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Como os analistas financeiros melhoram suas previsões? 

Melquiades Pereira de Lima Júnior1 
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Resumo 

Analisamos o efeito do aprendizado e da complexidade da carteira nas previsões de preços-

alvo e recomendações de analistas sell-side a partir de três medidas: viés, acurácia e retorno. 

A amostra compreendeu 195 ações listadas na BM&FBovespa, 75 corretoras e 569 analistas. 

Aplicamos MQO com dados em painel para um total de 62.548 observações. Nossos 

resultados mostram evidências de que a experiência com o ativo e com o setor melhoram a 

acurácia, porém, em geral a habilidade do analista é prejudicada com o passar do tempo, 

possivelmente pelo surgimento de vieses, que podem ser o excesso de confiança ou o 

otimismo excessivo. A melhoria da acurácia do analista está associada a mais ativos, desde 

que focados em poucos setores. O desempenho do consenso acima das previsões individuais 

ampara o efeito de ancoragem de que os analistas sobre-estimam seus pares. O apego dos 

analistas por determinados ativos pode provocar desalinhamentos entre as previsões e as 

recomendações dos analistas. 
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How financial analysts improve their predictions? 

 

Abstract 

We analyze the effect of learning and complexity of the portfolio in the target price forecasts 

and recommendations of sell-side analysts from three measures: bias, accuracy and return. 

The sample consisted of 195 stocks listed on the BM&FBovespa, 75 brokers and 569 

analysts. We apply OLS with panel data for a total of 62,548 observations. Our results show 

evidence that the experience with the assets and the sectors improve the accuracy, but in 

general the ability of the analyst is impaired over time, possibly due to the appearance of bias, 

which can be overconfidence or excessive optimism. Improving the accuracy of the analyst is 

associated with more active, since focused on a few sectors. The performance of the 

consensus above individual forecasts supports the effect of anchoring that analysts over-

estimated their peers. The attachment of analysts by certain assets may cause misalignment 

between the forecasts and analysts' recommendations. 

 

 

Keywords: Financial analysts. Target price forecast. Stock recommendations. Returns 

forecast. Valuation of companies. 
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1    Introdução 

Os analistas de mercado financeiro realizam diariamente previsões de preços, de 

lucros e recomendam operações de compra e venda de ativos no mercado. Assim, utilizam 

ferramentas e habilidades para estimar o valor das empresas a clientes investidores. Os 

relatórios de análise emitidos são compilados em sistemas de informações financeiros que são 

utilizados por profissionais e investidores. Esses relatórios devem fornecer boas análises aos 

seus clientes, contribuindo para operações que possibilitem maximizar os retornos (CHUNG; 

JO, 1996). 

Segundo Bradshaw (2002), as previsões de preços-alvo são utilizadas pelos analistas 

como uma forma de amparar as recomendações realizadas aos clientes. Quando a 

recomendação sugere a compra, a previsão é que o valor da companhia está subavaliado, a 

recomendação de manter sugere um valor aproximadamente justo e a recomendação de venda 

indica uma expectativa de que o valor da companhia está sobreavaliado. 

Porém, há indícios de que essa relação entre previsão e recomendação apresente 

momentos de assimetria informacional, provocando modificações nas análises 

(BRADSHAW, 2002). Quando há divergências na associação entre previsões e 

recomendações os analistas, algumas vezes, preferem não divulgar suas análises. Esse efeito é 

denominado viés de autosseleção (BRADSHAW, 2002). É possível, diante de algumas 

evidências de Francis e Soffer (1997), que a tendência de relatórios para a compra em 

detrimento de relatórios para manter e vender seja intencional. 

Outros vieses também foram observados no mercado, como o de ancoragem, no qual 

os erros apresentam uma ancoragem em erros passados (CAMPBELL; SHARPE, 2009). 

Weinstein (1980) também argumenta que a sobreavaliação dos ativos pelos analistas é um 

indício de otimismo irreal sobre o futuro. Considerando esses indícios de erros cognitivos, é 

possível que em alguns momentos as previsões e as recomendações sejam prejudicadas por 
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esses vieses de mercado, fazendo com que a confiabilidade dos relatórios seja afetada. Como 

forma de reduzir esses efeitos, é importante investigar como os analistas aprendem e reduzem 

seus erros de previsão. 

Para captar o efeito de aprendizado, algumas métricas serão utilizadas no tocante à 

experiência do analista, à complexidade de sua carteira de cobertura e na habilidade de 

assimilar informações que o mercado divulga (RAMNATH; ROCK; SHANE, 2008). Esses 

elementos são utilizados com a fundamentação de que a habilidade cognitiva se difere entre 

os indivíduos e se modifica com o tempo (MIKHAIL; WALTHER; WILLIS, 1997; JACOB; 

LYS; NEALE, 1999). 

A pesquisa de Mikhail, Walther e Willis (1997) foi uma das primeiras a investigar os 

efeitos do aprendizado por repetição, learn by doing, com o argumento de que as habilidades 

de cada indivíduo não são homogêneas. As métricas utilizadas, como proxy para experiência, 

se baseiam no número de previsões realizadas repetidas vezes em determinado período no 

geral, por ativo e por setor. Os resultados de Mikhail, Walther e Willis (1997), Jacob, Lys e 

Neale (1999) e Clement (1999) mostram indícios de melhorias na acurácia, principalmente na 

experiência específica com a firma no mercado norte-americano. 

A complexidade da carteira de cobertura é outro fator que afeta a habilidade cognitiva 

do analista. Clement (1999) mostra evidências de que o aumento da complexidade, que é o 

número de empresas e de setores que o analista cobre em sua carteira, reduz a acurácia. Assim 

como, do ponto de vista informacional, o papel dos analistas de conduzir informações através 

de suas análises e previsões também é um fator de aprendizado, representando a habilidade no 

uso das informações divulgadas (BRAV; LEHAVY, 2003; ASQUITH; MIKHAIL; AU, 

2005). 

No Brasil, Martinez (2009) encontrou indícios de melhoria da acurácia com a 

experiência, porém, não houve efeito sobre a complexidade da carteira de cobertura em 
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relação às previsões de lucros. Diante da ausência de mais pesquisas que fortaleçam as 

evidências encontradas, é necessário compreender como os analistas melhoram suas 

habilidades de previsão e recomendação. 

Diante disso, esse trabalho teve como objetivo analisar o efeito do aprendizado e da 

complexidade da carteira nas previsões de preços-alvo e recomendações de analistas sell-

side, usando como base o mercado de ações brasileiro. A análise do aprendizado nas 

previsões é uma síntese de elementos como experiência, complexidade e  informatividade. 

Essa pesquisa tem como diferencial a abordagem no período entre 2005 e 2013 no mercado 

brasileiro, assim como os efeitos do aprendizado em relação às previsões de preços-alvo e 

recomendações (comprar-manter-vender) de analistas sell-side. 

Entendemos que os indícios de melhorias das previsões e recomendações em 

mercados emergentes como no Brasil possibilita supor que os efeitos de aprendizado e 

complexidade da carteira possam ter incorporado novos comportamentos, incluindo a 

observação de como a melhoria desse processo está ocorrendo ao longo do tempo. Nosso 

estudo contribui para a literatura mostrando evidências consistentes com: (1) a observação de 

vieses cognitivos podem apresentar, em alguns momentos, conflitos entre as previsões de 

preços-alvo e as recomendações, prejudicando o desempenho e o aprendizado do analista; (2) 

os resultados mais significativos do consenso2 em detrimento dos analistas, individualmente, 

possibilita o surgimento de indícios de ancoragem no conjunto, esse efeito prejudica o 

processo de melhoria. 

