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RESUMO: 

 

Diversos estudos apontam a presença de anomalias de mercado que desafiam explicações por meio das teorias clássicas 

de precificação, formação de portfólios e de eficiência de mercado. Uma destas anomalias comportamentais é o 

conhecido feedback trading, um efeito no qual o investidor utiliza dados passados para tomar decisões futuras. Por meio 

da metodologia de Santana e Wadhwani (1992), buscou-se analisar as 50 moedas digitais mais líquidas (com as maiores 

séries diárias de dados) no período de 04/2013 a 04/2018. Foi possível captar o feedback trading negativo nas moedas 

DigitalNote, Unobtanium e Riecoin e positivo nas moedas Bitcoin, Litecoin e Counterparty. 
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1. Introdução  

 

Na área de finanças comportamentais, há muito se sugere que a psicologia humana pode afetar o 

comportamento do mercado (WOOD ET AL. 1985; KARPOFF, 1987; CHEN ET AL, 2001; LEE & RUI, 2002; 

ARNOLD, 2009; entre vários outros). Kramer (2001), por exemplo, aponta que o otimismo ou pessimismo 

desempenham um papel importante no padrão de retorno e também podem desempenhar papéis importantes na geração 

de retornos futuros, volatilidade e volume de ativos no mercado. Outro fator importante é a disponibilidade de 

negociações on-line automatizada para investidores desinformados, que traz duas tendências: aumento da participação 

no mercado e aumento da troca de feedback trading (BARBER & ODEAN, 2001). 

No estudo de DeLong, et al. (1990), os autores apontam que os investidores que geram o efeito de feedback 

trading tentam descobrir tendências nos preços das ações passadas e tomar suas decisões de investimento na esperança 

de que essas tendências persistam. Uma consequência desse grande número de operadores de feedback trading no 

mercado é a previsibilidade potencial dos retornos das ações, volatilidade e volume. Aliás, é importante acrescentar que 

tal fenômeno auxilia a explicar eventos incomuns no mercado como excesso de volatilidade, momentum e reversões nos 

preços de ativos. 

Entender o comportamento de feedback trading no mercado digital se torna importante pois o 

acompanhamento de tendências amplifica as flutuações de preços de ativos neste mercado em qualquer direção, e isto 

pode enviesar modelos com traders racionalmente limitados e em horizontes curtos - como pode ser visto em Abreu e 

Brunnermeier (2003) e Brunnermeier e Pedersen (2005) para o mercado de ações. Além do que, a negociação baseada 

em feedback trading sempre induz pressões líquidas de venda, e sua contribuição absoluta para a liquidez de períodos 

de alta ou baixas durante épocas mais voláteis ou tranquilas.  

A metodologia empregada neste trabalho engloba o modelo seminal de feedback trading de Sentana e 

Wadhwani (1992), que incorpora as inovações trazidas por Bollerslev (1986) com o modelo GARCH. A base de dados 

é composta por 50 moedas digitais mais líquidas e com as maiores séries diárias de dados (pelo menos ter 1.000 dados 

diários foi o padrão utilizado para corte). O período máximo do recorte de dados foi de 04/2013 – 04/2018. 

Este trabalho está estruturado da seguinte maneira: na seção 2, revê a literatura com foco no mercado de 

criptomoedas e no efeito de feedback trading; a seção 3 descreve a metodologia empregada em nosso estudo e os dados 

utilizados; a seção 4 apresenta os resultados; e a seção 5 conclui o artigo.  
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2. Revisão da Literatura 

 

2.1. O Mercado de Criptomoedas 

 

O mercado de criptomoedas cresce exponencialmente desde 2009 com o lançamento da primeira moeda 

digital: o Bitcoin. Desde então, a consolidação de investimentos neste mercado com o aumento da capitalização de 

mercado (Market Cap) vem chamando a atenção de grandes investidores, bancos e fundos de investimentos. O gráfico 1 

retrata a evolução mensal do Market Cap de todas as criptomoedas no período de 04/13 – 05/18. 

 

Gráfico 1: Capitalização de mercado em USD das moedas digitais (em bilhões de dólares) 

 
Fonte: Coinmarketcap (2018). 

 

Foi possível notar que ao longo dos meses houve um crescimento médio de 16% e um crescimento acumulado 

de 997,75% em toda a série. Com o maior valor diário de capitalização de mercado registrado em 07/01/2018 por 

US$813.871.000.000 com um volume de negociações em US$ 44.060.500.000. O menor valor de Market Cap diário 

registrado nesta série foi em 05/07/2013 com US$810.821.000. 

Ainda aproveitando o gráfico 1, é possível notar o otimismo com as moedas digitais no ano de 2017, pois 

apenas neste ano houve um crescimento de Market Cap acumulado de 479% e como pode ser visto no gráfico 2, os 

retornos acumulados diários apenas do Bitcoin no ano de 2017 chegam a incríveis 1.278,4%, seguido pelo conjunto das 

demais moedas digitais em 707,3% e deixando claro a divergência com ativos tradicionais no mercado, como ouro, 
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ações globais, ações do mercado norte americano ou até mesmo investimentos em imobilizados (Real Estate) pelo 

mundo. 

 

Gráfico 2: Retorno Acumulados Diários de 2017. 

 
Fonte: CoinDesk (2018). 

 

Não apenas o crescimento de investimentos ou valorização dos ativos digitais impressionam, mas também o 

novo ecossistema criado em conjunto com esta nova tecnologia que movimenta bilhões de dólares em nível global. 

Alguns dos principais exemplos de novos players inseridos no mercado digital são: 

 

• Exchanges: são corretoras que comercializam criptomoedas, ou seja, onde usuários se cadastram para vender e 

comprar Bitcoins ou outras moedas digitais. Alguns exemplos são a Binance ou a Poloniex. 

