
AS INFORMAÇÕES TÊM VALOR:
NEGOCIANDO COM BASE EM INFOR-
MAÇÕES
 
FILOSOFIAS DE INVESTIMENTO



 O que você vai 
 aprender 
 neste e-book?
 
	 Nesta	série	sobre	filosofias	de	investimentos,	a	BR	Advisors	apresentará	algumas	de-	
	 las	baseadas	no	livro	de	Aswath	Damodaran.
 
	 A	quarta	filosofia	aborda	a	negociação	com	base	em	informações.
 
	 As	informações	têm	o	poder	de	afetar	os	preços	das	ações.	Esse	fato	inegável	é	dia	ria-	
	 mente	enfatizado	à	medida	que	os	mercados	financeiros	reagem	aos	anúncios	feitos		
	 não	apenas	pelas	empresas,	mas	também	pelos	analistas	que	acompanham	e	pelos		
	 arautos	do	mercado.	Quando	as	empresas	divulgam	lucros	acima	dos	previstos,	os		
	 preços	das	ações	sobem,	enquanto	que	os	anúncios	que	contêm	más	notícias		as	pres	
	 sionam	para	baixo.	Assim,	um	investidor	que	tenha	acesso	a	informações	sobre	uma		
	 empresa	antes	que	estas	se	tornem	públicas	pode	assumir	ou	se	desfazer	de	posições		
	 nas	ações	dessa	empresa	(dependendo	se	as	notícias	são	boas	ou	más).
 
	 Para	qualquer	gerente	de	carteira	que	deseje	operar	com	base	em	informações	exis-	
	 tem	três	alternativas.	Uma	é	utilizar	os	boatos	que	sempre	existem	nos	mercados	fi-	
	 nanceiros,	procurando	identificar	os	que	possuem	um	fundo	de	verdade	e	operar		 	
	 com	base	neles.	Outra	é	esperar	até	que	estas	informações	se	tornem	públicas	e,	en-	
	 tão,	operar	baseados	na	reação	de	mercado.	A	terceira	é	usar	as	informações	privile-	
	 giadas	sem	ultrapassar	os	limites	da	legalidade,	de	forma	a	não	infringir	a	legislação		
	 que	rege	a	negociação	com	base	em	informações	privilegiadas.

	 Neste	e-book,	será	analisado	os	indivíduos	que	possuem	uma	maior	probabilidade	de		
	 acesso	a	informações	privilegiadas	–	os	insiders	e	os	analistas.	Em	seguida,	os	anún-	
	 cios	feitos	pelas	empresas.	Finalmente,	será	estudado	o	que	é	essencial	para	se	ter	su	
	 cesso	em	uma	estratégia	bem-sucedida	de	negociação	com	base	em	informações.
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1 
AS INFORMAÇÕES E OS PREÇOS

 



 
	 Não	importa	como	os	mercados	são	estruturados,	o	preço	de	mercado	de	um	ativo	é	uma	
estimativa	do	seu	valor.	Os	investidores	avaliam	estes	valores	com	base	em	suas	projeções	de	
fluxos	de	caixa	do	ativo.	Estas	projeções	são	feitas	com	base	nas	informações	disponíveis,	as	quais	
podem	ser	obtidas	de	várias	maneiras.	Como	por	exemplo,	informações	de	domínio	público	dispo-
nibilizados	nos	relatórios	anuais	ou	nas	demonstrações	contábeis.
 
As informações e o valor
  
	 Alguns	investidores	têm	acesso	a	mais	informações	do	que	outros.	Por	exemplo:	Um	analista	
de	mercado	cuja	função	seja	avaliar	ações	para	investir	terá	acesso	a	mais	informações	sobre	uma	
determinada	empresa	do	que	um	pequeno	investidor.	Esta	diferença	é	agravada	pelas	diversas	ma-
neiras	pelas	quais	os	investidores	utilizam	as	informações	no	processo	de	formação	de	expectativas.	
Alguns	investidores	desenvolvem	complexos	modelos	quantitativos,	nos	quais	as	informações	são	
convertidas	em	lucros	e	fluxos	de	caixa	projetados	e,	a	partir	daí,	avaliam	os	investimentos.	Outros	
usam	as	mesmas	informações	e	as	comparam	com	as	de	empresas	que	já	sejam	negociadas	em	bol-
sa.	O	resultado	é	que	os	investidores	sempre	discordarão	sobre	quanto	é	o	valor	justo	de	um	deter-
minado	ativo.
 