Nós incorporamos diferentes elementos de aprendizagem relacionados ao efeito de 

experiência ao longo do tempo e em relação à carteira de ativos que o analista cobre no 

mercado. Encontramos evidências de que a experiência com o setor e o ativo melhoram as 

previsões relacionadas ao tempo, resultado consistente com Mikhail, Walther e Willis (1997). 

                                                           
2 A mensuração do consenso consiste na média de todas as previsões de preços-alvo dos 

últimos três meses. 
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Porém, em geral, a habilidade do analista é prejudicada com o passar do tempo pelo 

surgimento de possíveis vieses, como o excesso de confiança e o otimismo, o efeito da 

experiência geral fortalece esse indício por Martinez (2007). 

Nossos resultados também confirmam que é possível obter melhores previsões 

aumentando o número de ativos com analistas focados em setores específicos. Esse efeito 

refuta, em parte, as evidências de Jacob, Lys e Neale (1999); Duru e Reeb (2002); Hirst, 

Hopkins e Wahlen (2004); e Lobo, Song e Stanford (2012). 

Observamos também que o possível surgimento de vieses, como o de dotação por 

ativos, pode fazer com que nem sempre as previsões estejam alinhadas com as 

recomendações,  prejudicando os retornos obtidos com as recomendações, mesmo obtendo 

boas previsões de preços-alvo. Por último, identificamos que os retornos maiores do consenso 

em detrimento dos retornos individuais faz com que os analistas apresentem momentos de 

ancoragem no consenso, o que prejudica os retornos e as previsões, argumento de ancoragem 

apresentado por Campbell e Sharpe (2009). 

Para demonstrar como chegamos a esses resultados, o trabalho foi organizado de 

acordo com seções: a seção 2 realiza uma breve revisão teórica dos resultados empíricos mais 

relevantes para a sustentação teórica; na seção 3 são descritas as métricas de desempenho; na 

seção 4 são descritas as hipóteses do estudo; na seção 5 os dados utilizados na pesquisa; na 

seção 6 o método de análise aplicado aos dados; na seção 7 apresenta uma discussão sobre os 

resultados e, por último, a seção 8 apresenta as considerações finais da pesquisa. 

2    Revisão Teórica 

As pesquisas que abordam as previsões de analistas já possuem mais de meio século, 

começando em discussões sobre o papel dos analistas (e.g. Godfrey, 1953). Porém, Ramnath, 

rock e Shane (2008) e Bradshaw, Brown e Huang (2013) sintetizam que a grande maioria dos 

trabalhos investigam as previsões baseadas nas estimativas de lucros das empresas, tendo 
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como base investigar os determinantes de boas previsões e da existência de vieses.  

O viés de autosseleção é um viés significativo observado em alguns momentos, o que 

significa que os analistas preferem não divulgar previsões de preços quando essas não apoiam 

suas recomendações ou quando não têm segurança sobre suas estimativas, inclusive pelo 

efeito informacional que essas previsões possuem (BRADSHAW, 2002). 

Brav e Lehavy (2003) e Asquith, Mikhail e Au (2005) por sua vez realizaram análise 

informacional e observaram impacto significativo no mercado pelas revisões das previsões de 

preços-alvo, assim como as revisões das recomendações e das projeções de lucros. O ponto-

chave de Brav e Lehavy (2003) é que os analistas convergem o grau de recomendação para 

transmitir confiança em sua previsão de preço. Asquith, Mikhail e Au (2005) observaram a 

diferenciação entre revisões para menos (downgrades) e revisões para mais (upgrades). Um 

indício importante é que os investidores reagem de forma mais significativa quando os 

relatórios mostram revisões para menos (downgrades). 

Também há evidências com pesquisas no mercado Europeu, Bonini et al (2010), no 

mercado italiano, por sua vez, criticam a métrica tradicional de acuracidade, principalmente 

pela não reversão à média e pela autocorrelação. Tais elementos dificultam a análise dos 

determinantes, comprometendo evidências anteriores. Para isso, faz-se necessário o uso de 

modelos para análise que corrijam tais aspectos. Kerl (2011), no mercado alemão, também se 

concentrou em analisar a acurácia dos preços-alvo, mas sob outra forma de mensuração. Os 

principais resultados mostraram que o aumento da acurácia está associado a maiores retornos, 

assim como as recomendações de compra. 

Bradshaw, Brown e Huang (2013), que analisam os determinantes e o comportamento 

dos erros ao longo do tempo, mostram que os analistas têm capacidades limitadas para 

persistentemente realizar previsões com acurácia. Apesar de investidores não considerarem a 

acurácia dos preços-alvo como diferencial, a métrica é defendida por Bradshaw, Brown e 
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Huang (2013) como medida importante do desempenho do analista, pois é uma forma de 

validar a recomendação. 

No Brasil, poucos trabalhos se dedicaram à pesquisa de analistas que cobrem empresas 

na BM&FBovespa, podendo citar os estudos de Martinez (2007), que investiga o otimismo de 

previsões dos analistas no mercado brasileiro; Martinez (2008), uma análise do impacto das 

revisões das projeções; e Martinez (2009), com a investigação dos determinantes dessa 

acurácia. 

O trabalho de Saito, Villalobos e Benetti (2008), por sua vez, investiga os 

determinantes da qualidade das previsões de analistas de mercado. A pesquisa de Dalmacio et 

al (2013) analisa o impacto de práticas de governança na acurácia dos analistas. E, por fim, a 

pesquisa de Matinez e Dumer (2014), que analisa o efeito do desempenho em relação à 

adoção do International Financial Reporting Standards - IFRS no Brasil. 

Os principais resultados encontrados por Martinez (2007) foram: o fraco desempenho 

de acurácia e previsão no mercado, os erros de previsão são correlacionados com erros de 

períodos anteriores, o que também é evidência encontrada em Martinez (2008) e Martinez 

(2009), os analistas de empresas brasileiras apresentaram otimismo persistente em termos 

médios. 

O resultado de Martinez (2008) complementa a evidência de momentos de pessimismo 

no mercado, demonstrando impactos diferentes para revisões negativas e positivas. Porém, o 

mais evidente nessa última pesquisa é que o mercado brasileiro é mais sensível às más 

notícias do que mercados desenvolvidos, como o americano. Em relação à governança, Saito, 

Villalobos e Benetti (2008) apresentam relações fortes na melhoria da acurácia em relação ao 

nível de governança corporativa da firma. Em relação ao período de adaptação ao IFRS no 

Brasil, Matinez e Dumer (2014) não detectaram alterações significativas pelas mudanças 

regulatórias. 



 9 

3    Métricas de desempenho 

3.1   Viés 

Essa métrica tenta capturar os erros de previsão. A equação 1 refere-se ao 𝑃𝐹𝐸𝑖𝑗𝑡 

Percentage Forecast Error proveniente da diferença percentual entre 𝐹𝑃𝑖𝑗𝑡 Forecast Price, 

que é o preço previsto 𝑛 meses antes e o 𝐿𝑃𝑖𝑗𝑡 Last Price, preço de fechamento 𝑛 meses após a 

previsão. Essa métrica reflete o viés das estimativas, considerando cada ativo 𝑗 no momento 𝑡. 