• Empresas de Brokerage: são corretoras similares as Exchanges, porém com autorização do órgão 

regulamentador para operação (como a SEC nos EUA, por exemplo), que apenas pode negociar ativos 

registrados para venda pelo órgão regulador. Exemplos são: a Bitfinex, Noble Markets, BTCC, entre outras. 

• Wallets (soft e hard): são carteiras digitais para armazenamento seguro da criptomoeda. Existem modalidades 

mais complexas e que garantem maior segurança (ex. Trezor) e uma segurança mais “branda” (ex. Coinkite).  

• Empresas de Investimentos em Criptos: desenvolvidas para operar com empréstimos ou investimentos em 

fundos de criptomoedas, como por exemplo a Bitbond. 

• Bancos: criação de bancos digitais (que não existem fisicamente) que operam com criptomoedas e muitos não 

cobram taxas para envio ou recebimento de remessas, mas possuem seus próprios cartões (ex. Moni Bank).  

• Plataformas de Pagamento Digital: processadores de pagamentos online facilitando pagamentos em 

criptomoedas para negócios online incluindo integrações com processadores online (ex. GoCoin). 

• Empresas de Base de Dados: empresas especializadas em gerar bases de dados financeiras para o mercado 

digital, bem como dados históricos, etc (ex. coinmarketcap). 
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• ATMs: empresas operadoras de caixas automáticos para saque de moeda Fiat a partir de criptomoedas e 

compra de criptos com moeda fiat (ex. Lamassu). 

 

É importante acrescentar que graças as captações por meio dos ICOs (do inglês Inicial Coin Offer) ou ITOs (do 

inglês Inicial Token Offer), como pode ser visto no gráfico 3, que foi possível desenvolver este mercado, impulsionando 

novas tecnologias que surgiram embrionariamente em startups e atualmente são valiosas com grande prospecção de 

crescimento. Em 2017, particularmente, foi o melhor ano para os ICOs, alguns levantando valores iniciais de mais de 

US$ 200 milhões (como Filecoin, Trezos e EOS) e outros entre US$ 200 milhões e US$ 100 milhões (Paragon, DAO, 

Bancor, Polkadot, QASH e Status). Com bilhões de dólares investidos em novos projetos, investidores e especuladores 

aguardam ansiosamente para ver qual moeda será o próximo Bitcoin ou Ethereum. 

 

Gráfico 3: Levantamento inicial de capital dos principais ICOs de 2014 – 2017. 

 
Fonte: Business Insider UK (2018). 

 

2.2 Principais Moedas do Mercado Digital 

 

Atualmente existem mais de 1.000 moedas digitais ou tokens que compõem o mercado de criptos, segundo 

observado na base da criptocompare, e este número crescente é resultante de um fenômeno iniciado pelo Bitcoin, que 

em 2009 trouxe a tecnologia destrutiva da blockchain e abriu caminho para moldar uma nova dinâmica que compõem 

esse universo digital. O gráfico 2, oriundo da coinmarketcap, representa a porcentagem de capitalização de mercado 

(Market Cap) pelas principais moedas ao longo do período de 04/2013 – 05/2018. 
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Gráfico 2: Representação da Porcentagem de Market Cap pelas principais moedas. 

 
Fonte: Coinmarketcap (2018). 

 

Como claramente pode ser observado, o Bitcoin e o Ethereum são as moedas dominantes do mercado e 

posteriormente o Ripple e a NEO são vistos como possuindo uma influência mais significativa ao longo deste recorte de 

dados. A seguir, será apresentado uma breve descrição destas principais moedas. 

 

2.2.1. Bitcoin (BTC) 

 

Como observado em Negurita (2014), o Bitcoin é a primeira implementação de um conceito chamado de 

criptomoeda, que foi descrita pela primeira vez em 1998 por Wei Dai na lista de discussão cypherpunks, sugerindo a 

ideia de uma nova forma de dinheiro que usa criptografia para controlar sua criação e as transações, dispensando uma 

autoridade central. Implementada oficialmente em 2009 por um grupo ou programador com o pseudônimo Satoshi 

Nakamoto, esta critpomoeda iniciou uma nova era que se baseia em agilidade de pagamentos, desburocratização, 

redução de custos. Até dias atuais, os usuários de moedas digitais têm crescido exponencialmente com muitos 

desenvolvedores (já que a moeda possui ampla utilização em inúmeras áreas com uma tipologia geral de 

desenvolvimento) e atualmente o Bitcoin é a moeda digital com maior liquidez e valor de mercado. 

Esta moeda revolucionária trouxe a ideia de compartilhamento de processamento e segurança por meio do 

sistema da blockchain (um banco de dados distribuído que guarda um registro de transações permanente e à prova de 

violação) - sendo comprovadamente mais seguro do que o sistema de muitos bancos da atualidade. Teóricos como 

Extance (2015), Maftei (2014), Negurita (2014), Little (2014), Bryans (2014), Hurlburt e Bojanova (2014), Brito e 

Castillo (2013), Iavorschi (2013) observam que o Bitcoin funciona seguindo o processo par-a-par, também conhecido 

como peer-to-peer, que é um formato de rede de computadores no qual a principal característica é descentralização das 
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funções convencionais de rede, onde o computador de cada usuário conectado acaba por realizar funções de servidor e 

de usuário ao mesmo tempo, sem a necessidade de uma terceira parte.  