Eficiência das Informações: Como os preços das ações reagem às notícias
  
	 Uma	das	questões	fundamentais	que	precisamos	responder	antes	de	examinarmos	se	vamos	
ou	não	investir	com	base	em	informações	é	se	os	mercados	são	ou	não	eficientes.	Existem	três	ma-
neiras	pelas	quais	é	possível	definir	a	eficiência	do	mercado.	Uma	é	examinar	o	quanto	e	por	quanto	
tempo	os	preços	se	desviam	do	seu	valor	verdadeiro.	A	segunda	é	medir	a	rapidez	e	a	precisão	com	
qual	os	preços	se	ajustam	para	refletir	as	novas	informações.	A	terceira	é	medir	se	existem	investido-
res	que,	consistentemente,	realizam	retornos	excedentes	em	relação	a	outros	ativos.
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2 
A NEGOCIAÇÃO COM BASE EM 
INFORMAÇÕES PRIVILEGIADAS

 



 
Investimento passivo em crescimento
  
	 Será	que	os	investidores	que	possuem	informações	às	quais	mais	ninguém	tem	acesso	são	
capazes	de	usar	essas	informações	para	obter	lucros?	Embora	a	resposta	pareça	ser	obviamente	sim,	
é	muito	difícil	provar	que	isto	acontece.
  
	 O	motivo	é	que	os	órgãos	fiscalizadores	proíbem	tacitamente	que	os	ativos	sejam	negociados	
antes	da	divulgação	de	novas	informações.	Para	começar,	os	insiders	que	cumprem	a	lei	e	registram	
suas	operações	junto	à	SEC	(equivalente	a	CVM	no	Brasil)	provavelmente	não	negociarão	com	base	
em	informações	privilegiadas.
 
Os Insiders
 
	 O	 insider	é	um	executivo,	gerente	ou	importante	acionista.	Os insiders	estão	impedidos	de	
negociar	com	papéis	de	suas	empresas	antes	da	divulgação	de	informações	que	possam	afetar	os	
seus	preços	e	são	obrigados	a	informar	à	SEC	quando	transacionam	estas	ações.
 
As negociações feita por insiders e os preços das ações
 
	 A	figura	abaixo	mostra	o	 resultado	apresentado	por	um	dos	primeiros	estudos	sobre	ope-
rações	 feitas	por	 insiders.	 Este	estudo	analisou	os	 retornos	excedentes	de	dois	 grupos	de	ações,	
classificados	com	base	em	operações	feitas	por	insiders.	O	“grupo	de	compra”	inclui	as	ações	cujas	
compras	feitas	por	insiders	excederam	as	vendas	pela	maior	margem,	e	o	“grupo	de	venda”	inclui	as	
ações	cujas	vendas	feitas	por insiders	excederam	as	compras	pela	maior	margem.

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	 Vale	notar	que	as	compras	realizadas	por	insiders	são	um	sinal	com	ruído,	pois	cerca	de	qua-
tro	entre	dez	ações	compradas	por	insiders	acabaram	se	revelando	maus	investimentos	e,	mesmo	na	
média,	os	retornos	excedentes	não	são	muito	expressivos.	
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Podemos seguir os insiders?
  
 Um	estudo	realizado	por	Seyhun	sobre	operações	feitas	por	 insiders	examinou	os	retornos	
excedentes	em	torno	tanto	das	datas	em	que	os	insiders	apresentam	seus	relatórios	à	SEC	quanto	
das	datas	em	que	essas	informações	se	tornam	públicas.	Observe	a	figura:
  
 

 
	 Dada	a	oportunidade	de	comprar	na	data	em	que	o	insider	informa	à	SEC,	investidores	po-
deriam	 ter	 retornos	 excedentes	 apenas	marginais.	 Porém	estes	 retornos	 diminuem	e	 se	 tornam	
estatisticamente	insignificantes	caso	os	investidores	sejam	forçados	a	esperar	até	a	divulgação	do	
relatório	da	SEC.	Se	você	levar	em	consideração,	os	custos	de	transações,	não	há	retornos	exceden-
tes	associados	ao	uso	de	informações	sobre	operações	realizadas	por	insiders.
 
