
 Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

PUC-SP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A influência das Informações Contábeis e das Finanças 

Comportamentais no Mercado Acionário  
 

 

 

 

 

 

 

 

Daniel Giaccheri 

 

Professor Orientador: Dr. José Odalio dos Santos 

 

 

 

 

 

 

São Paulo 2010 



 

 

 

PUC-SP 

 

 

Daniel Giaccheri 

 

 

 

 

 

 

 

A influência das Informações Contábeis e das Finanças 

Comportamentais no Mercado Acionário  
 

 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada como requisito parcial 
para a obtenção título de Mestre, pelo Programa 
de Pós-Graduação em 2010 da  Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo. 
 
Orientador: Prof. Dr. José Odalio dos Santos. 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo 2010 



  

 

RESUMO 

 

O trabalho teve como foco a compreensão da influência das finanças 

comportamentais e das informações contábeis no mercado acionário brasileiro, tal como sua 

evolução, principais características e aplicações. O objetivo é trazer à tona esse novo assunto, 

tão discutido internacionalmente, mas com baixa repercussão no Brasil. 

 

O estudo de eventos e modelos estatísticos paramétricos e não paramétricos foram 

utilizados como metodologia na procura de mensurar o impacto das informações contábeis 

divulgadas, especificamente o lucro por ação (EPS) divulgado trimestralmente, no 

comportamento dos preços das ações. 

 

Os resultados empíricos evidenciam que os agentes econômicos não podem ser 

representados apenas levando-se em conta os pressupostos neoclássicos da racionalidade 

ilimitada, maximização da utilidade esperada e aversão ao risco.  

 

Essa constatação demonstra que os agentes decidem com racionalidade limitada, 

contrariando o comportamento previsto pela Moderna Teoria das Finanças e pela Hipótese 

dos Mercados Eficientes (HME) e reforçam a importância das finanças comportamentais. 

 

A discussão deste tema ainda está longe de ser resolvida, os estudos a seu respeito 

cresce continuamente no meio acadêmico, no entanto já existem muitos estudos no sentido de 

se aprofundar na integração dessas duas linhas teóricas, moderna teoria de finanças e finanças 

comportamentais, as quais ao mesmo tempo, podem se considerar controversas e  também 

complementares.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The paper focuses on understanding the influence of behavioral finance and 

accounting information on the Brazilian stock market, as its evolution, main characteristics 

and applications. The goal is to bring out this new subject, as discussed internationally, but 

with the impacts in Brazil.  

 

Event study models and parametric and nonparametric statistics were used as 

methodologies in seeking to measure the impact of accounting information disclosed; 

specifically earnings per share (EPS) reported quarterly, in the behavior of stock prices.  

 

The empirical results show that economic agents may not be represented only by 

taking into account the neoclassical assumptions of unlimited rationality, maximization of 

expected utility and risk aversion.  

 

This finding demonstrates that the agents make decisions with limited rationality, 

contrary to the behavior predicted by the Modern Theory of Finance and the Efficient Markets 

Hypothesis (EMH) and reinforce the importance of behavioral finance.  

 

The discussion of this issue is still far from resolved, the studies about it 

continually grows in the academic circles  , however there are already many studies to deepen 

the integration of these two theoretical lines, modern finance theory and behavioral finance, 

which at the same time, may be considered controversial and also complementary.  
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CAPÍTULO1 INTRODUÇÃO  

 

 

1.1. Contextualização 

 

 

A capacidade de definir o que poderá acontecer no futuro dos diversos mercados, e das 

empresas que neles participam é fundamental para a escolha entre várias alternativas de 

investimento por que passam os gestores de carteiras de ativos, analistas de investimentos e 

demais participantes do mercado de capitais. Esses agentes econômicos deverão buscar a 

máxima compreensão dos riscos à que estão sujeitos em suas atividades e investimentos, a 

fim de tomar as decisões mais corretas possíveis. Isso porque, em um ambiente econômico 

competitivo tipicamente capitalista, a busca da eficiência e antecipação do comportamento do 

mercado, capaz de garantir a “sobrevivência” dos investidores e das firmas, se torna um 

ponto-chave. Nesse sentido, o controle do risco, via conhecimento das especificidades dos 

mercados em que atuam, tem se configurado, cada vez mais, como um dos principais aspectos 

na elevação da eficiência e rentabilidade das carteiras dos investidores nos mercados 

financeiros. 

 

Existem no mercado, diversos tipos de informações que são processadas a todo instante, que 

vão desde de boletins de diretoria, decisões quanto à política de investimentos, até a 

divulgação de demonstrações contábeis. Mensurar o impacto destas informações no valor da 

firma são de essencial importância aos agentes do mercado. 

 

 

1.2. Objetivos do trabalho 

 

 

Como objetivo pretende-se desenvolver os conceitos que dizem respeito à tomada 

de decisão dos investidores no mercado acionário, diante da influência das Informações 

Contábeis e das Finanças Comportamentais.  
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1.3. Justificativa 

 

 

Ainda hoje, é crescente uma série de estudos, ferramentas e artifícios que visam 

diagnosticar as melhores opções de investimento sempre em busca de maximizar o retorno, ao 

mesmo tempo em que, minimiza o risco. Todavia, o processo de tomada de decisão de 

compra e venda de um ativo é complexo, pois, envolve grande número de variáveis nem 

sempre capaz de ser capturado por modelos e análises, o que leva à incerteza. 

 

Diante dos diversos e diferentes modelos de avaliação, compradores e vendedores 

de ações incorporam uma série de julgamentos subjetivos relacionados à empresa e ao 

mercado em que atua ou ainda aplicam critérios e utilizam métodos de avaliação 

incondizentes com o mercado acionário brasileiro. 

 

 Nesse sentido, justifica-se o tema a influência das Informações Contábeis e das 

Finanças Comportamentais no Mercado Acionário, na medida em que se percebe que a 

maioria dos investidores necessita de acesso a estudos e pesquisas, nos quais se evidencie as 

diferentes informações disponíveis no mercado financeiro, e principalmente as diferentes 

formas de interpretação dessas informações, de modo que este investidor seja capaz de avaliar 

e tomar suas próprias decisões perante o mercado acionário e conseqüentemente eliminar 

possíveis dúvidas. 

 

 

1.4. Síntese Metodológica 

 

 

Este trabalho propõe-se a investigar os efeitos da divulgação das informações 

contábeis trimestrais, especificamente o índice lucro por ação das companhias abertas 

brasileiras na precificação das ações negociadas na Bovespa. Desta forma, pode-se evidenciar 

ou não a influência de fatores comportamentais na precificação da ação. 

 

Para tanto, utilizou-se o método empírico denominado “estudo de evento” com o 

objetivo de testar a Hipótese Nula (H0) de que a divulgação das demonstrações financeiras 

das empresas de capital aberto não afeta o preço de suas ações negociadas em Bolsa de 
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Valores. Isto é, não há retorno anormal das ações das companhias devido a divulgação do 

índice lucro por ação acima ou a baixo da expectativa do mercado. 

 

Testes estatísticos paramétricos e não paramétricos foram realizados no intuito 

de testar as hipóteses formuladas. 

 

 

1.5. Estrutura do Trabalho 

 

 

A estrutura do trabalho está assim dimensionada: o Capítulo 1 aborda a 

contextualização do tema, o objetivo, a justificativa e as delimitações do trabalho; o Capítulo 

2 contém a fundamentação teórica baseada na estruturação das finanças comportamentais e 

das análises contábeis; o Capítulo 3 descreve a fundamentação metodológica da pesquisa e os 

procedimentos metodológicos adotados; o Capítulo 4 apresenta a análise dos resultados por 

meio dos testes das hipóteses formuladas; o Capítulo 5 apresenta as considerações finais e 

expõe as recomendações para trabalhos futuros, na ultima divisão descreve-se as referências 

utilizadas, e encerrando o presente trabalho os Apêndices contendo dados e informações 

relacionados aos estudos realizados. 

