das 

ações conforme as janelas de estudo. Realizamos o teste F para a soma dos 

coeficientes em cada período de forma a verificar se o retorno anormal cumulativo 

é diferente de zero na janela estudada. 

  

Tabela 2 - Resultado da análise de retornos anormais cumulativos - Inclusões 

Análise de Retornos Anormais Cumulativos - Inclusões 
 

      
 

Amostra Inicial  162 
 

Amostra Final   92 
 

Retornos anormais cumulativos Valor P-valor 
 

(D-45, D-30) 0,09% 0,9567 
 

(D-30, D-1) 3,35% 0,2267 
 

(D0, D+30) -1,18% 0,6772 
 

(D-4, D-1) 1,45% 0,02887 ** 

(D0, D3) -1,11% 0,08787 * 

(D-45, D+30) 1,99% 0,7514 
 

Notas: P-valor significativo a :1% ou menos (***), acima de 1% até 5% (**), acima de 5% até 10% (*) 

Fonte: Elaboração própria. 
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O gráfico 1 apresenta uma evolução dos retornos cumulativos acumulados 

para as inclusões do índice: 

 

Gráfico 1 - Retorno anormal cumulativo para adições 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Para a amostra estudada das ações incluídas no índice Ibovespa, 

encontramos resultados significativos apenas nas janelas de estudo próximas ao 

evento de rebalanceamento. A janela (D-4, D-1) tem um retorno anormal positivo de 

1,45%, resultado significativo a 5% e a janela (D0, D+3) tem um retorno anormal 

negativo de -1,11%, resultado significativo a 10%. Para ambas as janelas podemos 

rejeitar a hipótese nula, com retornos anormais significativos, a 5% e 10% 

respetivamente 

Os resultados são positivos em 3,35% para a janela (D-30, D-1) e negativos 

em 1,18% para a janela (D0, D+30). No acumulado entre (D-45, D+30), o retorno é 

positivo em 1,99%. Entretanto, nenhum dos valores é significativo a 10%, não 

apresentando resultados significativos de retorno anormal durante toda a janela do 

estudo. 

A tabela 3 apresenta os resultados dos retornos anormais cumulativos 
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para as exclusões das ações do índice Ibovespa: 

 

Tabela 3 - Resultado da análise de retornos anormais cumulativos - Exclusões 

Análise de Retornos Anormais Cumulativos - Exclusões 
 

      
 

Amostra Inicial  133 
 

Amostra Final   51 
 

Retornos anormais cumulativos Valor P-valor 
 

(D-45, D-30) -5,23% 0,1431 
 

(D-30, D-1) -0,83% 0,8876 
 

(D0, D+30) 6,76% 0,2642 
 

(D-4, D-1) -0,08% 0,9541 
 

(D0, D3) -0,52% 0,7085 
 

(D-45, D+30) 2,22% 0,8681 
 

    

    

Notas: P-valor significativo a :1% ou menos (***), acima de 1% até 5% (**), acima de 5% até 10% (*) 

Fonte: Elaboração própria. 

 

O gráfico 2 apresenta uma evolução dos retornos cumulativos acumulados 

para as exclusões do índice: 
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Gráfico 2 - Retorno anormal cumulativo para exclusões 

  

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

Os resultados são negativos em 0,83% para a janela (D-30, D-1) e 

positivos em 6,76% para a janela (D0, D+30). No acumulado entre (D-45, D+30), o 

retorno é positivo em 2,22%. Entretanto, nenhum dos valores é significativo a 10%, 

não apresentando resultados significativos de retorno anormal durante toda a janela 

do estudo. Dado o tamanho da amostra analisada para as exclusões ser menor que 

a amostra das inclusões, podemos ter um enviesamento dos resultados, não sendo 

possível concluir definitivamente os efeitos das exclusões. 