 

2.2.2 Ethereum (ETH) 

 

Como visto no website Ethereum.org, o Ethereum ou também conhecido por Ether foi desenvolvido em 2013 e 

chegou ao mercado em 2014. Seus criadores a chamam de criptocombustível, e seu objetivo inicial é o de executar 

contratos inteligentes, ou seja, contratos baseados em criptografia. A diferença básica entre o Etherium e o Bitcoin é que 

a primeira permite que os desenvolvedores criem aplicações sem a necessidade de desenvolver sua própria blockchain 

(em meio a softwares de blockchain públicos e privados). Na formação de blocos, enquanto o Bitcoin leva 10 minutos, 

o Ethereum leva 14 – 15 segundos. 

Vitalik Buterin, o criador do Ethereum, apontou desde a criação desta moeda que esta ideia foi implementada 

pelo desejo de se criar um protocolo em que as soluções na blockchain fossem mais ágeis e menos complexas, na 

medida em que o protocolo do Bitcoin (de maneira comparativa) gastava esforços desnecessários na construção de uma 

infraestrutura equivalente. Assim, com o Ethereum, pôde-se criar a primeira aplicação universal dos princípios 

subjacentes ao Bitcoin.  

Ao invés de se utilizar a blockchain como forma de estabelecer/fornecer valor, o Ethereum oferece a capacidade 

de usar essa tecnologia em um ambiente com a capacidade de se criar aplicativos universais. Um outro ponto 

comparativo ao Bitcoin é o seu limite universal de 21 milhões de unidades enquanto o fornecimento de ETH é limitado 

anualmente em 18 milhões de ETH, mas não há limite estabelecido além disso. Atualmente esta é a segunda moeda 

digital mais líquida e em conjunto com o Bitcoin lideram mais da metade de todo o investimento em moedas digitais do 

mercado global.  

 

2.2.3. Bitcoin Cash (BCH ou BCC) 

 

Em 08/2017 ocorreu um hard fork no Bitcoin, ou seja, uma atualização no protocolo que mexeu com linhas de 

código importantes da moeda e gerou uma bifurcação na rede criando uma nova moeda. Durante o processo de criação, 

todos os usuários de Bitcoin tiveram suas reservas privadas duplicadas, sendo as duplicatas nomeadas de "Bitcoin 

Cash", uma criptomoeda aparte do Bitcoin original, com propriedades técnicas distintas. 

De acordo com o bitcoincash.org, o Bitcoin Cash dentre algumas das melhorias desta moeda em relação ao 

Bitcoin: possui um limite do tamanho de bloco de 8 MB e este limite maior possibilita uma performance de cerca de 
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dois milhões de transações processadas por dia; utiliza um algoritmo de hash diferente, portanto, a repetição entre as 

duas cadeias não é mais possível; possui uma assinatura de transação diferente para verificar sua distinção; um novo 

algoritmo que garante o funcionamento normal da corrente em caso de mudanças dramáticas do número de 

mineradores. Isso proporciona estabilidade adicional à moeda como um todo. 

Como visto no cointelegraph, existem algumas críticas em relação a esta moeda, como: o Bitcoin Cash, ser 

altamente centralizado -  no momento, existem três pools de mineração que juntam mais de 51% e esta pode ser uma 

situação perigosa para o futuro; Bitcoin tem vantagem sobre o Bitcoin Сash em relação à escala de longo prazo porque 

o Bitcoin Cash não possui infraestrutura para suportar escalas de segunda camada; entre outras. Neste estudo, esta 

moeda não foi incluída por ser recente e não ter massa de dados para análise. 

 

2.2.4.  Litecoin (LTC) 

 

Assim como observado no website Litecoin.org, a moeda foi inspirada e é bem similar ao Bitcoin. O Litecoin foi 

desenvolvido em 2011 e comercializado na bolsa Mt. Gox em 2013. O Bitcoin é considerado por muitos o irmão mais 

velho do Litecoin e estas moedas possuem mais semelhanças do que diferenças. As principais diferenças em relação ao 

Bitcoin, são: que os blocos do Litecoin são formados a cada 2,5 minutos; a produção do Litecoin é limitada em 84 

milhões de unidades. 

Seu fundador, engenheiro do MIT (Massachusetts Institute of Technology), Charles Lee decidiu reescrever o 

Bitcoin, buscando corrigir algumas das falhas que via no desenvolvimento desta moeda criptográfica. Lee tentou lançar 

a moeda Fairbrix, que fracassou por conta de instabilidades técnicas. Em 2011, ele conseguiu desenvolver um produto 

mais aperfeiçoado, que viria a ser conhecido como Litecoin e seria futuramente simbolizada pela prata, em oposição ao 

ouro no qual o Bitcoin se inspira. A ideia é justamente essa, ser a prata para o ouro do Bitcoin – ou seja, uma opção 

mais leve e abundante. 

 

2.2.5.  Ripple (XRP) 

 

 Segundo o website RippleNet o ripple é um sistema distribuído de pagamento de código aberto com o objetivo 

de libertar as pessoas dos “muros” criados pelas redes financeiras, ou seja, bancos, operadoras de cartão de crédito, 

paypal e outros que restringem o acesso às redes de pagamentos por conta de taxas, encargos com operações cambiais e 

demora para o processamento das operações. 
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Como visto no website OpenCoin, seus fundadores Chris Larsen e Jed McCaleb desenvolveram a moeda com 

este nome como uma metáfora, alusão de se manter o dinheiro fluindo livremente. Com início de sua comercialização 

em 2013, esta moeda aparece não como uma rival ao Bitcoin, mas como um complemento, projetada para transferir de 

maneira transparente qualquer forma de moeda, inclusive já utilizada por diversos bancos (como por exemplo o Bank of 

America, CBW Bank, Santander), com o intuito de oferecer transações instantâneas com menores tarifas. 