 

 

1.6. Limitações 

 

 

Todo o tipo de pesquisa possui limitações, Marcone e Lakatos (1999,p31) 

afirmam que um dos limites para a investigação é que “nem sempre se pode abranger todo o 

âmbito no qual o fato se desenrola”. As principais limitações da pesquisa são: 

 

O tamanho da amostra faz com que os resultados limitem a extensão ao conjunto 

total de empresas listadas em bolsa. Esta limitação é atenuada diante do fato de terem sido 

consideradas, para efeito desta pesquisa, ações de alta liquidez e representativas de diferentes 

setores da economia brasileira. 
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A pesquisa foi realizada considerando os períodos contábeis dos anos de 2007, 

2008 e 2009, em virtude disto, os resultados encontrados podem não serem válidos para 

períodos anteriores e posteriores.   

 

Neste trabalho assumi-se o indicador lucro por ação como representante dos 

indicadores contábeis na realização do teste de hipótese aqui formulado, todavia a utilização 

de outro indicador desta contábil poderia  evidenciar um resultado diferente, aceitando ou 

rejeitando a hipótese nula, do indicador utilizado. 

 

As finanças comportamentais, em seu atual estágio, tem explicado uma série de 

anomalias encontradas na Moderna Teoria das Finanças, mas os modelos surgidos até agora 

limitam-se a explicar uma anomalia em particular, falhando na tentativa de descrever outras 

(FAMA, 1997). Neste sentido outros fatores que não contábeis e nem comportamentais 

também poderiam interferir na precificação das ações. 

 

 

1.7. Contribuição da Pesquisa nas Áreas Acadêmico-Empresarial 

 

 

Este trabalho visa avançar nos estudos contemplados pelas novas finanças, mais 

precisamente no campo das finanças comportamentais; além da relevância da contabilidade 

no mercado acionário. Seu cerne implica em desenvolver a compreensão dos erros e 

inconsistências do julgamento humano quanto à tomada de decisão dos investidores no 

mercado de renda variável. Com isso espera-se colaborar, com as pesquisas de cunho 

acadêmico-empresarial que têm sido realizadas ao longo dos anos. 
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CAPÍTULO 2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

Este capítulo tem por objetivo abordar questões relevantes sobre o comportamento 

dos investidores na tomada de decisões frente às possibilidades do mercado financeiro. Como 

se verá, autores como Gomes (2007) apontam à existência de fatores psicológicos no 

momento da escolha. 

 

Segundo Santos e Santos (2005) há uma indagação polêmica que permeia o 

mercado financeiro e de capitais: existe ou não racionalidade na formação de preços dos 

ativos transacionados? Isso porque, com suas peculiaridades os preços dos ativos acabam 

sendo afetados, bem como, o retorno dos investidores. Nesse contexto os referidos autores 

chamam a atenção para o seguinte: 

 

 

O mercado financeiro é uma entidade que permeia a economia e que reúne 

indivíduos ou empresas que se interessam em captar ou emprestar recursos 

financeiros por motivos e para fins diversos. Isto é, há de um lado um grupo de 

poupadores, aqueles cuja renda lhes permite satisfazer suas necessidades de 

consumo imediato e, ainda, reservar parte para aplicar no mercado. De outro lado 

estão aqueles que necessitam de recursos adicionais para fazer frente a suas 

necessidades imediatas, sejam elas para consumo ou para investimentos produtivos 

(SANTOS E SANTOS, 2005, p. 104). 

 

Também há um terceiro grupo de participantes, representado pelos intermediários, 

ou seja, instituições responsáveis pela criação do mercado a partir da reunião de diversos 

tomadores e investidores que proporcionam a realização de negócios pelos quais tiram sua 

participação econômica. 

 

As principais funções do mercado financeiro são: (a) permitir a decisão eficiente 

entre os consumos atual e futuros em troca de rendimento futuro; (b) o gerenciamento ou 

compartilhamento de risco com indivíduos ou empresas que minimizam os riscos, seja pela 

diversificação de suas carteiras, seja pela transferência do risco a outras empresas; e, (c) 

possibilitar a separação entre investidores e a administração das empresas pela liquidez do 
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mercado de ações, onde investidores possam cumprir seu papel de doadores de recursos sem 

estar obrigatoriamente na administração das empresas. 

 

Segundo Vallester (2004) a informação é uma das principais, se não a mais 

importante matéria-prima do mercado financeiro; por seu intermédio os investidores 

direcionam investimentos, estimam rendimentos futuros, dimensionam o tamanho dos riscos e 

o prêmio que exigirão para transferi-los a outrem, além de determinar os papéis cujo 

desempenho poderá favorecer a mitigação do risco da carteira. 

 

Nesse sentido, o administrador utiliza a informação para avaliar projetos de 

investimento e para se auto-avaliar enquanto gestor de projetos de terceiros. O especulador 

utiliza a informação para decidir qual risco está disposto a correr e quanto espera de retorno 

por isso, com base em previsões formadas a partir de dados atuais e de expectativas futuras. 

 

Diante do cenário apresentado, Santos e Santos (2005, p. 105) apontam uma série 

de dúvidas e incertezas que permeiam o debate sobre o mercado financeiro e a informação, a 

saber: 

 

− Qual a capacidade que tem o mercado de interpretar corretamente as informações, se é que 

existem informações que podem ser consideradas como corretas? 

− Como o mercado reage via preço a essas informações? 

− Serão essas as únicas fontes que realmente influenciam na precificação de títulos e ações?  

− Ou a forma de interpretação dessas informações por parte dos indivíduos traça um viés 

que influencia os preços dos ativos de forma não racional? 

 

Os fatores que influenciam o desempenho de um investimento têm uma variável 

tão grande de interações que se torna necessária à construção de ferramentas para viabilizar o 

processo de tomada de decisão. Apesar de os investidores em sua maioria terem experiência e 

bom senso para avaliar resultados passados e alternativas futuras, análises mais depuradas 

podem auxiliar na prevenção de estratégias confusas e atitudes precipitadas capazes de 

determinar perda de valor para o acionista (KIMURA, 2003). 
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De acordo com Gomes (2007), ainda que atualmente os investidores tenham uma 

gama de recursos à disposição através de instrumentos financeiros e opções para alocação de 

investimentos que permitem a criação de inúmeras e sofisticadas transações e facilita a 

maximização do retorno e a minimização do risco, o processo de tomada de decisão de 

compra e venda de um ativo é extremamente complexo e envolve uma série de incertezas, 

com detalhes que não podem passar despercebidos por parte do investidor. 

 

Hoje em dia, os paradigmas dos investidores são os mesmos daqueles do início do 

século XX, ou seja, ambos almejam a segurança para atingir a riqueza sem correr riscos 

desnecessários e, mais, a tentação para gastar é grande embora desejem fazer o movimento 

contrário, poupar. Em outras palavras, destarte o aumento de recursos tecnológicos à 

disposição do investidor moderno, ele continua a agir e pensar como seus antecessores ao 

demonstrar que a natureza humana é e sempre será humana. 

 

De qualquer modo, a tomada de decisão do investidor não está separada de sua 

realidade social e emocional, inúmeros fatores vêm à tona quando se trata de optar por este ou 

aquele investimento; o julgamento do investidor estará sempre sujeito aos fatores cognitivos e 

psicológicos que formam a base da decisão. 

 

As evidências comportamentais durante um longo período foram desconsideradas 

pelos pesquisadores de finanças, que mesmo cientes de que falhas cognitivas do investidor 

poderiam alterar sua decisão, não consideravam que esta imperfeição pudesse ter relação ou 

influência na tomada de decisões. Imaginavam que tais desvios comportamentais racionais 

não poderiam ser considerados relevantes dentro do mercado financeiro. 

 

Tal carência de estudos acerca do assunto está sendo suprida aos poucos com a 

intenção de aprimorar os modelos teóricos que são os paradigmas dominantes com a origem 

de pesquisas no campo de finanças comportamentais que leva em consideração que 

determinados aspectos psicológicos têm influência no processo de avaliação e precificação de 

ativos financeiros. 

 

Alguns trabalhos da área de finanças comportamentais mostram que uma 

economia que convive com agentes racionais e irracionais interage entre si e a irracionalidade 

acaba por influenciar significativamente os preços dos ativos. Assim, para que produzam 
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predições mais detalhadas, os modelos de comportamento precisam especificar a maneira da 

irracionalidade dos agentes de modo que se diferencie da teoria normativa tradicional. 