A análise dos volumes negociados traz os efeitos na liquidez das ações 

incluídas e excluídas ao redor do evento de rebalanceamento. O aumento da 

negociação ocorre principalmente no dia anterior a nova composição da carteira do 

índice com um volume anormal de aproximadamente 4,7 tanto para as inclusões 

como para as exclusões. As figuras 3 e 4 apresentam a média diária no volume 

anormal ao redor do evento de rebalanceamento para inclusões e exclusões, 

respectivamente. Ambas as regressões de inclusão e exclusão são significantes a 

um nível de significância de 1%. Com isso, é possível concluir que o volume 

negociado aumenta com as inclusões e exclusões na janela de estudo que 

compreende 30 dias anteriores até 30 dias após o rebalanceamento. O anexo 4 traz 

a tabela dos resultados encontrados na regressão.   
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Gráfico 3 - Volume anormal diário para inclusões 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Gráfico 4 - Volume anormal diário para exclusões 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Os gráficos 5 e 6 mostram o volume anormal cumulativo para as inclusões e 

exclusões, respectivamente, pelo período do estudo de evento. Em particular, a 

análise do estudo de evento mostra uma assimetria no volume anormal acumulado, 

com um efeito logarítmico cumulativos de 2,29 para as adições e -1,23 para as 
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exclusões. Analisando a janela posterior ao evento, temos efeitos logarítmico 

cumulativos de 2,70 para as adições e -607,35 para as exclusões. 

 

Gráfico 5 - Volume anormal cumulativo para inclusões 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Gráfico 6 - Volume anormal cumulativo para exclusões 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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 As tabelas 4 e 5 mostram os testes F para a análise de significância dos 

volumes anormais cumulativos encontrados nas janelas do estudo para as inclusões 

e exclusões respectivamente: 

Tabela 4 - Resultado da análise de volumes anormais cumulativos - Inclusões 

Análise de Volumes Anormais Cumulativos - Inclusões 
 

      
 

Amostra Inicial  162 
 

Amostra Final   92 
 

Volumes anormais cumulativos Valor P-valor 
 

(D-30, D-4) -3,04 0,1591 
 

(D-3, D-1) 5,33 2,2e-16 *** 

(D0, D+3) 2,63 4,0e-5 *** 

(D+4, D+30) 0,17 0,9353 
 

(D-30, D+30) 5,09 0,215 
 

Notas: P-valor significativo a :1% ou menos (***), acima de 1% até 5% (**), acima de 5% até 10% (*) 

Fonte: Elaboração própria. 

  

Para a amostra estudada das ações incluídas no índice Ibovespa, encontramos 

resultados significativos apenas nas janelas de estudo próximas ao evento de 

rebalanceamento. A janela (D-3, D-1) tem um volume anormal positivo de 5,33, 

resultado significativo a 1% e a janela (D0, D+3) tem um volume anormal positivo de 

2,63, resultado também significativo a 1%. Para ambas as janelas podemos rejeitar a 

hipótese nula, com volumes anormais significativos. 

Tabela 5 - Resultado da análise de volumes anormais cumulativos - Exclusões 

Análise de Volumes Anormais Cumulativos - Exclusões 
 

      
 

Amostra Inicial  162 
 

Amostra Final   92 
 

Volumes anormais cumulativos Valor P-valor 
 

(D-30, D-4) -6,93 0,1183 
 

(D-3, D-1) 5,70 3,7e-07 *** 
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(D0, D+3) -4,35 9,2e-4 *** 

(D+4, D+30) -603 2,2e-16 *** 

(D-30, D+30) -659 8,38e-15 *** 

Notas: P-valor significativo a :1% ou menos (***), acima de 1% até 5% (**), acima de 5% até 10% (*) 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Para a amostra estudada das ações excluídas do índice Ibovespa, não 

encontramos resultados significativos apenas na primeira janela de estudo (D-30, D-

4). A janela (D-3, D-1) tem um volume anormal positivo de 5,70, resultado significativo 

a 1% e as demais janelas do estudo, (D0, D+3), (D+4, D+30) e (D-30, D+30) tem um 

volume anormal negativo e significativo a 1%.  

O aumento no volume negociado das ações incluídas assim como a diminuição 

do volume negociado das ações excluídas é consistente com as explicações de 

liquidez presentes na literatura. Segundo Stoll (1972) e Kyle (1985), a liquidez, e dessa 

forma, os volumes negociados das ações excluídas do índice devem diminuir devido 

à ausência de futuras negociações por agentes de mercado que seguem uma 

estratégia passiva de investimento.  