Os Analistas
  
 Os	analistas,	por	operarem	no	coração	do	mercado,	onde	são	geradas	as	informações	tanto	
públicas	quanto	privadas,	claramente	possuem	uma	posição	privilegiada.	Utilizando	ambos	os	tipos	
de	 informações,	estes	analistas	 fazem	recomendações	de	compra	ou	venda	das	ações	que	estão	
acompanhando,	para	seus	clientes,	os	quais,	então,	operam	com	base	nelas.
 
Quem os analistas acompanham?
 
 Valor	de	mercado:	Quanto	maior	for	o	valor	de	mercado	de	uma	empresa,	maior	é	a	probabi-
lidade	de	que	seja	acompanhada	por	analistas.
 
 Posição	acionária	institucional:	Quanto	maior	for	a	porcentagem	das	ações	de	uma	empresa	
em	mãos	de	investidores	institucionais,	maior	é	a	probabilidade	de	que	seja	acompanhada	por	ana-
listas
 
 Volume	negociado:	É	mais	provável	que	os	analistas	acompanhem	as	ações	que	sejam	mais	
líquidas.
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Jogo das Recomendações
 
	 No	que	se	refere	às	recomendações	dos	analistas,	existem	três	fatos	que	podem	ser	discuti-
dos	antes	de	examinar	como	os	mercados	reagem	a	elas.

1)	 Se	as	recomendações	dos	analistas	 	forem	classificadas	em	recomendações	de	compra,	de	
venda	e	de	retenção,	as	recomendações	de	compra	ganham	por	uma	margem	avassaladora;
2)	 Parte	do	motivo	deste	desequilíbrio	entre	as	recomendações	de	compra	e	de	venda	é	que	
os	analistas	frequentemente	trabalham	com	muito	mais	gradações	do	que	simplesmente	comprar,	
vender	ou	reter;
3)	 Assim	como	acontece	com	as	projeções	dos	lucros,	existe	um	efeito-manada	na	hora	de	reco-
mendar.	Assim,	quando	um	analista	eleva	a	classificação	de	uma	ação	de	compra	fraca	para	compra	
forte,	tende	a	haver	uma	onda	de	elevações	destas	classificações	por	outros	analistas	nos	dias	se-
guintes.

O potencial e os perigos das recomendações dos analistas

 Para	incorporar	as	recomendações	dos	analistas	a	uma	estratégia	de	investimentos,	é	neces-
sário	uma	abordagem	mais	sofisticada.	Neste	caso,	primeiro	temos	que	identificar	os	analistas	mais	
influentes	e	cujas	recomendações	possuam	mais	conteúdo,	ou	seja,	mais	informações	privilegiadas.	
Além	disso,	podemos	querer	filtrar	e	excluir	os	analistas	cujos	conflitos	de	interesses	sejam	grandes	
demais	para	que	suas	recomendações	sejam	livres	de	vieses.	Por	outro	lado,	se	estivermos	basean-
do	nossa	estratégia	em	informações,	devemos	investir	de	preferência	no	momento	em	que	estas	
recomendações	são	feitas.	Supondo	que	damos	credibilidade	às	opiniões	dos	analistas	que	fazem	
recomendações,	devemos	observá-los	em	busca	de	sinais	de	que	estão	mudando	ou	podem	mudar	
de	ideia.	Como	esses	sinais	são	frequentemente	sutis,	é	fácil	deixá-los	passar	despercebidos.
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3 
NEGOCIAÇÃO COM BASE EM IN-
FORMAÇÕES PÚBLICAS

 



 

	 A	maior	parte	das	pessoas	não	tem	acesso	a	informações	privilegiadas,	mas	todos	comparti-
lham	o	acesso	a	informações	públicas.

Divulgação de Resultados
 
	 Quando	as	empresas	divulgam	os	resultados	do	exercício,	transmitem	informações	aos	merca-
dos	financeiros	não	apenas	sobre	suas	perspectivas	atuais	mas,	também,	sobre	as	futuras.	A	impor-
tância	das	informações	e	o	tamanho	da	reação	do	mercado	vão	depender	em	quanto	os	resultados	
divulgados	excedem	ou	ficam	aquém	das	expectativas	dos	investidores.	Em	um	mercado	eficiente,	
a	reação	à	divulgação	de	resultados,	se	esta	contiver	surpresas,	deveria	ser	instantânea	e	os	preços	
deveram	reagir	positivamente	às	informações	positivas	e	negativamente	às	negativas.