Atualmente existem 100 milhões de ripples, sendo que cerca de metade desta quantidade foi liberada para 

circulação e a outra metade é de propriedade da empresa controlada pelos sócios fundadores, ou seja, ao contrário do 

Ethereum e Bitcoin, esta moeda não é descentralizada. 

 

2.2.6. Dashcoin (DASH) 

 

Segundo o website Dash.org, originalmente foi lançado em 2014 como XCoin e em 2015 teve uma mudança de 

nome para Darkcoin. De maneira análoga ao Litecoin, também apresenta grande similaridade com a tecnologia do 

Bitcoin. Uma das diferenças do Dash é que o mesmo possui uma tecnologia chamada de Masternodes, que se beneficia 

de uma rede paralela que garante uma maior privacidade dos usuários do que o Bitcoin, ao mesmo tempo que possibilita 

a implementação de inúmeros serviços, funções e aprimoramentos, dando ainda uma maior segurança a todo o sistema. 

Evan Duffield, o criador e arquiteto chefe do Dash desenvolveu esta moeda como uma evolução a partir do 

Bitcoin, corrigindo falhas e aperfeiçoando-se para se tornar o digital cash, uma tecnologia que devolve ao cidadão sua 

soberania financeira, liberdade e privacidade em suas transações. O usuário passa a ser responsável pela segurança de 

seu dinheiro, e é esse o maior detalhe: não existe mais a dependência de terceiros com a tecnologia do Masternode (são 

nodes ou pontos da rede Dash, criados pelos próprios usuários dessa rede, que tem a função específica de prestar o 

serviço de coin mixing), assim, as transações se tornam anônimas, livres e independentes. 

 

2.2.7. NEM (XEM) 

 

Como visto no website NEM.io, criada por Jeff McDonald, a Nem é uma blockchain peer-to-peer que roda a 

criptomoeda XEM e teve sua plataforma lançada em 2015, escrita em Java, com uma versão C ++. Mijin é uma cadeia 

privada no qual é baseada na tecnologia NEM, que ajudou a criptomoeda com algumas melhorias. Foi amplamente 

testada no Japão e ganhou força na China e Malásia. 
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O objetivo da Nem é ser um modelo de distribuição amplo e esta criptomoeda introduziu novos recursos para a 

tecnologia da blockchain como seu algoritmo de prova de importância (do inglês Proff of Importance - POI), 

mensagens criptografadas, múltiplas assinaturas de contas, bem como um sistema de reputação Eigentrust ++. 

Dois componentes básicos formam a arquitetura de projeto da Nem: o nó ou Nem Infraestrutura Server (NIS); e 

o cliente utilizado para interagir com os nós. A carteira com suporte atual é a NanoWallet. A NanoWallet é uma carteira 

construída com HTML e Javascript. Como tal, ela é capaz de rodar em qualquer plataforma com um navegador web. 

O POI é uma modificação da Prova de Participação (provar o armazenamento de uma certa quantia de dinheiro), 

em que o algoritmo usado pela NEM aponta a importância dos usuários pela quantidade de moedas que eles têm e o 

número de transações feitas de/ou para sua carteira.  

 

2.2.7. Monero (XMR) 

 

De acordo com o website GetMonero.org, esta é uma criptomoeda descentralizada lançada em 2014, e tem como 

objetivo não ser rastreável, conferindo uma maior privacidade que o Bitcoin. O Monero não foi criado usando o código 

do Bitcoin. Ao invés disso, esta moeda é baseada em um protocolo chamado Cryptonote, que foi descrito pela primeira 

vez em um relatório de 2012 por Nicolas von Saberhagen, um provável pseudônimo, tal como Satoshi Nakamoto. 

Embora o Monero tenha algumas similaridades com o Bitcoin, entre elas a mineração e a estrutura da blockchain 

como chave de seu funcionamento, ele tem algumas grandes diferenças que ajudam seus usuários a manter o anonimato 

online. O Monero cria um endereço único para cada transação, com uma senha privada que apenas permite que as 

informações completas da transação sejam vistas pela pessoa que recebeu o depósito e por outras pessoas com quem o 

usuário decidir compartilhar a senha (uma assinatura digital conhecida como ring signature). 

Em comparação com outras moedas que possuem anonimato o Monero é de longe a melhor. Ao ser comparado 

com o Dashcoin, por exemplo: os detalhes financeiros dos endereços desta moeda são visíveis para qualquer um que 

examine a cadeia de blocos e  como as transações são encaminhadas através de uma série de Masternodes, caso um 

governo, um grupo de hackers, outra entidade ou mesmo um indivíduo comprassem muitos Masternodes (não haveria 

nenhuma maneira de saber se isso ocorreu), e se a transação passasse por uma rota onde todos os Masternodes eram de 

propriedade destes grupos, então a transação poderia ser rastreada (dado o custo relativamente baixo de Masternodes e 

o enorme orçamento de governos e algumas organizações, a possibilidade de as moedas serem rastreadas é real). 
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 2.2.8 IOTA (MIOTA) 

 

Como visto no iota.org a Internet das Coisas (IoT, na sigla em inglês) é o conceito no qual se englobam os 

equipamentos do dia a dia conectados à internet, e pensando nisso é que a IOTA foi desenvolvida em 2015. Como uma 

criptomoeda open source, ela se apresenta como a espinha dorsal da IoT e se diferencia do concorrente mais famoso, o 

Bitcoin, basicamente por não usar a tecnologia da blockchain (o sistema interliga tudo isso por meio da Tangle um 

sistema DAG -Grafos acíclicos dirigidos). 