Se a média dos erros de previsão 𝑃𝐹𝐸𝑖𝑗𝑡 for negativa e significativa, então as previsões foram 

maiores que os resultados apurados, demonstrando viés otimista. Caso seja positiva e 

significativa, então há um viés pessimista (BRADSHAW; BROWN; HUANG, 2013). 

𝑃𝐹𝐸𝑖𝑗𝑡 =
𝐿𝑃𝑖𝑗𝑡 −𝐹𝑃𝑖𝑗𝑡

𝐿𝑃𝑖𝑗𝑡 
 (1) 

3.2    Acurácia 

A equação 1 tenta capturar o erro absoluto, 𝑃𝐴𝐹𝐸𝑖𝑗𝑡 Percentage Absolute Forecast 

Error, obtido pela relação percentual absoluta entre o 𝐹𝑃𝑖𝑗𝑡 Forecast Price, que é o preço 

previsto 𝑛 meses antes e o 𝐿𝑃𝑖𝑗𝑡 Last Price, preço de fechamento 𝑛 meses após a previsão. 

Essa métrica reflete a acurácia das previsões, considerando cada analista 𝑖, ativo 𝑗 e momento 

𝑡. Quanto mais próximas as médias do 𝑃𝐴𝐹𝐸𝑖𝑗𝑡 estão de zero, maior é a acurácia 

(BRADSHAW; BROWN; HUANG, 2013). 

𝑃𝐴𝐹𝐸𝑖𝑗𝑡  =  |
𝐿𝑃𝑖𝑗𝑡 −𝐹𝑃𝑖𝑗𝑡

𝐿𝑃𝑖𝑗𝑡 
| (2) 

3.3    Retorno pela recomendação 

 O ganho proveniente do rating da recomendação comprar-manter-vender (buy-hold-

sell), denominado de 𝑅𝐸𝐶𝑖𝑗𝑡 é a recomendação do analista para o período. A recomendação é 

classificada em uma escala contínua entre 1 e 5, em que 1-venda, 2-fraca venda, 3-manter, 4-

fraca compra, 5-compra. O retorno acumulado anual 𝐶𝑅𝑅𝑖𝑗𝑡 Cumulative Returns of 

Recommendation é calculado pelo retorno da recomendação para 𝑛 meses proveniente da 
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diferença entre o último preço 𝐿𝑃𝑖𝑗𝑡 negociado 𝑛 meses antes e o preço 𝐿𝑃𝑖𝑗𝑡 negociado 

posteriormente (BRADSHAW; BROWN; HUANG, 2013). 

O cálculo do retorno sobre a recomendação é realizado pela equação 2, em que o 

retorno acumulado 𝐶𝑅𝑅𝑖𝑗𝑡 é calculado em função da recomendação 𝑅𝐸𝐶𝑖𝑗𝑡, considerando 

cada analista 𝑖, ativo 𝑗 e momento 𝑡. Esse retorno nada mais é do que a diferença percentual 

das posições de compra e venda do ativo. 

𝐶𝑅𝑅𝑖𝑗𝑡 =  {

𝐿𝑃𝑖𝑗(𝑡−𝑛) 𝐿𝑃𝑖𝑗𝑡⁄ − 1     𝑐𝑎𝑠𝑜 1 ≤ 𝑅𝐸𝐶𝑖𝑗𝑡 < 3

0                                            𝑐𝑎𝑠𝑜 𝑅𝐸𝐶𝑖𝑗𝑡 = 3;

𝐿𝑃𝑖𝑗𝑡 𝐿𝑃𝑖𝑗(𝑡−𝑛)⁄ − 1       𝑐𝑎𝑠𝑜 3 < 𝑅𝐸𝐶𝑖𝑗𝑡 ≤ 5; 

 (3) 

Também utilizamos o 𝐶𝑀𝐴𝑅𝑖𝑗𝑡 Cumulative Market-Adjusted Return calculado pelo 

ajuste do retorno acumulado ao mercado na equação 3. O retorno ajustado é proveniente da 

diferença média entre o retorno da recomendação 𝐶𝑅𝑅𝑖𝑗𝑡 e o retorno do mercado 𝐶𝑀𝑅𝑡 

Cumulative Market Return para cada período de tempo 𝑡. O retorno do mercado é calculado 

pelo retorno proveniente da variação da pontuação do índice que representa o mercado 

(BRADSHAW; BROWN; HUANG, 2013). 

𝐶𝑀𝐴𝑅𝑖𝑗𝑡 = 𝐶𝑅𝑅𝑖𝑗𝑡 − 𝐶𝑀𝑅𝑡 (4) 

3.4    Informatividade 

A métrica informatividade mede a associação entre as revisões das previsões dos 

analistas e os retornos anormais dos ativos. Seguindo Givoly e Lakonishok (1979), trata da 

relação anormal entre a direção das revisões e o retorno das recomendações, verificando a 

reação do mercado pela revelação das revisões dos analistas. 

O coeficiente de informatividade é medido pelo beta 𝛽, pois é calculado regredindo os 

retornos anormais, equação 3, pelas revisões de cada ativo 𝑗 e período 𝑡, conforme equação 4. 

Vale salientar que este trabalho trata das revisões das previsões de preços. Quanto maior o 

beta, maior será o efeito informacional. 

𝐶𝑀𝐴𝑅𝑖𝑗𝑡 = 𝛼 + 𝛽𝑖𝑗𝑡𝑅𝐸𝑉𝑖𝑗𝑡 + 𝜀𝑖𝑗𝑡 (5) 
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4    Hipóteses 

4.1    Aprendizado pela experiência e a complexidade da carteira 

O ponto de partida para a análise do desempenho dos analistas foram as pesquisas de 

Mikhail, Walther e Willis (1997), Jacob, Lys e Neale (1999) e Clement (1999), que realizaram 

análises fundamentadas na experiência e aprendizado. Os modelos constroem a relação entre as 

métricas de desempenho e as variáveis determinantes da experiência, da complexidade da 

carteira de ativos e da absorção de informações.  

As métricas de desempenho que serão variáveis dependentes descritas são: Viés, 

Acurácia e o Retorno das Recomendações. Observando esses efeitos é possível prover 

condições para que mostrem como gerenciar a melhoria das atividades dos analistas 

(CLEMENT, 1999). 

A hipótese 1 desse capítulo investiga a associação entre as métricas de aprendizado, a 

experiência do analista e a complexidade de sua carteira. A equação 6 investiga essas 

associações. 