Aquisições
 
	 Os	anúncios	que	costumam	causar	mais	impacto	no	valor	das	empresas	são	os	de	aquisições,	
devido	à	sua	escala	em	relação	aos	outros	investimentos.	As	aquisições	são	importantes	não	apenas	
porque	produzem	um	grande	impacto	no	valor	das	empresas,	mas	também	porque	ocorrem	com	
frequência	suficiente	para	servir	de	base	para	uma	estratégia	de	investimento.

Estratégias de investimento baseadas em aquisições
 
	 No	que	se	refere	a	aquisições,	existem	três	grandes	classes	de	estratégias	de	investimento.	
A	primeira,	e	a	mais	rentável	se	for	executada,	é	encontrar	um	meio	de	investir	em	empresas-alvo	
antes	do	anúncio	da	aquisição.	A	segunda	é	esperar	o	anúncio	da	aquisição	para,	então,	tentar	tirar	
vantagem	do	movimento	dos	preços	entre	a	data	do	anúncio	e	o	dia	da	efetivação	do	negócio.	Esta	
estratégia	é	frequentemente	chamada	de	arbitragem	de	risco.	A	terceira,	é	também	uma	estratégia	
para	após	o	anúncio,	mas	é	de	longo	prazo.	Nela	investe-se	em	empresas	que	acredita-se	que	pos-
suem	os	elementos	necessários	para	produzir	a	sinergia	ou	a	criação	de	valor	prometida.

Investimento antes do anúncio
 
	 As	pesquisas	indicam	que	a	típica	empresa-alvo	de	uma	aquisição	hostil	possui	as	seguintes	
características:
1)	 Nos	anos	que	antecedem	a	aquisição,	suas	ações	apresentam	uma	rentabilidade	inferior	à	de	
outras	ações	do	mesmo	segmento	econômico	e	à	do	mercado	em	geral;
2)	 Nos	anos	que	antecedem	a	aquisição,	tem	sido	menos	lucrativa	do	que	as	demais	empresas	
do	seu	ramo;
3)	 Possui	muito	menos	ações	nas	mãos	de	insiders do	que	as	demais	empresas	do	seu	ramo.
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Investimento após o anúncio
 
	 Nesta	estratégia,	investe-se	na	empresa	após	sua	aquisição	ou	fusão	porque	acredita-se	que	
serão	capazes	de	cumprir	o	que	prometeram:	sinergia	e	maior	crescimento	dos	lucros.

Outros Anúncios
 
	 Embora	as	divulgações	de	fusões	e	de	aquisições	possam	oferecer	as	melhores	oportunidades	
de	lucros	para	os	investidores	que	negociam	com	base	em	informações,	o	mercado	também	reage	a	
outros	tipos	de	anúncio.

Desdobramento de ações
 
	 Um	desdobramento	de	ações	aumenta	o	número	de	ações	em	circulação	sem	que	os	lucros	
ou	os	fluxos	de	caixa	da	empresa	se	alterem.
 
	 A	conclusão	do	estudo	de	Fama,	Fisher,	Jensen	e	Roll	foi	que,	na	média,	os	desdobramentos	
de	ações	se	seguem	a	períodos	de	retornos	excedentes,	o	que	não	é	surpreendente,	já	que	os	des-
dobramentos	geralmente	se	seguem	a	aumentos	nos	preços	das	ações.	Também	não	encontraram	
qualquer	evidência	de	retornos	excedentes	em	torno	das	datas	dos	desdobramentos	em	si,	o	que	
sugere	que,	neste	sentido,	os	desdobramentos	sejam	eventos	neutros.

	 Nos	últimos	anos,	alguns	estudos	têm	observado	que	os	desdobramentos	podem	produzir	
um	efeito	negativo	não	intencional	para	os	acionistas	à	medida	que	aumentam	os	custos	de	transa-
ção.