Apesar dos resultados encontrados serem condizentes com a literatura, o 

estudo apresenta uma assimetria, em que os efeitos nos volumes negociados são 

mais significativos para as exclusões do que para inclusões. Essa assimetria pode ser 

explicada pelas regras e critérios de exigibilidade do Ibovespa. Ações são excluídas 

do índice por apresentarem uma redução no seu índice de negociabilidade, com 

volume negociado decrescente com o tempo. A exclusão da ação do índice passa a 

ser um fator adicional na redução dos volumes transacionados, dado que estratégias 

passivas de investimento não negociarão mais essas ações.  
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6. CONCLUSÃO 

  

O efeito índice é amplamente estudado na literatura internacional com diversos 

estudos em mercados acionários, principalmente o americano e britânico, que 

estudam o efeito nos preços das ações que são submetidas a inclusões e exclusões 

dos índices acionários. Esse trabalho apresenta as evidências encontradas 

analisando os retornos e volumes negociados das ações que passaram por eventos 

de rebalanceamentos do índice Ibovespa entre janeiro de 2000 e maio de 2020. 

 Os retornos anormais para as inclusões apresentam valores 

significativamente positivos imediatamente antes da data do evento e valores 

significativamente negativos após a efetiva inclusão, um resultado consistente com a 

price pressure hypothesis, documentada em Harris e Gurel (1986) e Mase (2007). Se 

analisarmos a janela total do estudo, não podemos afirmar que existe um retorno 

anormal positivo para as ações incluídas no índice, resultado coerente com a hipótese 

de mercado eficiente na forma semi-forte, considerando que o anúncio de inclusão 

não traga informação nova sobre a empresa. 

 As exclusões apresentam comportamento inverso com retornos 

negativos anteriormente a data do evento, com reversão na janela pós-evento, porém 

sem significância estatística. O número de eventos de exclusão é menor que os 

eventos de inclusão e podemos ter enviesamento estatístico no estudo. Estudos de 

Chen, Noronha e Singal (2004) não analisam as exclusões pela dificuldade de 

obtenção de uma amostra para estudo que tenha um tamanho relevante. 

 A principal diferença entre o índice Ibovespa e os índices acionários 

estudados na revisão literária, notadamente o S&P 500 e FTSE 100 é seu critério de 

inclusão por negociabilidade dos ativos. O índice de negociabilidade leva em 

consideração o volume transacionado dos ativos, sem considerar a capitalização de 

mercado das companhias como o S&P 500 e FTSE 100. As regras de composição do 

índice Ibovespa são claras e objetivas e, portanto, mais fáceis de serem antecipadas 

com relativa precisão. 

 Os efeitos no preço de ações sujeitas ao rebalanceamento do índice são 

menores que os encontrados na literatura para o S&P 500 e FTSE 100. Isso poderia 
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ser explicado pelas regras de inclusão do Ibovespa que não levam em consideração 

o valor de mercado da empresa e pelo menor número de fundos que seguem a 

estratégia de investimento passivo no índice no mercado brasileiro comparativamente 

ao mercado americano. 

 A análise dos volumes negociados ao redor da data do evento mostra 

valores anormais positivos ao redor da data do evento, confirmando a hipótese que 

os retornos anormais são ocasionados por pressões temporárias de compra e venda 

dos ativos. Nas adições, o volume negociado se normaliza após a data do evento, 

mas nas exclusões o efeito no volume negociado é permanente. 

 Estudos futuros poderiam analisar o efeito temporal do efeito índice no 

Ibovespa. Soe e Dash (2008) afirmam que os resultados decorrentes do efeito índice 

tem uma diminuição com o passar do tempo em função das oportunidades do mercado 

de arbitragem. Outros índices acionários brasileiros com regras diferentes de 

composição podem ser estudados, como o IBrX 100 que tem uma ponderação por 

valor de mercado das empresas constituintes. Por fim, a abordagem apresentada em 

Mase (2007) de ações que quase são incluídas ou excluídas pode trazer uma visão 

sobre antecipação da composição do índice por agentes no mercado acionário 

brasileiro. 
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Anexo 1 – Ações excluídas da amostra inicial 

 