H1: A experiência na execução das previsões contribui para a melhoria da acurácia 

𝑃𝐴𝐹𝐸𝑖𝑗𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐸𝑋𝑃𝐺𝐸𝑁𝑖𝑗𝑡 + 𝛽2𝐸𝑋𝑃𝑆𝐸𝑇𝑂𝑅𝑖𝑗𝑡 + 𝛽3𝐸𝑋𝑃𝐴𝑆𝑆𝐸𝑇𝑖𝑗𝑡 + 𝛽4𝑁𝑆𝐸𝑇𝑂𝑅𝑖𝑗𝑡 + 𝛽5𝑁𝐴𝑆𝑆𝐸𝑇𝑖𝑗𝑡 + 𝜀      (6) 

Baseando-se no argumento do learn by doing utilizado por  Mikhail, Walther e Willis 

(1997), Jacob, Lys e Neale (1999) e Clement (1999), as métricas foram mensuradas da 

seguinte forma: EXPGEN foi a contagem do número de períodos anteriores que o analista 

emitiu uma previsão para cada ativo; EXPSETOR foi a contagem do número de períodos 

anteriores que o analista emitiu uma previsão para determinado setor; EXPASSET foi a 

contagem do número de períodos anteriores que o analista emitiu uma previsão para 

determinado ativo; NSETOR refere-se ao número de setores que o analista cobriu no período; 

e NASSET corresponde ao número de ativos que o analista cobriu para determinado período. 

Jacob, Lys e Neale (1999), em contraposição, explicam que a associação simples e 
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direta entre experiência e acurácia é frágil porque nem todas as experiências por repetição 

apresentam efeito significativo nos retornos. Diante disso, os resultados no Brasil, divulgados 

por Martinez (2007), mostram evidências de que o aumento da experiência geral é 

negativamente associado à melhoria da acurácia. 

O motivo dessa relação não foi explorado, possivelmente pela falta de outros elementos 

que contribuam para a explicação. Para tentar encontrar mais respostas, a equação 6 foi 

analisada também sob a ótica do viés, na hipótese 2, conforme equação 7, pois contribui para 

verificar que o comportamento do analista está associado a esses efeitos. Essa associação é 

baseada no estudo de Duru e Reeb (2002), ao observar aspectos de aprendizado associados ao 

viés. Espera-se que elementos de aprendizado sejam motivados por um comportamento 

otimista. 

H2: A experiência na execução das previsões está associada ao otimismo 

𝑃𝐹𝐸𝑖𝑗𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐸𝑋𝑃𝐺𝐸𝑁𝑖𝑗𝑡 + 𝛽2𝐸𝑋𝑃𝑆𝐸𝑇𝑂𝑅𝑖𝑗𝑡 + 𝛽3𝐸𝑋𝑃𝐴𝑆𝑆𝐸𝑇𝑖𝑗𝑡 + 𝛽4𝑁𝑆𝐸𝑇𝑂𝑅𝑖𝑗𝑡 + 𝛽5𝑁𝐴𝑆𝑆𝐸𝑇𝑖𝑗𝑡 + 𝜀          (7) 

A hipótese 3, associada à equação 6, investiga a complexidade da carteira, que é outro 

elemento associado ao aprendizado e representa a habilidade do analista em cobrir 

determinado número de ativos e setores do mercado. Em geral, a análise de Clement (1999), 

Duru e Reeb (2002) e Hirst, Hopkins e Wahlen (2004) presume que os analistas perdem a 

qualidade em suas previsões a partir do momento que a carteira se diversifica. 

H3: A complexidade das carteiras contribui para a redução da acurácia 

Evidências mais recentes confirmam a hipótese 3. Lobo, Song e Stanford (2012) 

afirmam que o aumento com a especialidade em determinadas empresas e setores contribui 

para a melhoria das previsões dos analistas. Hirst, Hopkins e Wahlen (2004) obtiveram 

indícios de que analistas os quais seguem menor número de firmas que a média toma melhores 

decisões de previsão. Apesar disso, o trabalho de Martinez (2009) não conseguiu observar tal 

efeito com relação a previsões de lucros no Brasil. Vale salientar que também não há 
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evidências da análise dessa relação com base nas previsões de preços. A hipótese é analisada 

na equação 6. 

Resultados adicionais podem ser observados por Duru e Reeb (2002), ao mostrarem 

efeitos significativos da diversificação internacional da carteira dos analistas também é um 

fator prejudicial às previsões. Outro ponto importante desse efeito prejudicial da diversificação 

é observado por analistas mais otimistas. Considerando que os modelos Duru e Reeb (2002) 

utilizados apresentaram associação tanto na acurácia como no viés, a equação 6 foi analisada 

também sob a ótica do viés, conforme equação 7, pois contribui para verificar se o 

comportamento do analista está associado a esses efeitos. 

Em mercados emergentes também é possível observar associações de experiência com 

acurácia, conforme a pesquisa de Karamanou (2012). Como os resultados foram gerais, é 

necessário o aprofundamento em países como o Brasil, principalmente por suas 

particularidades econômicas diferenciadas dos demais países emergentes investigados. 

Na pesquisa de Mikhail, Walther e Willis (2003) há evidências de que a experiência 

proporciona mais acurácia aos analistas; porém, o efeito da experiência não apresentou 

associação com os retornos das recomendações. Esse efeito das métricas de aprendizado 

também foi replicado sob a ótica dos retornos das recomendações ajustados pelo mercado 

CMAR na hipótese 4, equação 8. 

H4: A experiência na execução das previsões não contribui para retornos anormais 

𝐶𝑀𝐴𝑅𝑖𝑗𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐸𝑋𝑃𝐺𝐸𝑁𝑖𝑗𝑡 + 𝛽2𝐸𝑋𝑃𝑆𝐸𝑇𝑂𝑅𝑖𝑗𝑡 + 𝛽3𝐸𝑋𝑃𝐴𝑆𝑆𝐸𝑇𝑖𝑗𝑡 + 𝛽4𝑁𝑆𝐸𝑇𝑂𝑅𝑖𝑗𝑡 + 𝛽5𝑁𝐴𝑆𝑆𝐸𝑇𝑖𝑗𝑡 + 𝜀      (8) 

4.2    Aprendizado pela informatividade 

A informatividade mostra que as revisões das projeções realizadas pelos analistas 

provocam em alguns momentos perturbações nos preços e nos retornos dos ativos. Por outro 

lado, a informatividade considera a homogeneidade na habilidade dos indivíduos em absorver, 

de forma qualitativa, essas informações. Os indivíduos reagem mais fortemente quando as 
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revisões são para menos (downgrades), o que possibilita supor que essas revisões são 

absorvidas de forma diferenciada (ASQUITH; MIKHAIL; AU, 2005). 

Algumas pesquisas buscaram analisar a persistência dessas alterações anormais, porém, 

observa-se que essas perturbações tendem a desaparecer em longo prazo (GIVOLY; 

LAKONISHOK, 1979). Mas as revisões continuam sendo frequentemente utilizadas na busca 

de redução da acurácia e na obtenção de maiores retornos. O controle dos modelos será 

realizado pela distinção entre revisões positivas ou negativas REVGRADE e o volume 

negociado VOLM. 

A hipótese 5, a ser analisada, é o efeito de persistência nas revisões, o que possibilita 

conhecer se os analistas observam como tomaram suas próprias decisões anteriores. A análise 

descrita na equação 9 possibilita investigar a associação entre as revisões REV individuais dos 

analistas a partir de suas próprias revisões. 

H5: As revisões influenciam as revisões futuras 

𝑅𝐸𝑉𝑖𝑗𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑙𝑎𝑔(𝑅𝐸𝑉𝑖𝑗𝑡, 1) + 𝛽2𝑙𝑎𝑔(𝑅𝐸𝑉𝐺𝑅𝐴𝐷𝐸𝑖𝑗𝑡, 1) + 𝜀            (9) 

A persistência das revisões se difere da análise da persistência dos erros. Enquanto que 

essa relação analisa o efeito do erro, ou seja, a escolha em si, a persistência da revisão tenta 

investigar o aprendizado sobre sua alteração na escolha. Esse efeito foi detectado por Gleason 

e Lee (2003) e Clement, Hales e Xue (2011). Em contrapartida, Asquith, Mikhail e Au (2005) 

refutam esse efeito, mostrando que as revisões têm efeitos apenas em reiterações. 