Mudança na política de distribuição de dividendos
 
	 Um	aumento	de	dividendos	pagos	é	visto,	de	modo	geral,	como	um	sinal	positivo,	já	que	as	
empresas	que	assumem	esses	compromissos	para	com	seus	investidores	devem	acreditar	que	tem	
a	capacidade	de	gerar	esses	fluxos	de	caixa	no	futuro.	Já	a	redução	dos	dividendos	pagos	é	um	sinal	
negativo,	em	grande	parte	porque	as	empresas	relutam	em	fazê-lo.	Assim,	quando	uma	empresa	
toma	esta	decisão,	os	mercados	a	interpretam	como	um	sinal	de	que	ele	está	antecipando	dificulda-
des	financeiras	no	longo	prazo.	Consequentemente,	tais	decisões	provocam	uma	queda	de	preço	das	
ações	da	empresa.
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Implementação de uma estratégia de investimento baseada em informações

Para	ter	sucesso	com	essa	estratégia	é	preciso:

1)	 Identificar	as	informações	em	torno	das	quais	a	estratégia	será	construída:	Como	é	preciso	
negociar	com	base	em	divulgações,	é	crítico	determinar	antecipadamente	quais	 informações	que	
dispararão	uma	negociação;
2)	 Investir	em	um	sistema	que	disponibilize	as	informações	instantaneamente:	Muitos	investido-
res	individuais	recebem	informações	com	atraso.	Embora	isso	possa	parecer	muito	pouco	tempo,	as	
maiores	mudanças	nos	preços	após	a	divulgação	dos	resultados	ocorrem	nesse	prazo;
3)	 Agir	com	rapidez:	De	nada	adiantará	a	obtenção	das	demonstrações	contábeis	ou	o	anúncio	
de	uma	aquisição	em	tempo	real	se	levarmos	20	minutos	para	operar.	A	execução	imediata	de	ope-
ração	é	essencial	para	o	sucesso	desta	estratégia;
4)	 Manter	um	controle	rígido	de	custos	de	transação:	A	rapidez	em	operar	acarreta	custos	de	
transação	mais	elevados	que	podem	facilmente	anular	qualquer	retorno	excedente,	especialmente	
porque	estaremos	operando	muitas	vezes;
5)	 Saber	quando	vender:	Quase	tão	crítico	quanto	saber	quando	comprar	é	saber	quando	ven-
der,	já	que	os	efeitos	das	divulgações	de	fatos	relevantes	sobre	os	preços	podem	desaparecer,	ou	até	
mesmo	se	reverter,	em	pouco	tempo.	Assim,	ao	comprar	ações	após	a	divulgação	de	lucros	positi-
vos,	é	preciso	determinar	quando	estas	serão	vendidas.	Embora	isso	pareça	limitar	a	flexibilidade,	
a	alternativa	de	reter	as	ações	por	muito	tempo	na	esperança	de	que	subam	pode	ser	ainda	mais	
prejudicial.

	 Se	for	levado	em	consideração	os	requisitos	para	o	sucesso	nesta	estratégia	–	acesso	imediato	
a	informações	e	operação	instantânea	e	baixos	custos	–	não	é	de	surpreender	que	o	investimento	
baseado	em	informações	tenha	sido,	por	muito	tempo,	lucrativo	apenas	para	os	investidores	institu-
cionais.	No	entanto,	nos	últimos	anos,	o	acesso	on-line	a	informações	e	a	operações	tem	viabilizado	
a	participação	dos	 investidores	 individuais.	No	entanto,	 isto	também	é	relativo,	pois	quanto	mais	
investidores	negociam	com	base	em	informações,	menores	serão	os	retornos	advindo	dessas	estra-
tégias.

https://www.facebook.com/bradvisorsinvestimentoseassessoria/
https://www.instagram.com/bradvisors/?hl=pt-br
https://twitter.com/BR_ADVISORS
https://www.linkedin.com/company/br-advisors/
https://www.bradvisors.com.br/


A BR Advisors

	 A	 BR	 Advisors	 é	 um	 dos	 maiores	 escritó-
rios	 credenciados	 a	 XP	 Investimentos	 e	 con-
ta	 com	 uma	 equipe	 altamente	 qualificada. 

	 Além	de	um	histórico	de	premiações,	o	escritório	
conta	ainda	com	três	filiais	-RJ,	BH	e	SP.
  
	 As	operações	da	BR	são	divididas	em	duas	áreas:	
mesa	de	operações	e	distribuição	de	produtos	finan-
ceiros	e	investimentos.

https://www.facebook.com/bradvisorsinvestimentoseassessoria/
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https://twitter.com/BR_ADVISORS
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