Segundo o Guia do Bitcoin, graças ao Tangle, a IOTA não precisa cobrar taxas nas transações ou limitar 

quantas operações são confirmadas por segundo. Além disso, não há problema de escalabilidade porque, teoricamente, 

quanto mais transações, mais rápido o sistema roda. Outra característica da criptomoeda é que ela consegue ser 

verdadeiramente descentralizada, já que não faz distinção entre usuários e mineradores; como o consenso já faz parte da 

existência do Tangle, todos os usuários são tratados de forma igual. 

Algumas críticas são apontadas ao IOTA, uma das principais se refere ao sistema Tangle. A notícia da função 

de “hash quebrada” da IOTA é certamente baixa no curto prazo, pois significa que os investidores precisarão chegar a 

um acordo com a realidade de que o espaço de criptografia ainda é novo e, portanto, vulnerável a tais erros. Os 

desenvolvedores da IOTA escreverem sua própria função de hash foi visto pelo mercado como uma vulnerabilidade 

criptográfica, porém a tendência para ajuste no longo prazo é otimista. Neste estudo, esta moeda não foi incluída por 

não apresentar massa de dados para análise. 

 

2.2.9. NEO 

 

Segundo a neo.org, a NEO foi criada em 2014 por Da Hongfei e Erik Zhang por meio da empresa Onchain 

(antiga moeda Antshares). A NEO é uma moeda chinesa bem parecida com o modelo de protocolo da Ethereum, mais 

aprimorada pelos chineses. Portanto, é uma moeda digital e também uma tecnologia: a plataforma (a rede NEO, possui 

o sistema de contratos inteligentes similar ao Ethereum). 

Como visto no Guia do Bitcoin, a plataforma é mais diversificada, pois foi programada em várias outras 

linguagens de computação, como: Java, Microsoft.net, Go, Python e Kotlim. A empresa quer ampliar o leque de 

investimentos, por isso diversificou na programação. Os desenvolvedores da NEO, estão comprometidos com o sucesso 

da plataforma. Foi criado um programa de recompensas para quem encontrar erros operacionais ou técnicos na rede 

NEO. 



12 
 

Para criar os contratos inteligentes nos blocos da blockchain. A NEO possui uma licença ou patente. A 

tecnologia da NEO ou plataforma, quer executar os contratos inteligentes diretamente na blockchain. Para isso é preciso 

a patente da solução da interoperabilidade. 

 

2.2. Comportamento do Investidor e Modelos de Feedback Trading 

 

Um número crescente de estudos empíricos encontrou evidências de uma relação entre sentimento do 

investidor e retornos do mercado. Isso, por sua vez, motivou muitos pesquisadores a explorar o poder explicativo do 

sentimento para várias anomalias bem documentadas, incluindo o efeito de tamanho (BAKER & WURGLER, 2006), 

efeito de valor (FRAZZINI & LAMONT, 2008), e efeito momentum (ANTONIOU ET AL., 2010). A conclusão geral 

desta literatura é que os achados relativos ao sentimento é, pelo menos, uma explicação parcial para essas anomalias de 

precificação de ativos. 

De maneira geral, a literatura tem se concentrado principalmente na estratégia de feedback trading positivo, em 

que os investidores compram ativos quando os preços sobem e vendem quando os preços caem, o caso inverso é o caso 

do feedback trading negativo. Existem evidências desse tipo de comportamento que são encontradas tanto para 

investidores individuais quanto institucionais (NOFSINGER & SIAS, 1999) e também em uma ampla variedade de 

mercados; ver, por exemplo, Sentana e Wadhwani (1992) para evidência de feedback trading no mercado de ações 

norte-americano, Antoniou et al. (2005) para os mercados de ações do G-7, Laopodis (2005) para mercados de câmbio, 

Salm e Schuppli (2010) para mercados futuros de índices, e Chau et al. (2011) para os mercados de fundos negociados 

em bolsa (ETF). 

A perspectiva tradicional (FRIEDMAN, 1953; FAMA, 1965), argumenta que os especuladores racionais com 

estratégias mais lucrativas compram quando os preços estão baixos e vendem quando estão altos, eliminando os 

choques de mercado e amortecendo uma flutuação excessiva dos preços. No entanto, os defensores dos modelos de PFT 

(Positive Feedback Trading) acreditam que esse ponto de vista pode estar incompleto, quando alguns participantes do 

mercado adotam estratégias baseadas em feedback trading. No caso desta forma específica desestabilizadora de noise 

trading (prática em que as decisões de comprar, vender ou manter ativos são irracionais e erráticas), a negociação com 

interferência pode aumentar a variação dos retornos em relação à variabilidade dos valores fundamentais causados pelo 

fluxo de informação para os mercados e, consequentemente, reduz a correlação nas séries de retornos dos ativos. 

Os investidores com reações sustentadas em estratégias de feedback trading compram os valores depois que os 

preços sobem e vendem depois que os preços caem. Existem muitas formas de comportamento comuns nos mercados 

financeiros, que podem ser descritas como PFT. Uma das tendências mais fortes em investimentos, documentado tanto 
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no nível prático (SHILLER, 1990) quanto teórico (FRANKEL & FROOT, 1986), é a tendência de extrapolar ou seguir 

a tendência. Também pode ser uma consequência das ordens de stop-loss (OSLER, 2005), que vendem em resposta a 

um declínio nos preços. Outro tipo de PFT é a liquidação de posições detidas por investidores que não cumpram seus 

compromissos de margem (HIROSE ET AL. 2009), bem como uma estratégia de investimento que era popular até o 

crash de 1987, o que levou os investidores institucionais a aumentar a exposição aos títulos de ações quando os preços 

subiam e diminuir a exposição aos títulos de ações quando os preços desciam. 