Baseando-se nos argumentos de Campbell e Sharpe (2009) de que os analistas se 

ancoram no consenso3 e,  segundo Williams (2013), essa ancoragem é uma sobre-estimação 

que os indivíduos fazem com os outros. Então surge a possibilidade de que oconsenso das 

previsões apresente efeito informacional maior que as revisões individuais dos analistas. 

A hipótese 6 investiga o efeito de que a informatividade sob a ótica do percentual de 

                                                           
3 Para a medição do consenso entre as previsões é considerada a média das previsões que 

ocorreram entre 12 e 10 meses antes da data do preço-alvo. 
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revisão das previsões dos analistas individualmente REV e como percentual de revisão do 

consenso das previsões CREV, Clement, Hales e Xue (2011) mostram efeitos significativos   

de que o aumento da média das revisões provoca aumento das revisões individuais. Esse 

resultado mostra que os analistas observam as revisões dos outros analistas antes de submeter 

suas próprias revisões. Esse argumento leva à hipótese de que a revisão do consenso é mais 

associada a retornos anormais do que a revisões individuais. 

H6: A revisão do consenso é mais associada a retornos anormais do que a revisões 

individuais dos analistas 

Para analisar o efeito informacional entre as revisões individuais e as revisões do 

consenso serão utilizados três modelos de referência. A equação 10 verifica a associação entre 

as revisões individuais REV e as revisões do consenso CREV nos retornos anormais de 

mercado CMAR. 

𝐶𝑀𝐴𝑅𝑖𝑗𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑅𝐸𝑉𝑖𝑗𝑡 + 𝛽2𝑙𝑎𝑔(𝑅𝐸𝑉𝑖𝑗𝑡, 1) + 𝛽3𝐶𝑅𝐸𝑉𝑖𝑗𝑡 + 𝛽4𝑙𝑎𝑔(𝐶𝑅𝐸𝑉𝑖𝑗𝑡, 1) +

⋯ 𝛽5𝑅𝐸𝑉𝐺𝑅𝐴𝐷𝐸𝑖𝑗𝑡 + 𝛽6𝐶𝑅𝐸𝑉𝐺𝑅𝐴𝐷𝐸𝑖𝑗𝑡 + 𝜀              (10) 

Os controles que foram utilizados foi o REVGRADE,  a dummy de revisões individuais 

dos analistas, em que sendo  positivas (upgrade) corersponde a 0 e negativas (downgrade) a 1, 

e o CREVGRADE,  a dummy de revisões do consenso, que sendo positivas (upgrade) 

corresponde a  0 e negativas (downgrade) a 1. Esses controles se baseiam nas evidências de 

Asquith, Mikhail e Au (2005). O controle log(VOLM) é justificado pela eficiência como 

controle utilizado por Bonini et al (2010). 

A hipótese 7, na equação 11, utiliza o volume de negociação como proxy para 

informatividade. Assim como as evidências discutidas na hipótese 6, espera-se que os efeitos 

das revisões do consenso também sejam mais significativos do que as revisões individuais. 

H7: A revisão do consenso é mais associada ao volume negociado do que às revisões 

individuais dos analistas 
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log (𝑉𝑂𝐿𝑀)𝑖𝑗𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑅𝐸𝑉𝑖𝑗𝑡 + 𝛽2𝑙𝑎𝑔(𝑅𝐸𝑉𝑖𝑗𝑡, 1) + 𝛽3𝐶𝑅𝐸𝑉𝑖𝑗𝑡 + 𝛽4𝑙𝑎𝑔(𝐶𝑅𝐸𝑉𝑖𝑗𝑡, 1) +

⋯ 𝛽5𝑅𝐸𝑉𝐺𝑅𝐴𝐷𝐸𝑖𝑗𝑡 + 𝛽6𝐶𝑅𝐸𝑉𝐺𝑅𝐴𝐷𝐸𝑖𝑗𝑡 + 𝜀              (11) 

Por último, na hipótese 8, através da equação 12, foi analisada a acurácia das previsões. 

Esse argumento é utilizado como forma de verificar se as revisões apresentam efeito de 

aprendizado para futuras previsões. 

H8: A revisão do consenso é mais associada à acurácia dos analistas do que às suas revisões 

individuais 

PAFE𝑖𝑗𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑅𝐸𝑉𝑖𝑗𝑡 + 𝛽2𝑙𝑎𝑔(𝑅𝐸𝑉𝑖𝑗𝑡, 1) + 𝛽3𝐶𝑅𝐸𝑉𝑖𝑗𝑡 + 𝛽4𝑙𝑎𝑔(𝐶𝑅𝐸𝑉𝑖𝑗𝑡, 1) +

⋯ 𝛽5𝑅𝐸𝑉𝐺𝑅𝐴𝐷𝐸𝑖𝑗𝑡 + 𝛽6𝐶𝑅𝐸𝑉𝐺𝑅𝐴𝐷𝐸𝑖𝑗𝑡 + 𝜀              (12) 

5    Dados 

No Bloomberg® foram coletados dados dos preços dos ativos, suas previsões e 

recomendações de empresas pertencentes ao cadastro da BM&FBovespa. Vale salientar que 

essas estimativas de preços são realizadas 𝑛 meses antes ao seu alvo. A janela de coleta 

compreendeu entre os anos de 2005 a 2013, principalmente pela continuidade das pesquisas 

de Martinez (2007) e Martinez (2008) e pela disponibilidade de observações de previsões. 

As empresas selecionadas foram todas as empresas com ativos negociados na 

BM&FBovespa. A listagem foi consultada até novembro de 2013 e o total 404 empresas 

faziam parte dessa listagem. Provenientes dessas empresas, 641 títulos eram cadastrados. Para 

a amostra, apenas 195 títulos possuíam previsões na janela utilizada. Em resumo, apenas 176 

empresas apresentaram previsões e recomendações. Então, do total de 404 empresas 

cadastradas na BM&FBovespa, apenas 44% participaram da pesquisa. O banco de dados com 

as previsões e recomendações individuais resultou em um total de 62.548 observações. 

Em relação às corretoras, 75 das 80 cadastradas na BM&FBovespa participaram da 

pesquisa e 569 de 1.102 analistas cadastrados na Associação dos Analistas e Profissionais de 

Investimento do Mercado de Capitais - APIMEC. Os dados coletados foram previsões de 
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preços e recomendações anuais com frequência diária, porém, para otimizar as relações foram 

utilizadas médias mensais. 

6  Método de pesquisa 

As hipóteses foram investigadas por meio de modelos lineares em painel ou 

longitudinais, conforme equação 13. Cada variável dependente 𝑦𝑖𝑡 de cada indivíduo 

observado 𝑖 no momento 𝑡 foi avaliada por meio de 𝑛 determinantes 𝑋𝑖𝑡𝛽, considerando, 

ainda, variáveis de controle específicas de acordo com cada hipótese testada. O uso de 

modelos em painel contribuem para obtenção de maior grau de liberdade e aumento da 

eficiência da estimação dos parâmetros, assim como ajuda a observar efeitos do tempo, 

denominados de 𝑐𝑖 nos modelos. 