 

 

2.1.Teoria da Perspectiva 

 

 

A Teoria Tradicional de finanças, em sua quase totalidade, foi construída a partir 

de uma abordagem microeconômica neoclássica, cujo paradigma central é a racionalidade dos 

agentes econômicos. Mais especificamente, assume-se que os indivíduos que atuam nos 

mercados financeiros são capazes de atualizar corretamente suas crenças após receberem 

novas informações e, que, suas decisões são consistentes com o conceito de Utilidade 

Esperada Subjetiva como apresentado por Savage (1964). 

 

Nos modelos tradicionais, que partem da premissa de que os agentes são todos 

racionais e não há fricções, o preço de um ativo no mercado é equivalente ao seu valor 

“fundamental”, dado pela soma dos valores descontados dos seus fluxos de caixa esperados. 

        

  A hipótese de que os preços atuais refletem os valores fundamentais é conhecida 

como a Hipótese de Mercados Eficientes, apresentada por Fama (1970). 

 

Os fundamentos de comportamento racional foram discutidos por Vom Neuman e 

Morgenstern (1944) em Teoria dos Jogos e Comportamento Econômico. Essa pesquisa 

determina uma série de princípios qualitativos da Teoria da Utilidade Esperada (TUE): 

racionalidade total dos agentes, habilidade para lidar com escolhas complexas, aversão ao 

risco e maximização da riqueza. Outros estudos revelam que a decisão de investimento 

implica em uma troca entre o consumo imediato e um consumo maior, em uma data futura. 

Além disso, cabe a cada investidor observar o portfólio maximizador do retorno esperado ou 

minimizador do risco (NAGY, 2001).  

 

De qualquer forma, na visão de muitos economistas, mesmo que parte dos agentes 

dos mercados financeiros atue de forma irracional, a Hipótese de Mercados Eficientes 

prevalecerá. O paradigma tradicional possui a significativa vantagem da simplicidade e da 

facilidade de modelagem do ponto de vista do pesquisador.  
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Todavia, as teorias baseadas no agente racional não são capazes de explicar 

satisfatoriamente importantes fenômenos investigados pela literatura de finanças, por isso 

surge uma forte motivação para se questionar seus fundamentos e propor abordagens 

alternativas.  

 

Vasto conjunto de evidências empíricas produzidas nas últimas décadas revela 

que as teorias disponíveis baseadas na suposição de racionalidade dos indivíduos não são 

capazes de explicar a contento diversos fenômenos regularmente observados nos mercados 

financeiros. 

 

Quanto ao risco e à incerteza das novas finanças, estudos iniciados no final da 

década de 1970 pelos professores israelenses, Kahneman e Tiversky (1981), acabaram 

colocando em dúvida o seguinte pressuposto, adotado nas teorias financeiras e de decisão: “o 

investidor é racional, avesso ao risco e busca maximizar sua utilidade esperada”. 

 

À época do estudo, os estudiosos acima mencionados, perceberam que a teoria de 

utilidade esperada dominava a análise de decisão sob condições de risco e era aceita como 

modelo normativo de escolha racional, amplamente aplicado como um modelo descritivo do 

comportamento econômico. No entanto, suas investigações mostraram evidências de que, em 

uma série de escolhas proporcionada a sujeitos de uma pesquisa, a teoria da utilidade esperada 

era constantemente violada e dependente da abordagem (framing) dada ao problema em 

questão (KAHNEMAN e TIVERSKY , 1981). 

 

Segundo a teoria da Perspectiva (Prospect Theory de Kahneman e Tiversky 

(1981)), o indivíduo é avesso ao risco para ganhos, mas é propenso ao risco para perdas. Uma 

pessoa avessa ao risco é aquela que prefere a certeza de um ganho “x” a qualquer prospecto 

de risco cujo ganho esperado seja “y”. 

 

Para o prospecto das perdas, as pessoas preferem até correr o risco de perder uma 

quantia maior que “x”, se tiveram ainda a possibilidade de não perder nada, ao invés da 

certeza de perder “y”. Isso pode ser claramente mostrado por um dos experimentos iniciais 

realizados no ano de 1979 pelos mesmos autores. 
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Pela Teoria da Perspectiva, os resultados para um determinado problema são 

expressos como desvios positivos ou negativos (ganhos ou perdas) em relação a um ponto de 

referência neutro (KAHNEMAN e TIVERSKY, 1981: 279), representado pela reta tracejada 

da Figura1. Nesse gráfico, o eixo X corresponde aos ganhos ou perdas e o eixo Y corresponde 

às unidades de valor correspondente a cada ganho ou perda.  

 

Como se pode observar, a curva para os ganhos é côncava e para as perdas é 

convexa. Além disso, as curvas para as perdas são mais acentuadas do que para os ganhos 

(KAHNEMAN e TIVERSKY, 1979: 279). Isso implica em dizer que as respostas para as 

perdas são mais extremas do que para os ganhos.  

 

A dor pela perda (medida pela reta contínua do ponto de referência até a curva de 

perda) de $3.000 é maior do que o prazer em ganhar os mesmos $3.000. 

 

                       Figura 1 – Curva S; Efeito Certeza 

 

Unidades

de valor

GanhosPerdas

$1.000 $3.000

-$1.000-$3.000

+ acentuado

Unidades

de valor

GanhosPerdas

$1.000 $3.000

-$1.000-$3.000

+ acentuado
 

 
 Fonte: Adaptado de Bazerman, 2001: 48 

 
  

Os autores explicam esse formato da curva por meio do que chamam de “efeito 

certeza”. O “efeito certeza” diz respeito ao fato de que as pessoas tendem a superestimar os 
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resultados certos, frente a resultados prováveis, ainda que com valores esperados maiores. Um 

exemplo apresentado é referente a uma escolha entre um ganho certo de $ 450 contra um 

ganho de $ 1.000 com 50% de probabilidade. A maioria das pessoas escolhe o ganho certo de 

$ 450. 

 

Na área dos ganhos, o “efeito certeza” implica em um comportamento de aversão 

ao risco, uma vez que as pessoas supervalorizam ganhos certos. Do lado das perdas, ao 

contrário, o “efeito certeza” implica em um comportamento de propensão ao risco, uma vez 

que as pessoas supervalorizam o efeito negativo de uma perda certa, preferindo optar por uma 

possibilidade de evitá-la. 

 
Em resumo, as conclusões de Kahneman e Tiversky (1981) a respeito da Função 

Valor são de que: 
 

a) ela é derivada dos desvios em relação a um ponto de referência, nesse caso o valor zero 

(nenhum ganho e nenhuma perda); 

b) É geralmente côncava para ganhos e convexa para perdas;  

c) É mais íngreme para perdas do que para ganhos. Isto nos leva à conclusão de que as 

pessoas em geral sentem mais a dor da perda de determinada quantia do que o prazer 

proporcionado pelo mesmo ganho. 

 

Mediante tais fatos, a discussão de tal comportamento traz à luz alguns 

fenômenos, como por exemplo, a aversão a realizar perdas (book the loss): quando algumas 

ações da carteira do investidor estão em contínua queda, ele não se sente à vontade para se 

desfazer delas imediatamente, pois isso seria realizar a perda.  

 

Para o investidor, o mais sensato seria esperar um tempo maior por uma possível 

reversão do quadro e um conseqüente aumento do valor do título a um patamar de, no 

mínimo, menor perda. Analogamente, outro comportamento comum seria desfazer-se dos 

títulos em alta cedo demais, realizando logo o ganho certo, ao invés de esperar até o fim do 

ciclo de sucesso do título. 

 

Agora, no que diz respeito à teoria da perspectiva, o tomador de decisões típico 

avalia resultados em relação a um ponto de referência neutro, conseqüentemente, a 
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localização do ponto de referência é crítica para estruturação positiva ou negativa da decisão, 

acabando por afetar a resultante preferência ao risco do tomador de decisões.  