A metodologia mais comum para se avaliar empiricamente os fluxos informacionais de alta frequência do 

feedback trading é o modelo vetorial autorregressivo (VAR) de Hasbrouck (1991). Seu modelo foi originalmente 

aplicado a dados de alta frequência por segundo, onde a direção da causalidade é explicitamente do fluxo de ordens para 

os retornos dos preços dos ativos. Hasbrouck (1991) introduz um choque no processo de negociação, representando 

informações privadas, e calcula o efeito acumulado no retorno do ativo. Quanto maior o efeito acumulado, ou resposta 

ao impulso, mais transações de informações são identificadas. Esses modelos VAR tornou-se padrão na literatura para 

dados de alta frequência; alguns exemplos incluem Dufour e Engle (2000) e Engle e Patton (2004) para ações, Evans 

(2002) e Payne (2003) para moedas e Cohen e Shin (2003) e Green (2003) para títulos do tesouro. 

Outro modelo que se tornou amplamente utilizado foi o de Sentana e Wadhwani (1992), que desenvolveram 

um modelo de comportamento do investidor que produz uma implicação testável da presença de feedback trading, 

sendo este modelo seminal empírico o mais utilizado desde então. Utilizando dados diários de índices do mercado de 

ações norte-americano no período de 1885 a 1988, encontraram evidências positivas de feedback trading, mais 

pronunciadas em mercados pessimistas do que em mercados otimistas.  

Sentana e Wadhwani (1992) desenvolvem um modelo teórico que consiste em dois grupos de investidores: (i) 

investidores racionais cuja demanda por ativos depende do retorno esperado ajustado ao risco; e (ii) feedback traders 

cuja demanda depende dos valores anteriores dos ativos. Este modelo implica que os retornos reais são gerados como 

um processo autoregressivo simples, no qual o parâmetro em retornos defasados é uma função da variância condicional, 

ou seja, a existência de uma relação entre autocorrelação e volatilidade.  

O modelo de Sentana e Wadhwani (1992), que incorpora as inovações trazidas por Bollerslev (1986) com o 

modelo GARCH, será utilizado neste estudo. Koutmos (2014), inclusive, fez uma extensa revisão da literatura existente 

sobre modelos de feedback trading positivo e suas aplicações a mercados de títulos, câmbio, futuro de índices e ações 

individuais, apontando a necessidade da generalização dos modelos para aplicação na investigação do comportamento 

dos investidores para mercados de ativos individuais, para além dos agregados. 
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3. Dados e Metodologia 

 

A base de dados diária foi obtida por meio da base do website coinmarketcap. O período total do recorte de 

dados foi de 04/2013 – 04/2018 (com no mínimo 1.000 dados diários) que estão representadas na tabela 1.  

 

Tabela 1: Seleção das 50 Criptomoedas. 
1 2 3 4 5 6 

BTC ETH XRP DASH LTC XMR 

Bitcoin Ethereum Ripple Dash Litecoin Monero 
7 8 9 10 11 12 

XLM Tether Mona Nxt EMC2 BCN 

Stellar Lumens Tether Dollar MonaCoin Nxt Einsteinium Bytecoin 
13 14 15 16 17 18 

BTS VTC DOGE MAID SYS BTCD 

BitShares Vertcoin Dogecoin MaidSafeCoin Syscoin BitcoinDark 
19 20 21 22 23 24 

DGB NAV TIPS PPC FAIR XCP 

DigiByte NAV Coin FedoraCoin Peercoin FairCoin Counterparty 
25 26 27 28 29 30 

GRS POT VIA FTC RDD EMC 

Groestlcoin PotCoin Viacoin Feathercoin ReddCoin Emercoin 
31 32 33 34 35 36 

NMC IOC DMD CLOAK NLG XWC 

Namecoin I/O Coin Diamond CloakCoin Gulden WhiteCoin 
37 38 39 40 41 42 

OMNI BLK RBY XDN UNO SLR 

Omni BlackCoin Rubycoin DigitalNote Unobtanium SolarCoin 
43 44 45 46 47 48 

VRC MOON FLO ENRG CURE NVC 

VeriCoin Mooncoin FlorinCoin Energycoin Curecoin  Novacoin  

49 50         
RIC AUR     

Riecoin Auroracoin         
Fonte: Própria. 

 

Para examinar as evidências de feedback trading na amostra, empregamos o modelo seminal de Santana e 

Wadhwani (1992), já consagrado na literatura. Neste modelo, existem dois tipos de investidores: investidores racionais 

e feedback traders. O investidor racional procura maximizar sua utilidade média-variância esperada de acordo com a 

seguinte função de demanda:                                                                

                                                                                        �� =
�����	�
��

��
�                                                                            (1)   

 

Onde �� 	é a fração de cotas demandada, �������
 mede a expectativa de retorno das cotas para o período t 

baseado em informações do período t-1, α é o retorno livre de risco, θ é o coeficiente de aversão ao risco e σt
2 é a 

variância condicional no período t. A demanda por cotas do feedback trader é função do retorno passado, dada por: 
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                                                                       �� = �����                                                                                                   (2)                         

 

Onde �� 	é a quantidade de cotas demandada pelos feedback traders e ����	é o retorno das cotas no período 

anterior (SENTANA & WADHWANI, 1992). Para feedback trading positivo, γ será maior do que zero, e para feedback 

trading negativo, menor do que zero. 