Reestruturação 

Entradas Saídas Entradas Saídas 

Data Ação Data Ação Data Ação Data Ação 

jan/20 COGN3 jan/20 KROT3 mai/00 TNLP4 jan/10 ARCZ6 

jan/20 NTCO3 jan/20 NATU3 mai/00 TSPP4 mai/09 UBBR11 

set/19 YDUQ3 set/19 ESTC3 mai/00 EBTP4 mai/08 PTIP4 

mai/18 B3SA3 jan/19 FIBR3 mai/00 TCSP4 set/07 ARCE3 

mai/17 RAIL3 mai/18 BVMF3 mai/00 EBTP3 set/07 SUBA3 

set/16 EGIE3 set/17 VALE5 mai/00 TNLP3 set/06 CMET4 

mai/15 RUMO3 mai/17 CTIP3 mai/00 TSEP4 mai/06 TSPP4 

mai/12 OIBR4 mai/17 RUMO3 mai/00 TCOC4 mai/06 TCOC4 

mai/12 OIBR3 set/16 TBLE3 mai/00 TSPP3 mai/06 CRTP5 

jan/12 VIVT4 jan/16 CRUZ3 mai/00 TCSP3 mai/06 TLCP4 

jan/12 VAGR3 mai/15 ALLL3 mai/00 TCSL4 jan/06 CSTB4 

set/11 TIMP3 set/14 DASA3 mai/00 TNEP4 mai/05 PLIM4 

jan/10 FIBR3 set/14 AEDU3 jan/00 VCPA4 jan/05 EBTP3 

jan/10 BRFS3 jan/14 OGXP3   jan/05 TNEP4 

jan/10 DTEX3 jan/13 RDCD3   mai/03 BRDT4 

mai/08 UGPA4 set/12 TAMM4   set/02 CPNE5 

set/07 BTOW3 mai/12 TMAR5   set/02 TCSP4 

mai/06 VIVO4 mai/12 TNLP3   set/02 TEPR4 

jan/06 ARCE3 mai/12 BRTO4   set/02 TCSP3 

mai/05 NETC4 mai/12 TNLP4   set/02 TDBH4 

set/02 BRKM5 jan/12 TLPP4   mai/02 GRSU3 

set/02 BRTP4 jan/12 ECOD3   jan/02 TERJ4 

set/02 BRTO4 set/11 VIVO4   mai/01 COGU4 

set/02 BRTP3 set/11 TCSL4   jan/01 BRHA4 

mai/02 TBLE3 set/11 TCSL3   set/00 TLPP3 

jan/02 TMAR5 set/11 PRTX3   set/00 TSEP4 

mai/01 GGBR4 jan/11 NETC4   set/00 TSPP3 

jan/01 AMBV4 set/10 AGEI3   set/00 WHMT3 

set/00 TMCP4 jan/10 VCPA3   mai/00 RCTB41 

set/00 TLCP4 jan/10 SDIA4   mai/00 RCTB31 

set/00 TCSL3 jan/10 PRGA3   mai/00 TSPC6 

set/00 CRGT5 jan/10 BRTP4   jan/00 PSIM4 

set/00 CRTP5 jan/10 DURA4     
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Sem informações para janela de evento 

Entradas Saídas Entradas Saídas 

Data Ação Data Ação Data Ação Data Ação 

jan/18 SAPR11 mai/00 BMTO4 mai/06 PRGA3   

mai/10 AGEI3   set/05 CTAX4   

set/08 BVMF3   set/05 CTAX3   

set/07 CCPR3   set/00 BRAP4   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mudanças de Classe 

Entradas Saídas Entradas Saídas 

Data Ativo Data Ativo Data Ativo Data Ativo 

mai/20 PCAR3 mai/20 PCAR4 jan/19 VVAR3 jan/19 VVAR11 

jan/18 SUZB3 jan/18 SUZB5 jan/18 SMLS3 jan/18 SMLE3 

jan/16 OIBR3 jan/16 OIBR4 jan/14 ABEV3 jan/14 AMBV4 

set/11 UGPA3 set/11 UGPA4 mai/11 PCAR4 mai/11 PCAR5 

jan/11 ALLL3 jan/11 ALLL11 jan/11 ELPL4 jan/11 ELPL6 

set/09 ITUB4 set/09 ITAU4 set/09 VCPA3 set/09 VCPA4 

set/09 PCAR5 set/09 PCAR4 jan/07 ELPL6 jan/07 ELPL5 

set/06 ELPL5 set/06 ELPL4 jan/02 KLBN4 jan/02 KLAB4 
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Anexo 2 – Ações analisadas no estudo 

 