 

Como observado por Bazerman (2001: 67), uma das derivações da Teoria da 

Perspectiva é o fato de que as pessoas percebem de maneira diferente ganhos que ocorrem de 

uma única vez de ganhos que ocorrem em parcelas. Dessa maneira, uma pessoa que ganhe R$ 

100 em dois dias consecutivos perceberá um maior valor do que se tivesse recebido R$ 200 de 

uma única vez.  

 

Sendo assim, ao enfrentar uma decisão arriscada, por exemplo, ficar em posição 

comprada na bolsa, em um período de alta volatilidade, deve-se identificar o seu ponto de 

referência. Em seguida considerar a existência de outros pontos de referência; e caso sejam 

igualmente razoáveis, e a resposta for sim (posição comprada na bolsa), considerar a sua 

decisão a partir de múltiplas perspectivas e examinar quaisquer contradições possíveis seria 

essencial. 

 

 

2.2. Teoria dos Mercados Eficientes 

 

 

Já faz algum tempo que os acadêmicos atuantes da área de finanças, se dedicam a 

analisar exaustivamente os dados passados de ativos financeiros. Tentam encontrar através de 

estudos, um padrão de comportamento dos mercados e das oportunidades de lucros anormais, 

como se fossem alquimistas a procura da fórmula mágica que transforma metal em ouro.  

 

 

Apesar dos imensos esforços devotados na busca desse filão, apenas poucas pepitas 

foram encontradas, por sua vez, desaparecendo rapidamente, logo após que seus 

efeitos eram publicados. O conceito de mercados eficientes tornou-se uma das 

principais bases da Teoria de Finanças. Em mercados compostos por investidores 

racionais, os preços sempre refletiram todas as informações relevantes – 

oportunidades de ganhos anormais inexistiram. Inúmeros foram os estudos que, 

durante décadas, ajudaram a consolidar a idéia dos mercados eficientes (BRUNI e 

FAMÁ, 1998, p. 71). 
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Os modelos tradicionais que balizam os paradigmas da área de finanças 

comportamentais partem da premissa de que todos os agentes são racionais e inexistem 

fricções. O preço de um ativo no mercado equivale ao seu valor fundamental, resultado da 

soma dos valores descontados de seus fluxos de caixas esperados. 

 

Em última análise, o mercado é formado por pessoas sujeitas a erros no 

processamento de informações. Elas também podem ser influenciadas por outras cujo objetivo 

de obter ganhos extraordinários às suas custas vem em primeiro lugar. Além do mais, elas 

podem não ter acesso tempestivo às informações, mesmo que estas sejam públicas. Outro 

fator que conta nesse ponto é que as pessoas interpretam as informações de acordo com suas 

crenças e valores, quase nunca acompanham o ritmo de mudança do mercado financeiro. 

 

Há outro fator importante que Santos e Santos (2005) levantam na discussão 

controversa sobre o assunto: a independência e imparcialidade dos analistas de mercado. 

Como se sabe, muitas vezes esses profissionais que são importante fonte de informação e 

formação de opiniões, se comprometem com estratégias de suas instituições, ou por interesses 

próprios. Isso é: 

 

O analista se torna, na realidade, um importante fator para alavancar negócios em 

suas instituições, nas quais, muitas vezes, coexistem serviços de subscrição e de 

corretagem, ao mesmo tempo. Além disso, são portadores de informações 

confidenciais, nem sempre à disposição do grande público, e que por isso adquirem 

valor. Além do mais, analistas, também são indivíduos, que interpretam negócios e 

de investimentos baseados em análises técnicas e em seu conjunto muito particular 

de crenças e valores, dentre os quais existe o receio de se tornar um profissional 

marcado como excessivamente pessimista ou otimista (SANTOS e SANTOS, 2005, 

p. 108). 

 

 

Vale ressaltar, que a governança corporativa regulamenta e fiscaliza as práticas de 

gestão e controle das companhias abertas, através do estabelecimento dos direitos e deveres 

dos vários acionistas e da dinâmica e organização dos poderes. 
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Segundo o Professor Arnold Wald, a governança corporativa “significa o 

estabelecimento do Estado de Direito na sociedade anônima”, pois assegura a prevalência do 

interesse social sobre os eventuais interesses particulares dos acionistas, sejam eles 

controladores, sejam representantes da maioria ou minoria.  

 

Através da governança corporativa cria-se a “democracia societária”, sistema de 

equilíbrio e separação de poderes, em oposição ao regime anterior de onipotência e poder 

absoluto e discricionário do controlador ou grupo de controle. 

 

Todavia, podem ocorrer falhas de governança tal como na empresa Agrenco que infringia 

umas das regras básicas da boa governança, o presidente executivo era também presidente do 

conselho de administração - além de sócio controlador do negócio (VALOR ECONÔMICO, 

25/06/200). 

 

 Um dos pilares da teoria dos mercados eficientes é que os preços dos ativos 

financeiros fornecem sinais para a alocação de recursos. Nesse caso, o mercado seria um local 

onde as empresas poderiam se basear para tomar decisões de produção e investimento. 

 

Com base na Tabela 1 a seguir, Bruni e Famá (1998) apresentam três tipos de 

eficiência em decorrência do significado da expressão “informação relevante”. 

 

 

Tabela 1: Formas de eficiência 

 

Forma de Eficiência Informação Relevante Descrição 
Fraca Preços passados Nenhum investidor poderia 

obter retornos em excesso 
através da análise dos preços 
históricos. Em outras 
palavras, as informações 
contidas nos preços (ou 
retornos) passados não 
seriam úteis ou relevantes na 
obtenção de retornos 
extraordinários. 

Semi-forte Informações públicas Nenhum investidor poderia 
obter retornos extraordinários 
baseados em quaisquer 
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informações públicas 
(relatórios anuais de 
empresas, notícias publicadas 
em jornais, revistas, etc.). Os 
preços rapidamente se 
ajustariam às novas 
informações. 

Forte Informações privilegiadas 
(insiders informations) 

Nenhum investidor poderia 
obter retornos anormais 
usando qualquer informação, 
mesmo com base em dados 
confidenciais, que não foram 
tornados públicos. 

 

Fonte: Bruni e Famá (1998) – adaptado de Famá, 1970. 

 

No que se refere aos ativos de mesmos riscos (ativos individuais) Bruni e Famá 

(1998) dizem que existem três grandes metodologias que podem ser empregadas - ainda que 

empiricamente - à hipótese de eficiência sob a forma fraca, baseada na análise 

comportamental das séries temporais dos retornos (Tabela 2, a seguir). 

 

 

Tabela 2: Metodologia de testes da forma fraca de eficiência 

 

Metodologia Descrição 
Jogo justo (fair game) Significa dizer que, na média, o retorno 

esperado de um grande número de amostras 
deve ser igual ao retorno real. Um exemplo 
de jogo justo poderia ser expresso através de 
jogos de azar em Las Vegas. Em função da 
percentagem da casa, o apostador deveria 
esperar perder, por exemplo, 10%, e, com 
suficiente certeza, na média, seria isso o que 
as pessoas realmente perderiam. Um jogo 
justo não implica um retorno positivo, 
somente que as expectativas não são viesadas 
(COPELAND E WESTON, 1992, p. 347). 

Martingale, submartingale Corresponde a um jogo justo onde o preço 
futuro é igual (martingale) ou maior 
(submartingale) que o preço presente. Logo, 
implica que os retornos são nulos 
(martingale) ou positivos (submartingale). 

Rumo aleatório (random walk) Não seria possível prever o comportamento 
futuro dos preços e dos retornos. Supõe que 
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não existe diferença entre a distribuição 
condicional dos retornos a uma dada 
estrutura de informações e a distribuição sem 
a presença de informações estruturadas 
(COPELAND E WESTON, 1992, p. 347). 

 
Fonte: Bruni e Famá (1998) – adaptado de Famá, 1970; Copeland e Weston, 1992; Ross 
Et At., 1995. 

 

Segundo Bruni e Famá (1998), testes empíricos que envolvem a forma semi-forte 

de eficiência em que os preços devem refletir toda informação pública disponível, costumam 

incluir estudos de eventos que analisam o sistema relacional dos retornos em períodos 

anteriores e posteriores à divulgação de informações, e desempenhos de fundos mútuos. 