Num mercado em equilíbrio, todas as cotas são demandadas, e a equação geral do mercado será: 

 

                                                                                 �� + �� = 1                                                                                       (3) 

 

Substituindo as equações (1) e (2) em (3), obtêm-se: 

 

                                                                         �������
 = � − ��������
� + ���

�                                                             (4) 

 

Assumindo que os retornos realizados sejam iguais aos retornos esperados acrescidos de um erro estocástico, �� 

= �������
 + εt, teremos: 

 

                                                                            �� = � − ��������
� + ���

� + ��                                                             (5) 

 

A equação (5) revela que a autocorrelação de primeira ordem dos retornos varia em função do risco de 

mercado σt
2, conforme indicado no termo ��������

�, enquanto seu sinal dependerá do sinal do termo relativo ao 

feedback trading γ, sendo que feedback trading positivo acarretará autocorrelação negativa, e vice-versa. 

Para endereçar a questão de que a autocorrelação observada pode ser oriunda tanto de feedback trading quanto 

de fricções existentes no mercado, Sentana e Wadwhani (1992) propuseram o seguinte modelo: 

 

                                                                                                                                                                                     (6) 

  

A equação (6) captura o efeito das fricções existentes no mercado através do coeficiente ��, enquanto �� 

captura a presença de feedback trading. Como ��= -θγ, isto sugere que, se �� < 0, e estatisticamente significativo, 

feedback traders positivos são dominantes no mercado, e vice-versa. 

Conforme indicado na equação (6), a volatilidade da série de retornos é variável ao longo do tempo. O modelo 

GARCH, proposto por Bollerslev (1986), é comumente utilizado, pois captura não só a heterogeneidade da variância, 

�� = � + ���
� + ��� + ����

�
���� + �� 
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como também a distribuição leptocúrtica, seguida pela maioria das séries financeiras diárias. O modelo captura, ainda, 

agrupamentos de volatilidade, onde grandes mudanças no preço de um ativo tendem a provocar grande aumento da 

volatilidade, ao passo que pequenas alterações nesses preços tendem a provocar pequenos aumentos de volatilidade. 

Outros modelos documentados por Bollerslev (2008), como TGARCH (Threshold GARCH) e EGARCH 

(Exponencial GARCH) podem ser mais apropriados para capturar outro fenômeno muito comum nas séries financeiras, 

conhecido como efeito de alavancagem: choques negativos tendem a criar mais volatilidade do que choques positivos. 

Sentana e Wadhwani (1992) sustentam, corroborados por Shi, Chiang & Liang (2012), que a escolha de modelos menos 

parcimoniosos teria pouca influência na verificação de feedback trading, objeto principal de nosso estudo. 

Para estimar empiricamente a equação (6), a variância condicional foi definida como um processo assimétrico 

GARCH (GLOSTEN, JAGANNATAHAN & RUNKLE, 1993): 

 

                                                                      ��
� =  + !����

� + "����
� + #$�������

�                                                         (7)                

  

Na equação (7), δ captura a assimetria de volatilidade após choques positivos ou negativos. $��� é uma variável 

binária, que assume o valor 1 se o choque no tempo t-1 for negativo e zero em caso contrário. Um valor 

significativamente positivo de δ indica que um choque negativo aumenta a volatilidade mais intensamente do que um 

choque positivo. 

  

4. Resultados 

 

Ao aplicar o modelo de feedback trading de Sentana e Wadhwani (1992), que incorpora as inovações trazidas 

por Bollerslev (1986) com o modelo GARCH, das 50 moedas apenas 6 foram significativas e apresentaram resultados 

de feedback trading. Desta forma, será exposto o sumário estatístico de dados e dos resultados do referido modelo para 

estas 6 moedas e os resultados completos podem ser observados no anexo de dados. 

Os dados da estatística descritiva apresentados na tabela 2 foram obtidos por meio dos retornos logarítmicos 

das moedas digitais. A maior média desta amostra é representada pelo XDN (DigitalNote) e a menor pelo RIC 

(Riecoin). Ainda nos valores máximos, o DigitalNote aparece em destaque e o menor deste indicador é o BTC 

(Bitcoin). Nos valores mínimos o UNO (Unobtanium) se destaca aparecendo com -0,91. Seguindo os preceitos básicos 

de mercado, o XDN (DigitalNote) aparece com a maior média de ganhos e como a mais arriscada (tendo um desvio de 

aproximadamente 12%). 
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Tabela 2: Estatística descritiva dos retornos logarítmicos das moedas que apresentaram Feedback Trading. 

Moedas BTC LTC XCP XDN UNO RIC 

Média  0.002255  0.001859  0.000445  0.004145  0.001902 -0.001224 
Mediana  0.002029  0.000000 -0.006231  0.000000  0.000000 -0.005616 
Máximo  0.357451  0.828968  0.817200 1.011651  0.945967  0.814102 
Mínimo -0.266198 -0.513925 -0.464404 -0.513176 -0.910229 -0.709536 

Desv. Pad.  0.045066  0.069406  0.098690  0.119884  0.099470  0.105804 
Assimetria -0.186219 1.789937  0.880800 1.579743  0.352409  0.411994 

Curtose 1.081549 2.803313 8.882610 1.324694 1.693333 1.055137 

 Jarque-Bera 4.622159  4.828020 2.383481 6.659386  1.277289 3.623218 
Probabilidade  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000 

Soma 4.086070 3.368405  0.674604 5.761063 2.995655 -1.844960 
 Soma Quad. Desv. 3.678057 8.724048 1.476547 1.996293 1.557366 1.685888 

Observações 1812 1812 1517 1390 1575 1507 
Fonte: Própria. 

 

Em relação a assimetria, apenas o BTC apresentou uma assimetria negativa, ou seja, a "cauda" da distribuição 

de dados aponta para a esquerda em função da média ser menor que o valor da mediana e da moda (uma maior 

concentração dos valores maiores, mas os valores menores são extremos, definindo uma cauda mais alongada à 

esquerda). Já o inverso pode ser notado em relações demais moedas com a assimetria positiva. Em relação a curtose, 

todas as distribuições apresentadas possuem valores maiores que 0 indicando uma distribuição leptocúrtica, ou seja, 

indica que a distribuição tem caudas mais pesadas do que a distribuição normal. O teste Jarque-Berra apresenta a 

rejeição da normalidade nos resíduos das séries. 