Entradas Saídas Entradas Saídas 

Data Ativo Data Ativo Data Ativo Data Ativo 

mai/20 ENGI11 mai/20 SMLS3 mai/20 CPFE3 mai/19 LOGG3 

mai/20 BEEF3 jan/19 CPLE6 jan/20 SULA11 set/18 SAPR11 

jan/20 HAPV3 set/18 CPFE3 jan/20 TOTS3 mai/17 CPLE6 

jan/20 CRFB3 set/16 CESP6 jan/20 HGTX3 mai/16 HGTX3 

set/19 GNDI3 mai/16 OIBR3 set/19 BPAC11 jan/16 BRPR3 

mai/19 IRBR3 jan/16 ELET3 mai/19 AZUL4 jan/16 GOLL4 

jan/19 BRDT3 set/15 DTEX3 mai/18 CVCB3 set/15 ELET6 

mai/18 BTOW3 set/15 POMO4 mai/18 GOLL4 set/15 GFSA3 

jan/18 FLRY3 mai/15 LIGT3 jan/18 MGLU3 mai/15 EVEN3 

jan/18 IGTA3 mai/15 PDGR3 jan/18 VVAR11 jan/15 RLOG3 

set/17 TAEE11 jan/15 ELPL4 mai/17 ELET6 jan/15 RSID3 

jan/17 ELET3 set/14 BISA3 jan/16 WEGE3 set/14 MMXM3 

set/15 RADL3 mai/14 DASA3 set/15 EQTL3 mai/14 KLBN4 

mai/15 SMLE3 jan/14 MMXM3 jan/15 MULT3 jan/14 BTOW3 

set/14 POMO4 jan/14 OIBR3 mai/14 KLBN11 jan/14 TRPL4 

mai/14 MMXM3 jan/14 VAGR3 jan/14 BBSE3 jan/14 USIM3 

jan/14 ESTC3 jan/10 BNCA3 jan/14 TBLE3 jan/10 CLSC6 

jan/14 QUAL3 jan/10 CGAS5 jan/14 ECOR3 set/09 BRTP3 

jan/14 EVEN3 set/08 TMCP4 set/13 KROT3 set/08 CCPR3 

set/13 AEDU3 jan/07 EBTP4 mai/13 BRPR3 jan/07 CMIG3 

mai/13 BBDC3 set/06 CTAX4 jan/13 ENBR3 set/06 CTAX3 

set/12 SUZB5 set/05 TBLE3 set/12 CTIP3 jan/03 AELP3 

jan/12 RENT3 jan/03 INEP4 jan/12 DASA3 mai/01 BESP4 

set/11 BRML3 set/00 GETI4 set/11 HGTX3 set/00 DURA4 

jan/11 HYPE3 set/00 CPSL3 set/10 SANB11 mai/00 GEPA4 

set/10 BISA3 jan/00 PALF3 set/10 MRFG3   

mai/10 CIEL3   mai/10 ECOD3   

jan/10 OGXP3   jan/10 LLXL3   

jan/10 MRVE3   jan/10 PDGR3   

set/09 MMXM3   set/08 RDCD3   

mai/08 JBSS3   mai/08 USIM3   

mai/08 RSID3   jan/08 BNCA3   

set/07 LAME4   set/07 GFSA3   

set/07 DURA4   mai/07 CPFE3   

mai/07 LREN3   jan/07 CSAN3   

jan/07 GOLL4   jan/07 SUBA3   

jan/07 CYRE3   set/06 TAMM4   

set/06 PCAR4   set/06 NATU3   

set/06 ALLL11   mai/06 CCRO3   

set/05 SDIA4   mai/05 GOAU4   

mai/05 UBBR11   set/04 CMET4   
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jan/03 VALE3   set/01 CGAS5   

set/01 TDBH4   set/00 COGU4   

mai/00 PLIM4   mai/00 ACES4   

mai/00 EMBR4   mai/00 SBSP3   

jan/00 EMBR3   jan/00 PETR3   

 

  



39 
 

 
 

Anexo 3 – Resultado Regressão – Retornos anormais 

 

======================================================== 

                         Dependent variable:             

             ------------------------------------------- 

                                 AbR                     

                   (Inclusões)        (Exclusões)          

-------------------------------------------------------- 

Dm45                -0.0001               -0.010         

                    (0.003)               (0.006)        

                                                         

Dm44                -0.002                -0.003         

                    (0.003)               (0.006)        

                                                         

Dm43                 0.005                -0.009         

                    (0.003)               (0.006)        

                                                         

Dm42                -0.001                -0.007         

                    (0.003)               (0.006)        

                                                         

Dm41                -0.003                -0.007         

                    (0.003)               (0.006)        

                                                         