 

Para avaliar testes da eficiência de mercado constituídos por ativos com diferentes 

níveis de risco seria necessário tecer considerações sobre a relação entre os retornos e os 

riscos analisados; daí a necessidade de utilizar um modelo de avaliação de ativos nos testes 

sobre eficiência. As evidências contrárias possivelmente encontradas gerariam dúvidas se as 

evidências fossem contraditórias ao conceito de eficiência explorado, ou se o modelo utilizado 

não fosse de todo completo, de modo a gerar uma hipótese conjunta (BRUNI e FAMÁ, 1998). 

 

Sobre o assunto, Grossman e Stigliz (1982) dizem que uma pré-condição para a 

forma forte de eficiência poderia referir-se aos custos de transação e custos para obtenção de 

informações que, por sua vez, sempre são nulos. Para se ter uma forma fraca e 

economicamente mais sensível da hipótese de eficiência, basta que os preços reflitam as 

informações no ponto em que o benefício marginal da ação, de acordo com as informações, 

não exceda os custos marginais. No caso de ativos diferentes, Grossman e Stigliz (1982) 

revelam que: 

 

 

(...) a eficiência só poderia ser testada mediante considerações conjuntas de risco e 

retorno – logo, um modelo de precificação de ativos deve ser empregado nas 

análises. Dessa forma, o problema da hipótese conjunta torna-se mais sério. A 

eficiência do mercado não seria por si só testável – quando fatores anômalos fossem 

encontrados ficaria a dúvida se os mercados não seriam eficientes ou se o modelo 

empregado apresentou falhas (GROSSMAN e STIGLIZ (1982), 1982, p. 74). 
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Alguns trabalhos preliminares, tal como os conduzidos por Basu (1977) 

encontraram anomalias na relação preços sobre lucros. Quanto aos retornos analisados 

chegaram à conclusão de que os mercados seriam ineficientes. Porém, de modo geral, a 

anomalia passou a ser assumida como falha de especificação do modelo de avaliação de 

ativos empregados. 

 

Segundo alguns economistas, mesmo que grande parte dos agentes atue de forma 

irracional, a hipótese de mercados eficientes sempre prevalecerá. Eles argumentam que se 

houver um desvio dos preços dos ativos em relação a seus valores “corretos” cria-se uma 

oportunidade atrativa de lucros; os agentes racionais aproveitarão com rapidez esta 

oportunidade, passando a conduzir os preços de volta a seus valores de equilíbrio, situação 

essa em que o preço e o valor fundamental do ativo tornam-se semelhantes (GROSSMAN e 

STIGLIZ, 1982). 

 

Vale ressaltar que tal mecanismo de correção de distorções mercadológicas é 

chamado de arbitragem que, por sua vez, pode ser definida como uma estratégia de 

investimento que oferece ganhos sem riscos ou custos adicionais. 

 

Ross, Westerfield e Jaffe (1995: 63) conceituam arbitragem como um processo 

“envolvendo um negócio num mercado e uma transação compensatória em outro mercado ao 

mesmo tempo e em condições mais favoráveis”. Ou seja, uma operação de arbitragem 

consiste em “encontrar duas coisas essencialmente iguais, comprar a mais barata e vender a 

mais cara, efetuando um retorno sem risco” (VAN HORNE, 1995: 52). 

 

Nesse contexto, ao notarem que os preços estão incorretos, os investidores 

racionais passam a ser chamados de arbitradores, já que buscam ganhos sem riscos. 

Entretanto, pesquisadores de comportamento acreditam que essa estratégia, adotada pelos 

agentes racionais no mundo real, não pode ser chamada de arbitragem, pois na maioria dos 

casos é arriscada e o preço pode permanecer incorreto. 

 

Dentre os custos de implementação da estratégia de arbitragem, incluem-se os de 

transação, comissões, taxas, diferença entre os preços de compra e venda de um título (bid-
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ask-spread), entre outros. Na totalidade, esses custos podem diminuir ou até mesmo eliminar 

os possíveis ganhos com a arbitragem, tornando-a menos atraente. 

 

Quando um ativo está mal apreçado, os investidores racionais podem demonstrar 

desinteresse em estratégias para retomar o equilíbrio, isso porque além de terem alto custo 

podem ser arriscadas. Assim, a presença de agentes não totalmente racionais poderia 

responder às distorções de preços permanentes. 

 

Bruni e Famá (1998) lembram que velocidade e tempo são matérias tão preciosas 

no mercado financeiro que, em 1993, uma empresa do Japão investiu cerca de US$ 35 

milhões para adquirir um computador que possibilitasse o ganho de dois segundos de 

vantagem nas operações de arbitragem de contratos futuros de ações na bolsa de Tóquio. Em 

suas palavras: 

 

A arbitragem conduz ao equilíbrio dos preços. Ao vender um mesmo produto por 

um preço maior e comprá-lo por um preço menor, é exercida pressão sobre ambos 

os lados da oferta e da procura. O preço mais baixo subirá, o mais alto cairá até que 

um preço de equilíbrio seja alcançado. A eficiência seria decorrente: para cada nova 

informação disponível, os ativos seriam comprados e vendidos até que o consenso 

geral dos participantes levasse a um preço eficiente de equilíbrio (BRUNI e FAMÁ, 

1998, p. 75-76). 

 

A questão da previsibilidade dos preços também é discutida na teoria da eficiência 

dos mercados. A princípio, não há possibilidade de previsibilidade, no entanto, recursos da 

tecnologia informática têm possibilitado o desenvolvimento e aplicação de técnicas 

sofisticadas de estatística e matemática em busca dessa previsibilidade. 

 

Nesse sentido, a previsibilidade dos preços necessitaria passar por uma “lente” 

mais apurada, capaz de ler os dados eficazmente e apontar os caminhos para o lucro anormal. 

 

A previsibilidade dos preços depende da descoberta de fracas relações não 

lineares como, por exemplo, a teoria do caos, as redes neurais e os sistemas especialistas 

baseados em mecanismos avançados de simulação – também chamado de bootstrapping. 
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Um tema importante abordado por Bruni e Famá (1998), diz respeito à teoria do 

caos, criada em 1907, quando o hidrologista britânico H. E. Hurst descobriu que duas 

enchentes ou secas consecutivas do rio Nilo seriam mais freqüentes do que deveriam e a 

distribuição não seria normal. 

 

Da mesma forma que as cheias ou secas do rio Nilo, os mercados financeiros 

também apresentariam tendências de repetições, de modo a indicar a possibilidade de 

previsibilidade dos mercados de capitais. Os retornos positivos teriam a tendência de ser 

seguidos por positivos, assim como os negativos tenderiam a ser seguidos por negativos. A 

grande questão que se apresentava era estimar os períodos nos quais os eventos tenderiam a se 

repetir. 

 

De certa maneira, essa teoria encontra-se em sintonia com a hipótese de mercados 

eficientes, uma vez que o comportamento dos investidores é ditado por uma psicologia 

previsível de esperar até ver os preços dos ativos subirem para decidir comprá-los, como 

também esperar que comessem a cair para decidir vendê-los, de forma a reforçar as tendências 

de alta e baixa. 

 

Outra técnica não linear são as redes neurais – modelos matemáticos criados por 

meio de softwares específicos, desenvolvidos a partir de pesquisas neurológicas com base no 

cérebro humano. Em vez de trabalhar com regras explícitas, as redes neurais utilizam critérios 

mais complexos, com base no aprendizado a partir de exemplos. 

 

Segundo Almeida (1995, p. 49) as redes neurais são modelos matemáticos criados 

por meio de softwares específicos. Para Kohonem (1988, apud Almeida [1995, p. 49] ) as 

redes neurais teriam sua origem em pesquisas neurológicas e seu modelo de base seria o 

cérebro humano. 

 

Ao serem aplicadas aos mercados financeiros, as redes neurais poderiam ajudar a 

generalizar padrões de dados passados, baseados em contínuas tentativas de acertos e erros, a 

fim de estimular cotações futuras. 