Em uma análise cruzada, sem considerar esse efeito, o componente 𝑐𝑖 está dentro do 

termo de erro 𝜇𝑖𝑡, reduzindo a explicação da variável dependente (BALTAGI, 2008; 

PETERSEN, 2009; WOOLDRIDGE, 2010). Para a análise do indivíduo no painel foi 

construído um indexador proveniente da concatenação entre a variável da identificação do 

analista ANALYST e de identificação do ativo ASSET, pois se trata de um painel 

bidimensional entre cada 𝑖 = 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑠𝑡𝑎&𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎 em cada período de tempo 𝑡. 

𝑦𝑖𝑡 = 𝑋𝑖𝑡𝛽 + 𝑐𝑖 + 𝜇𝑖𝑡           (13) 

O painel não balanceado é natural nesse tipo de estudo devido ao fato de que nem 

todas as empresas possuem previsões de preços em todos os momentos. Como não se 

pretende realizar comparações entre indivíduos e sim analisar os determinantes das métricas, 

o balanceamento do painel não foi necessário,  evitando perdas de informações. Também não 

foi utilizado nenhum modelo para completar o painel devido à grande lacuna de dados nos 

primeiros anos, o que poderia gerar resultados irreais. O painel não balanceado justifica-se por 

conter todas as previsões de mercado no período analisado (OBRIEN, 1987; SO, 2013). 

Utilizamos o software R® juntamente com o pacote Panel Data Econometrics - PLM. 
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Os modelos utilizados apresentaram, em sua maior parte, efeito fixo, apenas alguns com 

efeito aleatório ao longo do tempo, conforme resultados dos testes de MQO agrupado, o 

Multiplicador de Lagrange de Breusch e Pagan (1980) e o teste de especificação de Hausman 

(1978). 

Por se tratar de um painel longo, o teste de autocorrelação se torna mais rigoroso para 

uma estimativa mais confiável dos parâmetros, portanto o teste de Breusch (1978) e Godfrey 

(1978) serviram como base. Os resultados dos testes de todos os modelos apresentaram 

indícios fortes de autocorrelação serial nos resíduos. Outro elemento importante é a presença 

de homocedasticidade. Todos os modelos em geral apresentaram indícios fortes da presença 

de heterocedasticidade. Todos os testes são descritos no apêndice. 

A presença da autocorrelação e da heterocedasticidade afetaram a matriz de 

covariância, provocando perda de confiabilidadc dos modelos. Para resolver esse problema 

alguns trabalhos já sugerem o uso de alternativas mais robustas, como Clatworthy, Peei e 

Pope (2007) e So (2013), logo, uma saída simples é estimar os modelos por meio de erros-

padrões robustos corrigida para autocorrelação e heterocedasticidade,  modelo utilizado  

proposto por Arellano (1987). 

7  Discussão dos resultados 

7.1    Estatística descritiva 

Para análise, cada métrica de desempenho foi analisada quanto a sua estatística 

descritiva, conforme tabela 1. Em primeira análise, as previsões de preços se demonstraram, 

em média, com um viés otimista, considerando PFE médio em -0,70, incluindo um mínimo de 

-117,85 pontos e um máximo de 0,95. Esse otimismo supera os resultados de Schipper (1991); 

Dreman e Berry (1995); Conroy e Harris (1995); Brown (1996); e Beaver (2002) no mercado 

americano, como também Martinez (2007) no Brasil, considerando as previsões de lucros. O 

viés individual apresentou mais otimismo que os resultados do viés do consenso de -0,41. 
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Tabela 1 – Estatística Descritiva 
PFE é o percentual do erro de previsão do analista. PAFE é o percentual absoluto do erro de previsão do analista. 

REV é o percentual da variação da previsão. CRR é o retorno acumulado da recomendação do analista. CMAR é 

o retorno acumulado da recomendação do analista ajustado ao mercado. EXPGEN é o número de períodos 

anteriores de previsões que o analista emitiu de forma geral. EXPSETOR o número de períodos anteriores de 

previsões que o analista emitiu de determinado setor.  EXPASSET é o número de períodos anteriores de 

previsões que o analista emitiu para determinado ativo. NSETOR é o número de setores que o analista emitiu 

previsão no período. NASSET é o número de ativos que o analista emitiu previsão no período. Todas as médias 

foram significativas a 99% de confiança. 

Métrica Média Desvio Padrão Mediana Mínimo Máximo Amplitude 

PFE -0,70 2,75 -0,20 -117,85 0,95 118,80 

PAFE 0,83 2,72 0,30 0,00 117,85 117,85 

REV 0,01 0,21 0,00 -0,96 22,73 23,69 

CREV 0,01 0,17 0,00 -0,70 6,16 6,86 

CRR 0,06 0,47 0,00 -0,97 30,65 31,62 

CMAR 0,03 0,45 0,01 -1,70 30,72 32,42 

EXPGEN 30,68 22,16 26,00 0,00 95,00 95,00 

EXPSETOR 79,77 99,77 43,00 0,00 716,00 716,00 

EXPASSET 14,76 14,65 10,00 0,00 154,00 154,00 

NSETOR 2,98 2,92 2,00 0,00 16,00 16,00 

NASSET 6,01 5,51 5,00 0,00 46,00 46,00 

Fonte: tabela elaborada pelo autor. 

A acurácia PAFE se demonstrou em torno de 0,83 pontos, acima da média de Hilary e 

Hsu (2013) e Bradshaw, Brown e Huang (2013) no mercado americano e de Bonini et al. 

(2010) e Kerl (2011) em mercados europeus. Os erros individuais apresentaram menor 

acurácia que os resultados do viés do consenso de -0,53, esse resultado confirma o argumento 

de Givoly e Lakonishok (1984) de que os erros de previsão do consenso são menores. 

O desvio padrão também foi maior individualmente, mostrando menor consistência 

das previsões, inclusive em comparação com outros mercados. O retorno proveniente das 

recomendações CRR resultou em uma média acumulada de 6% e um prêmio médio de 3% de 

retornos acumulados acima do mercado CMAR. Os retornos do consenso também foram 

maiores, com CRR médio de 13% e CMAR médio de 6%. 

A variável EXPGEN demonstra que, em termos gerais, os analistas obtiveram em 

média 30 pontos de experiência, considerando cada mês que o analista emitiu previsões. A 

variável EXPSETOR demonstra que, em termos setoriais, os analistas obtiveram em média 79 

pontos de experiência, considerando cada setor coberto em cada mês. A variável EXPASSET 
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demonstra que, em termos específicos, os analistas obtiveram em média 14 pontos de 

experiência, considerando cada ativo coberto em cada mês. 

O número médio de setores na carteira dos analistas é em torno de 3 segmentos. O 

número médio de ativos na carteira dos analistas é em torno de 6 ações. Com isso, os 

resultados mostram indícios de que o número de setores é menos diversificado do que o 

número de ativos. Esse resultado contribui para melhor experiência com o setor do que com 

os ativos individualmente. Não foi possível fazer associação comparativa com outras 

pesquisas devido ao uso de diferentes frequências de dados. 