Dm40                 0.003                0.011*         

                    (0.003)               (0.006)        

                                                         

Dm39                -0.003                -0.003         

                    (0.003)               (0.006)        

                                                         

Dm38                 0.002                0.012*         

                    (0.003)               (0.006)        

                                                         

Dm37                -0.005                 0.002         

                    (0.003)               (0.006)        

                                                         

Dm36                -0.001                 0.008         

                    (0.003)               (0.006)        

                                                         

Dm35                0.0001                -0.010         

                    (0.003)               (0.006)        

                                                         

Dm34                -0.002                -0.007         

                    (0.003)               (0.006)        

                                                         

Dm33                -0.0003               -0.003         

                    (0.003)               (0.006)        

                                                         

Dm32                 0.004                -0.007         

                    (0.003)               (0.006)        

                                                         

Dm31                 0.002                -0.004         

                    (0.003)               (0.006)        

                                                         

Dm30                 0.003               -0.015**        

                    (0.003)               (0.006)        

                                                         

Dm29                0.007**              -0.021***       
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                    (0.003)               (0.006)        

                                                         

Dm28                -0.004                 0.006         

                    (0.003)               (0.006)        

                                                         

Dm27                -0.001                0.011*         

                    (0.003)               (0.006)        

                                                         

Dm26                 0.004                -0.010         

                    (0.003)               (0.006)        

                                                         

Dm25                -0.003                 0.006         

                    (0.003)               (0.006)        

                                                         

Dm24                 0.003                -0.004         

                    (0.003)               (0.006)        

                                                         

Dm23                -0.001                 0.007         

                    (0.003)               (0.006)        

                                                         

Dm22                 0.002                -0.003         

                    (0.003)               (0.006)        

                                                         

Dm21                0.007**                0.005         

                    (0.003)               (0.006)        

                                                         

Dm20                0.005*                 0.008         

                    (0.003)               (0.006)        

                                                         

Dm19                 0.004                0.0002         

                    (0.003)               (0.006)        

                                                         

Dm18                -0.001                -0.003         

                    (0.003)               (0.006)        

                                                         

Dm17                -0.0004               -0.003         

                    (0.003)               (0.006)        

                                                         

Dm16                -0.001                -0.005         

                    (0.003)               (0.006)        

                                                         

Dm15                -0.0002               0.0002         

                    (0.003)               (0.006)        

                                                         

Dm14                0.00001               -0.005         

                    (0.003)               (0.006)        

                                                         

Dm13                -0.002                 0.003         

                    (0.003)               (0.006)        

                                                         

Dm12                0.006**                0.003         

                    (0.003)               (0.006)        

                                                         

Dm11                -0.002                 0.009         

                    (0.003)               (0.006)        

                                                         

Dm10                 0.001                 0.006         

                    (0.003)               (0.006)        
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Dm9                  0.001                -0.006         

                    (0.003)               (0.006)        

                                                         

Dm8                 -0.005                 0.002         

                    (0.003)               (0.006)        

                                                         

Dm7                 0.0001                -0.003         

                    (0.003)               (0.006)        

                                                         

Dm6                 -0.002                 0.002         

                    (0.003)               (0.006)        

                                                         

Dm5                 -0.001                 0.004         

                    (0.003)               (0.006)        

                                                         

Dm4                0.008***               -0.001         

                    (0.003)               (0.006)        

                                                         

Dm3                 -0.0002               -0.004         

                    (0.003)               (0.006)        

                                                         

Dm2                 0.006*                 0.002         

                    (0.003)               (0.006)        

                                                         

Dm1                  0.001                 0.003         

                    (0.003)               (0.006)        

                                                         

D0                  0.0003                -0.007         

                    (0.003)               (0.006)        

                                                         

D1                 -0.008**                0.001         

                    (0.003)               (0.006)        

                                                         

D2                  -0.001                 0.002         

                    (0.003)               (0.006)        

                                                         

D3                  -0.003                -0.002         

                    (0.003)               (0.006)        

                                                         

D4                   0.002                 0.003         

                    (0.003)               (0.006)        

                                                         

D5                  -0.0001                0.008         

                    (0.003)               (0.006)        

                                                         

D6                   0.003                 0.007         

                    (0.003)               (0.006)        

                                                         

D7                  -0.002                 0.002         

                    (0.003)               (0.006)        

                                                         