 

Já a técnica não linear dos sistemas especialistas encontra-se baseada em grandes 

quantidades de dados passados, cotações atuais e mecanismos avançados de simulação. Tais 
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sistemas estimam preços futuros, compara-os com as cotações presentes e determinam à 

compra ou venda de certo ativo. Alguns desses softwares são amplamente utilizados por 

gestores de grandes portfólios, entre eles, empresas como D. E. Shaw & Co, empresa norte-

americana que trabalha com investimentos e desenvolvimento tecnológico em âmbito 

internacional. O seu foco é apresentar oportunidades de investimentos (D E SHAW & CO, 

2009) e Midland Global Markets, empresa dos Estados Unidos, especializada na predição de 

cotações futuras (MIDLAND GLOBAL MARKETS, 2009). 

 

Assim, ainda que alguns estudiosos acreditem que mesmo que parte dos agentes 

dos mercados financeiros atue de forma irracional, a hipótese de mercados eficientes 

prevalece, pois o paradigma tradicional possui a vantagem da simplicidade e da facilidade no 

entendimento. 

 

 

2.3. Finanças Comportamentais 

 

 

O arcabouço tradicional descrito nas modernas finanças satisfaria se suas 

predições estivessem sendo confirmadas pelos estudos realizados. Infelizmente não estão, 

pois fatos básicos constatados nos mercados acionários e de valores, retornos médios e o 

comportamento dos investidores não estão sendo entendidos dentro desta ótica (BARBERIS e 

THALER, 2003). 

 

Neste sentido Gomes (2007) entende que uma das vertentes dos estudos das 

finanças comportamentais implica na identificação de como as emoções e os erros cognitivos 

podem influenciar no processo de decisão dos investidores e, como estes vieses de 

comportamento podem determinar mudanças de mercado. 

 

Para Kimura (2003) as finanças comportamentais consistem em uma das mais 

importantes e surpreendentes inovações na teoria de finanças surgidas nos últimos tempos. 

Passaram a apresentar um novo olhar na teoria financeira, cuja busca principal é a 

incorporação dos aspectos psicológicos individuais no processo de avaliação e precificação de 

ativos financeiros. 
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Segundo Milanez (2001), as Finanças Comportamentais estão introduzindo novas 

abordagens ao considerar nos modelos que os comportamentos dos agentes não são 

completamente racionais. Essas abordagens levam em conta que existe um relaxamento em 

um ou em ambas as doutrinas que dão base à racionalidade individual. 

 

Em outras palavras, a teoria das finanças passou a possibilitar uma visão 

multidisciplinar dos modelos financeiros tradicionais, métodos quantitativos, economia e 

psicologia. 

 

Ao desafiar os paradigmas impostos pela hipótese de mercados eficientes, as 

finanças comportamentais começaram a levar em consideração que algumas vezes os 

investidores agem de maneira não-racional, o que pode causar impacto consistente no 

comportamento dos mercados. 

 

Os defensores de tal teoria afirmam que esta possibilita a obtenção de ganhos 

decorrentes de distorções previsíveis nos preços dos ativos financeiros. A inserção das 

finanças comportamentais, na realidade financeira, é de tal maneira efetiva que atualmente 

mais de setenta bilhões de dólares de recursos tem sua gestão baseada em considerações 

técnicas da psicologia dos investidores (KIMURA, 2003). 

 

Estudos empíricos revelaram que os agentes financeiros podem apresentar 

atitudes enviesadas decorrentes da forma como se estruturam os problemas e resultado. 

 

As finanças comportamentais direcionam seus estudos em questões como os erros 

de decisão financeira que, por sua vez, ocorrem graças aos investidores que têm enorme 

confiança nas regras gerais; a influência que os investidores têm na forma com que 

informações e conteúdos são expostos ou estruturados; e, a afetação dos preços de equilíbrio 

definidos pelo mercado em virtude de erros e estruturas mentais. 

 

É interessante esclarecer que em seu processo investigativo, as finanças 

comportamentais têm aplicação prática nas áreas de investimentos, uma vez que a 

compreensão do processo psicológico que motiva investimentos traz a possibilidade da 

construção de um modelo mais adequado de tomada de decisão financeira, principalmente no 

que diz respeito à estruturação de alternativas. 
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Também se aplicam à análise de movimentos de mercado, visto que às vezes os 

agentes financeiros podem apresentar alguns problemas e vieses na tomada de decisão, tais 

como a sobrevalorização de fatos recentes; daí a importância da análise dos impactos 

comportamentais na formação de preços. 

 

Kahneman e Tiversky propuseram que as pessoas tipicamente representam à 

informação em termos de exemplos individuais e, por conseguinte, julgam por meio de 

processos de raciocínio também baseados em exemplos individuais (abordagem dos vieses ou 

heurísticas). Enquanto disciplinas formais como Lógica e Matemática fornecem 

procedimentos computacionais normativos para se chegar à resolução de vários tipos de 

problemas, o raciocínio comum tem pouco ou nenhum acesso a tais procedimentos e depende, 

ao invés disso, de uma série de heurísticas não-lógicas (ROAZZI; O’BRIEN; DIAS, 2003). 

 

Kimura (2003) apresenta outra aplicação das finanças comportamentais que diz 

respeito à explicação de anomalias de mercado. Para ele a análise das percepções do processo 

de formação de opiniões e de construção da memória dos indivíduos pode ser importante 

aliado na compreensão da formação de bolhas especulativas, entre outros fatores. 

 

Uma bolha especulativa forma-se num mercado quando a única coisa que sustenta 

a progressão do mercado é a entrada de novos participantes, num esquema em pirâmide 

natural. Visto que o número de participantes possível é finito, todas as bolhas possuem um 

final previsível ainda que geralmente seja difícil de estabelecer o seu momento. 

 

 Assim acontece com a cotação das ações negociadas em bolsa de valores. Quando 

ocorrem sucessivas altas, muitas pessoas sem experiência em mercado de capitais se 

aventuram a investir em ações, e, conforme a lei da oferta e da procura essa grande demanda 

faz os papéis subirem ainda mais, inflando artificialmente a "bolha".  

 

Em determinado momento, os grandes investidores, ou aqueles que conhecem o 

mercado, percebem que os valores estão irreais e que os riscos de desvalorização aumentam e 

então começam a vender suas ações, levando a queda dos preços, provocando assim o estouro 

da bolha.  
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O estudo das anomalias é fundamental para consultores financeiros, 

principalmente no que diz respeito ao relacionamento com clientes e ao processo de 

aconselhamento de investimentos. Isso porque, o estudo do comportamento dos indivíduos, 

como vieses de percepção, nível de arrependimento ou atitudes perante diferentes 

estruturações pode ser uma grande ferramenta para a leitura da situação. 

 

De acordo com Kimura (2003), as finanças comportamentais têm aplicação 

prática no desenvolvimento de produtos financeiros. Nesse contexto, a aversão ou propensão 

a riscos, perdas ou ambigüidade podem ser fatores críticos para êxito ou fracasso de novos 

produtos financeiros. 

 

Quanto à contratação de administradores de recursos, se faz necessário buscar 

gestores de recursos financeiros com habilidades técnicas e psicológicas capazes de evitar 

armadilhas na tomada de decisões, de modo a evitar atitudes fatais, como o excesso de 

confiança ou o medo desproporcional (KIMURA, 2003). 

 

 

2.3.1. Aspectos Comportamentais 

 

 

Mesmo que a hipótese de mercados eficientes suponha a predominância de 

investidores racionais, deve-se lembrar que o comportamento humano sofre influência de uma 

gama variada de aspectos psicológicos, que podem acabar distorcendo o processo racional no 

momento da tomada de decisão. Alguns vieses de decisão podem estar presentes no 

comportamento e precisam ser analisados, de modo que seja possível compreender o seu 

impacto no instante da decisão. Isso é o que será discutido nos tópicos seguintes. 

 

 

2.3.2. Dissonância cognitiva 

 

 

O conceito de homem não completamente racional construído pela Psicologia 

Cognitiva, surgiu em 1957. Simon (1957) propôs um modelo de racionalidade alternativo ao 

de Von Newmann e Morgenstern (Teoria da Utilidade Esperada), chamado de Satisfying. Esse 
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modelo consiste, basicamente, na constatação que os humanos, em seu processo de decisão, 

têm dificuldade em avaliar e considerar todas as opções envolvidas em uma escolha, 

considerando apenas algumas opções para a decisão necessária.  