7.2    Matriz de correlações 

Como as variáveis apresentaram indícios de não linearidade, para elaboração das 

correlações na tabela 2 foi utilizada a correlação de Spearman entre as variáveis. Em relação 

ao resultado da matriz, foram obtidas poucas correlações significativas, consideradas fracas, 

abaixo de 0,3, média até 0,6 e forte acima de 0,6. 

Em relação ao viés PFE, o resultado mostra que o aumento dos erros PAFE está 

associado diretamente ao otimismo. Por outro lado, esse resultado também faz pensar que 

analistas com previsões mais pessimistas apresentam maior acurácia em termos médios. É 

possível que esse resultado esteja associado a previsões mais conservadoras. 

Em relação à acurácia PAFE, os retornos CRR e CMAR estão negativamente 

associados, isso mostra que o aumento dos retornos estão associados ao aumento da acurácia 

das previsões. Em relação às experiências gerais, por setor e por ativo, essas variáveis 

apresentaram associações entre si, visto que a experiência com o ativo também reflete a 

experiência geral e a do setor. 
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Tabela 2 – Matriz de correlações  
PFE é o percentual do erro de previsão. PAFE é o percentual absoluto do erro de previsão. REV é a variação percentual da previsão individual dos analistas. CREV é a 

variação percentual da previsão do consenso dos analistas. CRR é o retorno acumulado da recomendação. CMAR é o retorno acumulado da recomendação ajustado ao 

mercado. EXPGEN é o número de previsões anteriores que o analista emitiu. EXPSETOR o número de previsões anteriores que o analista emitiu de determinado setor. 

EXPASSET é o número de previsões anteriores que o analista emitiu para determinado ativo. NSETOR é o número de setores que o analista emitiu previsão no período. 

NASSET é o número de ativos que o analista emitiu previsão no período. 

 

PFE PAFE REV CREV CRR CMAR EXPGEN EXPSETOR EXPASSET NSETOR 

PFE 

          PAFE -0,70*** 

         REV 0,02*** -0,03*** 

        CREV 0,15*** -0,16*** 0,13*** 

       CRR 0,44*** -0,46*** 0,00 0,00 

      CMAR 0,23*** -0,28*** 0,01** 0,06*** 0,70*** 

     EXPGEN -0,02*** -0,02*** -0,01** -0,04*** -0,01* 0,11*** 

    EXPSETOR -0,01** -0,05*** -0,01*** -0,05*** 0,00 0,10*** 0,86*** 

   EXPASSET 0,01* -0,04*** 0,00 -0,05*** -0,02*** 0,07*** 0,63*** 0,74*** 

  NSETOR 0,00 -0,08*** -0,04*** -0,01*** 0,01*** 0,08*** 0,27*** 0,39*** 0,16*** 

 NASSET -0,01* -0,04*** -0,03*** -0,01*** 0,01 0,11*** 0,38*** 0,33*** 0,15*** 0,61*** 

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

Fonte: tabela elaborada pelo autor. 
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As revisões do consenso apresentaram efeitos mais significativos do que as revisões 

individuais, o que confirma o efeito de ancoragem discutido. As revisões do consenso estão 

associadas ao pessimismo e, consequentemente, a uma maior acurácia. Porém, não apresentou 

efeitos em relação aos retornos anormais. 

7.3    Análise do aprendizado pela experiência e complexidade da carteira 

A tabela 3 representa os resultados da avaliação da experiência do analista e da 

complexidade da carteira. As equações 6 e 7 demonstram o resultado da hipótese 1, 2 e 3 

associadas à experiência do analista, tanto com a acurácia como também com o viés.  

Tabela 3 – Experiência e complexidade 
PAFE é o percentual do erro absoluto da previsão. PFE é o 

percentual do erro da previsão. CMAR é o retorno acumulado das 

recomendações ajustado ao mercado. EXPGEN é o número de 

períodos anteriores de previsões que o analista emitiu de forma 

geral. EXPSETOR o número de períodos anteriores de previsões 

que o analista emitiu de determinado setor. EXPASSET é o número 

de períodos anteriores de previsões que o analista emitiu para 

determinado ativo. NSETOR é o número de setores que o analista 

emitiu previsão no período. NASSET é o número de ativos que o 

analista emitiu previsão no período. log(VOLM) é o logaritmo do  

volume de negociação do ativo. 

 Variável dependente 

 PAFE PFE CMAR 

EXPGEN 0,011*** -0,011*** 0,0004* 

 

(-0,001) (-0,001) (-0,0002) 

EXPSETOR -0,002*** 0,002*** -0,00001 

 

(-0,0002) (-0,0002) (-0,00005) 

EXPASSET -0,003*** 0,003*** -0,001*** 

 

(-0,001) (-0,001) (-0,0002) 

NSETOR 0,035*** -0,041*** 0,001 

 

(-0,005) (-0,005) (-0,001) 

NASSET -0,025*** 0,025*** -0,0001 

 

(-0,003) (-0,002) (-0,001) 

log(VOLM) 0,217*** -0,223*** -0,011** 

 

(-0,046) (-0,046) (-0,004) 

Constant 2,491*** 

  

 

(-0,641) 

  Observações 62,548 62,548 62,548 

R2 0,02 0,02 0,002 

R2 Ajustado 0,019 0,02 0,002 

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

Fonte: tabela elaborada pelo autor.  
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O aumento da experiência com o setor e o aumento da experiência com o ativo 

demonstraram concordância com o aumento da acurácia e estão associados a um 

comportamento pessimista, fortalecendo os indícios de Mikhail, Walther e Willis (1997) e 

Mikhail, Walther e Willis (2003). Porém, assim como Martinez (2007), a experiência geral 

apresentou efeitos negativos com a acurácia, refutando Mikhail, Walther e Willis (2003). 

Em relação à complexidade da carteira de cobertura do analista, os resultados 

apresentaram efeito significativo para ambas as variáveis NASSET e NSETOR. A variável 

NSETOR confirma os indícios de Jacob, Lys e Neale (1999), Duru e Reeb (2002), Hirst, 

Hopkins e Wahlen (2004) e Lobo, Song e Stanford (2012) de que o aumento do número de 

setores está relacionado ao aumento dos erros de previsão e, consequentemente, associado à 

redução da acurácia, assim como a um comportamento otimista. Em contrapartida, a variável 

NASSET indicou que o aumento do número de ativos está vinculado à melhoria da acurácia e 

à redução dos erros, assim como a um comportamento pessimista. 

Em relação à equação 8, da hipótese 4, houve alguns efeitos significativos de que a 

experiência está associada aos retornos das recomendações. Apesar de pequeno, o efeito da 

EXPGEN mostrou que o aumento da experiência geral está positivamente relacionado ao 

aumento dos retornos anormais e que o aumento de EXPASSET está negativamente associado 

com o incremento de retornos. Esses efeitos refutam os resultados de Mikhail, Walther e 

Willis (2003) de que a experiência não está relacionada com os retornos. 

7.4    Análise do aprendizado pela informatividade 

Os resultados da tabela 4 mostram associações relacionadas ao efeito da 

informatividade. O primeiro modelo na equação 9 não apresentou associação significativa de 

persistência das revisões. Esse resultado mostra que os analistas não observam as revisões 

anteriores para poder submeter novas revisões. 