A tabela 3 apresenta os resultados do teste SW apenas para as moedas no qual o feedback trading foi 

identificado. Mas para a grande amostra os coeficientes relativos à variância condicional, ω, β e δ se mostraram 

estatisticamente significativos a 1%, e λ para 27 das 50 criptomoedas que compõem esta análise. Como δ é positivo 

para todos os casos, parece sugerir que choques negativos tendem a aumentar a volatilidade em maior intensidade do 

que choques positivos. A significância de β e λ sugere alta autocorrelação e persistência, respectivamente, indicando 

que a volatilidade atual é afetada por choques e pela volatilidade passada. 

 

Tabela 3: Teste SW para feedback trading. 

Parâmetros BTC LTC XCP XDN UNO RIC 

α         0,000716  0,016593 0,012524 0,002138 0,004554 0,000336 

p-valor (0,5031) (0,0098) (0,0388) (0,6956) (0,3743) (0,9252) 

θ         0,859922  -1,075470 -1,290123 -0,133432 -0,419811 -0,290013 

p-valor (0,2026) (0,0342) (0,0458) (0,5665) (0,4678) (0,4074) 

φ0         0,120130  0,066274 -0,053490 -0,267494 -0,246820 -0,196564 

p-valor (0,0018) (0,1365) (0,1861) (0,0000) (0,0000) (0,0000) 

φ1 - 21,732670  -2,869836 -5,908071 3,165258 3,979969 3,743843 

p-valor (0,0150) (0,0824) (0,0188) (0,0000) (0,0122) (0,0539) 

ω         0,000029  0,000635 0,000257 0,005214 0,001364 0,000214 

p-valor (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) 

β         0,150882  0,071460 0,046092 0,139540 0,143478 0,118077 
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p-valor (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) 

λ -  0,024515  0,011426 -0,045947 -0,185164 -0,032456 -0,062751 

p-valor (0,0520) (0,4629) (0,0000) (0,0000) (0,0892) (0,0000) 

δ         0,865204  0,874908 0,944566 0,591720 0,721769 0,893411 

p-valor (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) 

(β + δ)/β 6,73 13,24 21,49 5,24 6,03 8,57 
Fonte: Própria. 

 

A relação (β+δ) / β se mostrou positiva e acima da unidade para todas as criptomoedas avaliadas na amostra e 

nas que possuem feedback trading na tabela 3, indicando que a volatilidade aumenta nos períodos em que o mercado 

retrai em proporções maiores do que as observadas no crescimento do mercado. 

Em relação à equação principal, foi observado que o coeficiente ϕ0 é significativo para 25 das 50 criptomoedas 

da amostra, indicando autocorrelação de primeira ordem. O coeficiente ϕ1 de feedback trading, principal objeto de 

nossa investigação, se mostrou estatisticamente significativo para 6 das 50 criptomoedas da amostra, sendo negativo 

para BTC, LTC e XCP (feedback traders positivos) e positivo para XDN, UNO e RIC, sugerindo a presença de 

feedback traders negativos nestes mercados. 

 

5. Conclusões 

 

Este estudo teve por objetivo avaliar um fenômeno comportamental conhecido como feedback trading no 

mercado de criptomoedas envolvendo as 50 maiores criptos (em capitalização de mercado e liquidez) em um período 

máximo de recorte de dados de 04/2013 – 04/2018. O intuito foi entender se o chamado noise trader pode impactar este 

mercado e afetar a eficiência do mesmo. 

Ao utilizar o modelo proposto por Sentana e Wadhwani (1992), que incorpora as inovações trazidas por 

Bollerslev (1986) com o modelo GARCH, foi possível captar o feedback trading negativo nas moedas XDN, UNO e 

RIC e positivo nas moedas BTC, LTC e XCP. Assim, pode-se notar a presença de investidores que utilizam dados 

passados para operar com compra e venda destas 6 moedas, o que inclusive era esperado, já que não existem na prática 

modelos de precificação para os ativos digitais (ou seja, é complicado se utilizar de análise fundamentalista neste 

mercado, logo, a análise técnica envolvendo gráficos e tendência impera na tomada de decisão dos investidores). 

É interessante notar que, assim como exposto anteriormente, o feedback trading negativo demonstra o 

investidor com a estratégia mais assertiva (compra na baixa e vende na alta) e em contrapartida o feedback trading 

positivo que demonstra o noise trader (ou seja, o investidor errático) que compra na alta e vende na baixa. Desta forma, 

pode-se conjecturar que as criptomoedas mais afastadas do ranking do “top five” em volume e liquidez, as chamadas 

altcoins, possuem uma tendência menos especulativa do que as moedas mais conhecidas, de ampla aceitação e fácil 
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comércio. Muitas vezes as notícias de altas e sucesso que a própria mídia traz das criptomoedas induz o investidor 

inexperiente a compra em períodos de grande otimismo, e quando esses períodos passam, forçam este mesmo investidor 

inexperiente em realizar sua posição no mercado. 

Como estudos futuros, pode-se sugerir a análise de dados de alta frequência para se avaliar o feedback trading 

em um conjunto maior de moedas (até porque a quantidade de dados históricos disponíveis ainda são uma grande 

limitação para estudos). Outro ponto a ser avaliado em conjunto poderia ser a análise de eventos e de notícias de 

ferramentas de buscas (como o google trends) para buscar alguma relação entre os eventos, notícias e o noise trader. 
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