 

Se um investidor decidir comprar determinada ação em virtude de uma 

expectativa de alta dos preços, caso haja uma queda acentuada no preço desta ação, 

provavelmente a grande perda seja encarada como um resultado sem grande relevância. De 

qualquer modo, Tomaselli e Oltramari (2007) chamam a atenção ao revelarem que:  

 

 

(...) a perspectiva cognitivista desqualifica o saber de senso comum que será tomado 

como essencial para compreender o fenômeno estudado. Mas, vale dizer que estas 

perspectivas cognitivas trazem contribuições para pensar a estruturação cognitiva no 

campo das representações sociais (TOMASELLI e OLTRAMARI, 2007, p.276). 

 

 

Esse comportamento é uma maneira de diminuição da dissonância cognitiva, 

proveniente da defesa psicológica, como meio de justificar a compra da ação. Isso faz com 

que a perda causada pelo investimento seja sentida de maneira mais leve, também podendo 

estar relacionado à evidência empírica de que os indivíduos postergam a realização de 

prejuízos. 

 

 

2.3.3. Heurística da representatividade 

 

 

A representatividade é uma heurística que se refere ao julgamento baseado em 

estereótipos. A heurística da representatividade tem a capacidade de influenciar, no caso de 

investimentos, a percepção do investidor sobre o potencial de valorização de sua ação. 

 

Segundo Gomes (2007) trabalhos de psicologia experimental e finanças 

comportamentais sobre a não racionalidade humana na tomada de decisões têm acumulado 

substancial conhecimento sobre as heurísticas, tanto em decisões institucionais, quanto 
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pessoais. Em razão disso, nos últimos anos economistas têm se mostrado mais receptivos às 

explicações que incorporam o princípio da racionalidade limitada. 

 

Um dos trabalhos mais significativos dessa área é o de Simon (1956) que trata da 

racionalidade limitada. Ele apregoa que a incapacidade de avaliação correta de todas as 

possibilidades envolvidas no processo decisório, na maioria das vezes, se deve ao fato de os 

indivíduos considerarem apenas algumas opções, chegando a conclusões satisfatórias, mas 

não ótimas. 

 

Ademais, estudos sobre racionalidade limitada não têm origem em pesquisas 

específicas sobre a cognição e os processos de decisão humanos, mas estão naturalmente 

ligados a esta literatura (SIMON, 1956). 

 

Investidores tendem a avaliar positivamente o potencial de uma ação específica 

em função de uma opinião estereotipada acerca da empresa. Esta pode ser decorrente da 

simpatia do investidor pela empresa, de seu desempenho passado ou de informações de outros 

investidores. 

 

Sobre o assunto, Gomes (2007) acredita que no decurso do processo decisório são 

implementadas heurísticas capazes de reduzir a complexidade da escolha. Assim, apesar de 

serem úteis, tais processos podem envolver tendências capazes de levar a erros sistemáticos 

em uma mesma direção. 

 

Investigações realizadas por Tversky e Kahneman (1973) sobre as estratégias 

simplificadoras, revelaram que estas podem gerar vieses relacionados à utilização da 

representatividade como forma de reduzir a análise dos problemas. Nesse caso, os 

investidores tendem a pensar sobre eventos ou objetos e fazer julgamento acerca deles com 

base em estereótipos previamente formados. 
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2.3.4. Excesso de confiança 

 

 

O excesso de confiança pode levar à exposição demasiada em determinados 

ativos, tendo como premissa a crença viesada do investidor de que seu posicionamento no 

ativo poderá resultar em ganhos futuros. Além disso, o investidor autoconfiante poderá 

manter uma diversificação de investimentos inadequada ao concentrar a carteira em 

determinados ativos (KIMURA, 2003). 

 

Muitas vezes, o excesso de confiança também pode levar os investidores a 

exagerar no que diz respeito à exatidão de suas análises sobre a valorização de uma ação. 

Quando os sinais públicos e suas avaliações particulares são contraditórios os investidores 

tendem a dar menor atenção às avaliações disponíveis publicamente. 

 

Assim, a sobrevalorização da informação privada e sub-valorização da informação 

pública poderá produzir momento ou sub-reação no curto prazo e reversão ou sobre-reação 

em longo prazo, especialmente quando a informação pública superar os vieses 

comportamentais (KIMURA, 2003). 

 

Tversky e Kahneman (1973) explicam o fenômeno da autoconfiança como 

decorrência do fato de os investidores usarem suas próprias estimativas iniciais como âncoras. 

Isso poderia provocar um viés em suas estimativas de intervalos de confiança. Ademais, os 

ajustes das âncoras não seriam suficientes passando a provocar intervalos de confiança muito 

pequenos.  

 

As pessoas apresentam grandes desvios quando elaboram estimativas quanto a 

probabilidades de ocorrência de eventos: eventos que as pessoas imaginam que são 100% 

certos de ocorrer, ocorrem 80% das vezes e eventos que acreditam ser quase improváveis, 

acontecem 20% das vezes (FISCHHOFF, SLOVIC e LICHTENSTEIN, 1977). 

 

De acordo com os autores acima, o comportamento humano de muitos 

investidores pode apresentar excesso de confiança nas próprias habilidades de estimar os 

riscos do negócio, de maneira que não levem em conta a verdadeira incerteza existente no 

processo. Em outras palavras, os investidores passam a interpretar suas estimativas em 
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situações que envolvem incerteza como as mais confiáveis, quando na realidade não o são 

(TVERSKY e KAHNEMAN, 1974). 

 

 

2.3.5. Ancoragem e conservadorismo 

 

 

As Finanças Comportamentais partem do princípio que os investidores possuem 

comportamentos únicos, que integram um conjunto amplo influenciado por âncoras 

psicológicas que direcionam a decisão para aspectos quantitativos ou culturais. A natureza 

quantitativa da decisão é utilizada como indicador do nível dos preços e para definir o 

momento de compra ou venda.  

 

Do aspecto cultural é retirada a força ou fragilidade dos argumentos de compra ou 

venda e os motivos pelos quais cotejam os diferentes usos a dar ao seu dinheiro, comparando-

os de forma intuitiva ou emocional com os mercados, com seu patrimônio e com a 

necessidade de consumir ou poupar, como decisão final do processo (SHLEIFER, 2000). 

 

Quando as pessoas calculam estimativas, freqüentemente começam com um valor 

inicial, possivelmente arbitrário, e fazem ajustes em relação à estimativa inicial. 

 

                 Evidências experimentais mostram que esses ajustes são freqüentemente 

insuficientes. Ou seja, diferentes valores iniciais proporcionam diferentes estimativas, as quais 

são enviesadas na direção do ponto inicial. 

 

O cérebro é particularmente autoconfiante quando se trata de fazer estimativas 

precisas. Exemplos clássicos podem ser observados quando somos inquiridos sobre algo em 

que não sabemos a resposta. Diante desta situação, somos inclinados a ancorar nossa 

estimativa em números que passaram recentemente por nossa mente – propensão do cérebro 

em ancorar números.  

 

Ao tratar da questão do conservadorismo Kimura (2003) diz que este se refere aos 

indivíduos que têm um valor de referência apoiado em suas convicções. É isso que os leva ao 

estabelecimento de estimativas conservadoras. Agora sobre a ancoragem Tomaselli e 
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Oltramari (2007) ensinam que ela se refere a uma espécie de ligação que ocorre entre o 

conhecimento novo e/ou não-familiar e o familiar. 

 

 

Isso soluciona o conflito gerado pelo desconhecido, que era anteriormente 

desprovido de um sentido. Isto ocorre porque a não-familiaridade do conhecimento 

novo precisa ser ajustada para se tornar familiar. Ou, dito de outro modo, enquanto o 

novo se encaixa nos padrões existentes, ele se modifica, criando, pela objetivação e 

ancoragem, novas representações. Assim, a memória tem uma importância neste 

processo, pois impede que as representações tenham mudanças bruscas, uma vez 

que as pessoas lembram as representações anteriores (TOMASELLI e 

OLTRAMARI, 2007, p. 276). 