D8                  -0.0002               0.011*         

                    (0.003)               (0.006)        

                                                         

D9                   0.002                 0.010         

                    (0.003)               (0.006)        
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D10                 -0.0001               -0.005         

                    (0.003)               (0.006)        

                                                         

D11                 -0.005                 0.004         

                    (0.003)               (0.006)        

                                                         

D12                -0.006**                0.005         

                    (0.003)               (0.006)        

                                                         

D13                 -0.001                 0.001         

                    (0.003)               (0.006)        

                                                         

D14                 0.005*                 0.006         

                    (0.003)               (0.006)        

                                                         

D15                -0.007**                0.001         

                    (0.003)               (0.006)        

                                                         

D16                  0.003                -0.004         

                    (0.003)               (0.006)        

                                                         

D17                 0.0003                -0.007         

                    (0.003)               (0.006)        

                                                         

D18                  0.003                 0.010         

                    (0.003)               (0.006)        

                                                         

D19                  0.001                 0.006         

                    (0.003)               (0.006)        

                                                         

D20                  0.001                 0.004         

                    (0.003)               (0.006)        

                                                         

D21                  0.002                 0.008         

                    (0.003)               (0.006)        

                                                         

D22                -0.007**                0.006         

                    (0.003)               (0.006)        

                                                         

D23                  0.003                 0.002         

                    (0.003)               (0.006)        

                                                         

D24                  0.002                 0.003         

                    (0.003)               (0.006)        

                                                         

D25                 0.0003                 0.004         

                    (0.003)               (0.006)        

                                                         

D26                 -0.001                -0.001         

                    (0.003)               (0.006)        

                                                         

D27                  0.002                 0.002         

                    (0.003)               (0.006)        

                                                         

D28                 -0.0003               -0.001         

                    (0.003)               (0.006)        

                                                         

D29                 -0.0001               -0.004         
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                    (0.003)               (0.006)        

                                                         

D30                 -0.001                -0.008         

                    (0.003)               (0.006)        

                                                         

-------------------------------------------------------- 

Observations         3,990                 2,275         

R2                   0.023                 0.037         

Adjusted R2         -0.007                -0.008         

F Statistic  1.212 (df = 76; 3870) 1.093 (df = 76; 2174) 

======================================================== 

Note:                        *p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01 
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Anexo 4 – Resultado Regressão – Volumes anormais 

 

============================================================== 

                            Dependent variable:                

             ------------------------------------------------- 

                                    VR                         

                       (Inclusão)            (Exclusão)            

-------------------------------------------------------------- 

VIBOV                -0.00002                -0.0001**         

                    (0.00002)                 (0.0001)         

                                                               

Dm30                 -0.0002                   -0.001          

                     (0.003)                  (0.007)          

                                                               

Dm29                  0.002                    0.006           

                     (0.003)                  (0.007)          

                                                               

Dm28                  -0.002                   -0.006          

                     (0.003)                  (0.007)          

                                                               

Dm27                  0.001                    -0.001          

                     (0.003)                  (0.007)          

                                                               

Dm26                  0.003                    0.003           

                     (0.003)                  (0.007)          

                                                               

Dm25                  -0.004                   0.001           

                     (0.003)                  (0.007)          

                                                               

Dm24                  -0.001                   -0.005          

                     (0.003)                  (0.007)          

                                                               

Dm23                 -0.0003                   -0.003          

                     (0.003)                  (0.007)          

                                                               

Dm22                  0.004                    -0.004          

                     (0.003)                  (0.007)          

                                                               

Dm21                  0.006*                   0.002           

                     (0.003)                  (0.007)          

                                                               

Dm20                 0.007**                   0.006           

                     (0.003)                  (0.007)          

                                                               

Dm19                  0.003                    -0.003          

                     (0.003)                  (0.007)          

                                                               

Dm18                  -0.003                   -0.002          

                     (0.003)                  (0.007)          

                                                               

Dm17                  -0.001                  -0.012*          

                     (0.003)                  (0.007)          

                                                               

Dm16                  -0.004                   0.001           

                     (0.003)                  (0.007)          

                                                               

Dm15                  -0.003                   -0.006          

                     (0.003)                  (0.007)          

                                                               

Dm14                  0.0002                   0.008           

                     (0.003)                  (0.007)          

                                                               

Dm13                  0.0005                   0.001           

                     (0.003)                  (0.007)          

                                                               