No entanto, o modelo na equação seguinte, 10, mostra uma associação significativa de 
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retornos anormais dos analistas em relação à revisão do consenso, o que não foi observado 

com as revisões individuais. O efeito no volume negociado na equação 11 foi significativo 

apenas para as revisões do tipo downgrade, também do consenso, porém, no modelo da 

equação 12 esses downgrades estão associados ao aumento dos erros e à redução da acurácia. 

Tabela 4 - Informatividade 
REV é o percentual da revisão do preço previsto do analista. CMAR é o 

retorno acumulado da recomendação ajustado ao mercado. log(VOLM) é o 

logaritmo do volume de negociação do ativo no período. lag(REV,1) é o 

percentual da revisão do preço previsto do analista defasado em um período. 

CREV é o percentual da revisão do preço previsto do consenso. 

lag(CREV,1) é o percentual da revisão do preço previsto do consenso 

defasado em um período. REVGRADE é uma dummy de diferenciação das 

revisões individuais dos analistas entre a variação negativa (downgrade) 1 e 

positiva (upgrade) 0. log(VOLM) é o logaritmo do volume de negociação 

do ativo. CREVGRADE é uma dummy de diferenciação das revisões do 

consenso dos analistas entre a variação negativa (downgrade) 1 e positiva 

(upgrade) 0. log(VOLM) é o logaritmo do  volume de negociação do ativo. 

 Variáveis dependentes 

 REV CMAR log(VOLM) PAFE 

REV  

 

0,074 0,004 -0,263 

 
 

(-0,056) (-0,106) (-0,181) 

lag(REV, 1)  0,018 0,018 0,298 -0,19 

 (-0,012) (-0,04) (-0,193) (-0,263) 

lag(REVGRADE, 1)  -0,006 

   
 (-0,01) 

   CREV  

 

 -0,148***  -0,03 -0,152 

 
 

(-0,045) (-0,21) (-0,805) 

lag(CREV, 1)  

 

 -0,158***  0,01 -0,446 

 
 

(-0,054) (-0,169) (-0,397) 

REVGRADE  

 

 0,051*  0,029 0,213 

 
 

(-0,027) (-0,067) (-0,19) 

CREVGRADE  

 

 -0,055***   0,371***   0,437***  

 
 

(-0,007) (-0,051) (-0,073) 

log(VOLM)  0,00005  -0,019***  

 

 0,413***  

 (-0,001) (-0,006) 

 

(-0,069) 

Constant  

   

 -5,045***  

 
   

(-0,915) 

Observações  30,727 23,773 23,773 23,773 

R2 0,0004 0,008 0,016 0,04 

R2 Ajustado 0,0004 0,008 0,016 0,04 

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

Fonte: tabela elaborada pelo autor. 

O resultado do forte efeito do consenso confirma a hipótese de que os analistas 

apontam momentos de ancoragem no consenso e corrobora com o argumento de Williams 
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(2013) de que os indivíduos se ancoram nas similaridades de seus pares para emitir suas 

recomendações. Porém, a associação negativa com os retornos e a associação positiva com os 

erros mostram que essa ancoragem é prejudicial para sua atividade. 

8    Considerações finais 

O viés de previsão de preços mostrou otimismo no mercado, com um erro de -0,70, 

maior, em média, que o viés do consenso, com um erro de -0,41. Esse otimismo supera 

pesquisas anteriores no mercado brasileiro em comparação com as previsões de lucros e com 

os mercados americano e europeu. Em relação a esses mesmos benchmarks, a consistência foi 

menor e a acurácia  foi pior, com um erro absoluto de 0,83. As recomendações resultaram em 

um retorno médio anual acumulado de 6%,  resultando em um retorno anual ajustado ao 

mercado de 3%, retornos esses menores que o consenso. Tais resultados mostram que o 

consenso tem menores erros de previsão e maiores retornos de recomendação que os analistas, 

individualmente. 

Em relação às hipóteses 1 e 2, o resultado da experiência com o setor e com o ativo 

confirmam os indícios da literatura de que contribuem para a melhoria da acurácia. Porém, em 

relação à experiência geral, mostrou-se prejudicial à acurácia, confirmando o resultado de 

Martinez (2007). É possível que o passar do tempo de execução de previsões esteja associado 

a um viés otimista e esse excesso de confiança esteja associado ao aumento dos erros de 

previsão. 

Em relação à hipótese 3, o aumento do número de setores possivelmente está 

associado à redução da acurácia. Porém, de forma contraditória, o número de ativos está 

associado à redução da acurácia. É possível que, no Brasil, a análise de ativos dentro do 

mesmo setor tenha um efeito benéfico a um ganho de escala. Esse resultado refuta o efeito 

prejudicial do número de ativos de Jacob, Lys e Neale (1999). 

Em relação à hipótese 4, a experiência geral está associada a maiores retornos. Tal 
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efeito havia sido investigado por  Mikhail, Walther e Willis (2003) e não havia encontrado 

efeitos significativos. Apesar de fraco, esse efeito é possível devido ao fato de que nem 

sempre as recomendações estão alinhadas com as previsões de preços.   

Outro conflito, os retornos apresentaram associação negativa com a experiência do 

ativo. É possível que com o passar do tempo cobrindo determinada ação o analista possa 

sofrer apego pelo ativo, de acordo com Pompian (2011) é denominado de viés de dotação. O 

efeito desse viés pode fazer com que o analista acredite em uma recomendação, mesmo a 

previsão do preço não estando de acordo. Esses conflitos entre recomendações e previsões já 

foram evidenciados por Bradshaw (2002) e explicam o motivo que a experiência com o ativo 

contribui para a acurácia e prejudica os retornos. 

Em relação às hipóteses 5, 6, 7 e 8 sobre o efeito da informatividade no aprendizado, 

observa-se o efeito das revisões do consenso como significativos em detrimento das revisões 

individuais dos analistas. Esse efeito confirma a hipótese de que os analistas se ancoram nas 

revisões do consenso e essa ancoragem está associada à redução da acurácia das previsões e à 

redução dos retornos anormais. 
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APÊNDICE A - Testes Estatísticos dos Modelos em Painel 

 

Tabela A1 - Testes Estatísticos dos Modelos em Painel 
Os testes aplicados nos modelos da análise de consenso foram (1): Lagrange Multiplier Test-time effects 

(Breusch-Pagan), (2) F test for individual effects, (3) Hausman test, (4) Breusch-Godfrey test for serial 

correlation in panel models, e (5) Breusch-Pagan test to heterocedasticity 

Modelo   Teste 1   Teste 2   Teste 3   Teste 4   Teste 5 

6 538699525 26,6567 21,5151 415,9814 61202,19 

sig. *** *** *** *** *** 

7 552748730 32,4381 8,1588 393,341 58491,78 

sig. *** *** - *** *** 

8 753827911 31,1249 267,6063 320,099 35967,46 

sig. *** *** *** *** *** 

9 17088122 3,8949 205,5039 11,023 4674,065 

sig. *** *** *** - *** 

10 472268079 12,6449 56,7435 38,7761 26867,1 

sig. *** *** *** *** *** 

11 492523945 5,4281 34,9475 39,9891 401,004 

sig. *** *** *** *** *** 

12 678195160 3,5332 13,542 12,6244 48398,55 

sig. *** *** * - *** 

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

Fonte: tabela elaborada pelo autor. 

 