Dm12                  0.0003                   0.004           

                     (0.003)                  (0.007)          
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Dm11                 -0.0001                   -0.003          

                     (0.003)                  (0.007)          

                                                               

Dm10                  0.003                    0.0004          

                     (0.003)                  (0.007)          

                                                               

Dm9                   -0.002                   -0.004          

                     (0.003)                  (0.007)          

                                                               

Dm8                   0.0003                   -0.002          

                     (0.003)                  (0.007)          

                                                               

Dm7                   -0.002                   0.003           

                     (0.003)                  (0.007)          

                                                               

Dm6                   -0.004                  -0.013**         

                     (0.003)                  (0.007)          

                                                               

Dm5                   -0.003                   -0.007          

                     (0.003)                  (0.007)          

                                                               

Dm4                  -0.008**                  -0.002          

                     (0.003)                  (0.007)          

                                                               

Dm3                   0.004                    0.007           

                     (0.003)                  (0.007)          

                                                               

Dm2                  0.013***                 0.018***         

                     (0.003)                  (0.007)          

                                                               

Dm1                  0.047***                 0.047***         

                     (0.003)                  (0.007)          

                                                               

D0                   0.013***                 -0.012*          

                     (0.003)                  (0.007)          

                                                               

D1                   0.010***                  -0.007          

                     (0.003)                  (0.007)          

                                                               

D2                   0.010***                 -0.012*          

                     (0.003)                  (0.007)          

                                                               

D3                    0.003                   -0.014**         

                     (0.003)                  (0.007)          

                                                               

D4                    0.003                  -0.024***         

                     (0.003)                  (0.007)          

                                                               

D5                    0.003                  -0.019***         

                     (0.003)                  (0.007)          

                                                               

D6                    0.002                   -0.013**         

                     (0.003)                  (0.007)          

                                                               

D7                    -0.001                 -0.018***         

                     (0.003)                  (0.007)          

                                                               

D8                    0.001                   -0.017**         

                     (0.003)                  (0.007)          

                                                               

D9                   -0.006*                 -0.027***         

                     (0.003)                  (0.007)          

                                                               

D10                   0.001                  -0.020***         

                     (0.003)                  (0.007)          

                                                               

D11                   0.004                  -0.019***         
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                     (0.003)                  (0.007)          

                                                               

D12                   0.004                   -0.014**         

                     (0.003)                  (0.007)          

                                                               

D13                   0.003                  -0.021***         

                     (0.003)                  (0.007)          

                                                               

D14                   -0.003                 -0.028***         

                     (0.003)                  (0.007)          

                                                               

D15                  -0.007**                -0.031***         

                     (0.003)                  (0.007)          

                                                               

D16                   0.004                  -0.024***         

                     (0.003)                  (0.007)          

                                                               

D17                   -0.001                 -0.026***         

                     (0.003)                  (0.007)          

                                                               

D18                   0.0004                  -0.016**         

                     (0.003)                  (0.007)          

                                                               

D19                   0.001                  -0.026***         

                     (0.003)                  (0.007)          

                                                               

D20                   0.003                    -0.008          

                     (0.003)                  (0.007)          

                                                               

D21                  0.010***                -0.018***         

                     (0.003)                  (0.007)          

                                                               

D22                   0.006*                 -0.018***         

                     (0.003)                  (0.007)          

                                                               

D23                   0.001                  -0.018***         

                     (0.003)                  (0.007)          

                                                               

D24                   0.003                  -0.024***         

                     (0.003)                  (0.007)          

                                                               

D25                   0.004                  -0.027***         

                     (0.003)                  (0.007)          

                                                               

D26                   0.005*                 -0.034***         

                     (0.003)                  (0.007)          

                                                               

D27                  -0.0001                 -0.034***         

                     (0.003)                  (0.007)          

                                                               

D28                   0.002                  -0.031***         

                     (0.003)                  (0.007)          

                                                               

D29                  -0.0001                 -0.034***         

                     (0.003)                  (0.007)          

                                                               

D30                   0.003                  -0.030***         

                     (0.003)                  (0.007)          

                                                               

-------------------------------------------------------------- 

Observations          8,336                    4,616           

R2                    0.041                    0.077           

Adjusted R2           0.023                    0.054           

F Statistic  5.601*** (df = 62; 8182) 6.036*** (df = 62; 4503) 

============================================================== 

Note:                              *p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01 

 