 

 

Nesse sentido, a deficiência analítica da informação adicional do indivíduo é 

semelhante à dos analistas financeiros que ao fazerem novas projeções sobre lucros futuros de 

uma empresa, em função de novas informações que se tornam relevantes para a avaliação 

daquele momento e em virtude desta deficiência, não costumam revisar a contento suas 

estimativas de modo a reelaborar novas situações provenientes de outras informações 

(TOMASELLI e OLTRAMARI, 2007). 

 

 

2.3.6. Representações Sociais 

 

 

Há uma diferenciação básica entre economia e psicologia no que tange ao 

entendimento do comportamento humano: para a economia o homem é um ser racional e 

maximizador de valores enquanto que para a psicologia ele é um ser subjetivo, uma espécie 

de “obra em aberto” (TOMASELLI e OLTRAMARI, 2007). 

 

Assim, ainda que não sejam visões contraditórias, a economia e a psicologia 

trazem à baila implicações na forma com que cada uma delas explica o funcionamento dos 

mercados. 
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Em outras palavras, ao utilizar-se da teoria das representações sociais, a psicologia 

passa a colaborar para a compreensão de tal fenômeno ao apreender o mercado de ações como 

uma prática social que leva em conta o ponto de vista dos seus atores, isto é, de seus 

investidores. 

 

A economia comportamental ou finanças comportamentais é uma nova área de 

pesquisas que surgiu dentro da economia. Ela busca entender o funcionamento dos mercados 

a partir de outras ciências não-econômicas, com pesquisas que se dedicam a verificar de que 

modo o comportamento humano é diferente do comportamento proposto pela economia 

clássica, além de mostrar a importância de tal comportamento dentro do contexto econômico.  

 

Sobre o assunto Tomaselli e Oltramari (2007) afirmam que: 

 

 

Se, por um lado, a economia clássica concebe o homem como maximizador de valor 

dentro de um mundo regido pelo cálculo, por outro, as finanças comportamentais 

entendem esse homem como limitado em sua racionalidade, força de vontade e 

interesse próprio. A diferença entre essas duas visões são explicadas pelas finanças 

comportamentais, sobretudo com base nos vieses cognitivos que afastam a decisão 

humana da racionalidade econômica (TOMASELLI e OLTRAMARI, 2007, p. 275). 

 

 

Os vieses cognitivos ligados à psicologia social são tendências que resultam do 

processamento mental da informação que impulsionam o tomador de decisão a pensar de 

determinada forma que nem sempre é a mais adequada para aquela situação; afinal ele 

depende da simplificação mental e não da emoção, a exemplo do processamento de 

informação. 

 

Os vieses que causam erros na tomada de decisão colocam em dúvida a bem 

estabelecida hipótese econômica dos mercados eficientes, em que os preços dos ativos 

representam a melhor estimativa de valor para aquele momento, porém o fato de os 

investidores não serem inteiramente racionais podem desviar os preços deste valor justo e 

criar anomalias no mercado. 
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De qualquer forma, deve-se compreender que há uma oscilação constante nos 

preços dos ativos no mercado de capitais. Isso porque, existem os interessados em compra e 

venda desses papéis durante todo o tempo em que dura o pregão, bem como os comentários 

de especialistas em noticiários televisivos ou radiofônicos que constantemente os afetam. 

 

Tudo isso somado, cria o senso comum que invariavelmente vem acompanhado 

da explicação dogmática de que o mercado subiu devido ao otimismo com os números da 

economia, ou despencou porque os dados econômicos não se mostraram favoráveis no 

decorrer do dia; ou ainda, que subiu porque há uma grande expectativa de melhora da 

economia norte-americana, ou caiu porque o preço dos barris de petróleo deve sofrer alta em 

virtude da guerra travada no Oriente Médio. 

 

Segundo Tomaselli e Oltramari (2007) essa onda não é criada por investidores 

isolados, mas por grupos que interagem socialmente. Como o objetivo do investidor é auferir 

lucro, o comprador poderá decidir pela compra se acreditar que o preço irá subir e num 

momento seguinte estará ainda mais alto – desta forma a decisão não se baseia naquilo que se 

pensa e sim no que acha que o grupo pensa. De um modo geral, a teoria das representações 

sociais possibilita compreender o fenômeno social que se situa na relação entre o grupo e o 

indivíduo. 

 

 

As representações estão sempre presentes onde há interação social. Da mesma forma 

que não existe interação sem comunicação, não existe comunicação sem 

representação. As representações preenchem a lacuna entre o objeto real e o mental, 

permitindo que o grupo possa partilhar idéias e pensamentos através da linguagem. 

A representação não é a cópia da realidade, mas é a forma como o grupo 

compreende a realidade e é com base nesta realidade representada que ele 

fundamenta suas práticas (TOMASELLI e OLTRAMARI, 2007, p 276). 

 

 

As práticas e o comportamento dos indivíduos são organizados por suas 

representações sociais, entretanto, as práticas sociais são também agentes de transformação 

das representações, uma vez que durante o processo comunicativo emergem as práticas e em 

virtude disto as representações sociais que os investidores têm do mercado acabam por 

orientar as decisões acerca dos investimentos que farão. 
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Vallaster (2004) propôs a teoria das representações sociais como uma forma de 

compreensão da dimensão social e cultural que implica a tomada de decisão sem cair no 

individualismo das pesquisas acerca da psicologia cognitiva, uma vez que esta embasa seus 

estudos em finanças comportamentais. 

 

Por sua vez, Tomaselli e Oltramari (2007) dizem que a vantagem dessa teoria 

encontra-se na busca da compreensão do indivíduo como um participante ativo e não como 

receptor passivo das informações recebidas. Aqui, o conhecimento se constrói durante o 

processo de comunicação de forma permanente e transformadora. 

 

Ao lado da ancoragem, a objetivação é um dos mecanismos criadores das 

representações sociais, por onde o conhecimento abstrato se transforma em alguma coisa 

quase concreta e recebe uma forma conhecida no mundo físico. 

 

Na teoria das representações sociais, a realidade se divide entre o universo 

consensual – que é o mundo em que vivemos - e o retificado – que é o mundo dos conceitos 

(VALLASTER, 2004). 

 

O ser humano está presente todo o tempo no universo consensual e cada um 

participa com os saberes que possui, opinando na hora que lhe convém, palpitando, 

fornecendo informações, perguntando e tomando decisões pelo grupo; tudo nesse universo é 

compreendido dentro dos paradigmas existentes baseado no saber social adquirido e 

compartilhado pelo ente coletivo. 

 

Ao seu turno, o universo reificado implica um mundo formal em que o sistema de 

classes e papéis a serem exercidos tomam o lugar da individualidade. Nesse universo, a 

pessoa só pode participar de acordo com suas competências, isto é, dentro do papel social que 

lhe cabe. 

 

Quando um indivíduo fala no universo reificado, não é sua opinião que está sendo 

considerada e, sim, a verdade do grupo por ele representado, enquanto profissional (pediatra, 

advogado, psicólogo ou analista de mercado). Nesse sentido, há uma maneira certa de se 
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comportar para cada situação, linguagem específica, além de leis e normas organizadas com 

rigor científico. 

 

Do ponto de vista de Tomaselli e Oltramari (2007), cada universo tem um 

conhecimento e uma lógica próprios. As representações sociais possibilitam a compreensão 

do universo consensual. O conhecimento propriamente dito transita entre esses dois universos 

e à medida que se adaptam aos usos em cada um deles, assumem formas próprias. 

 

Já para Moscovici (1978), as representações sociais consistem em um sistema de 

valores que inclui idéias e práticas com uma dupla função, qual seja, de estabelecer uma 

ordem que possibilite às pessoas uma orientação no mundo material e social a fim de 

controlá-lo, e também de abrir a possibilidade de uma comunicação possível entre os 

membros da comunidade com o fornecimento do código para nomear e classificar os variados 

aspectos de seu mundo e da história individual e social, sem ambigüidades. 

 

Jodelet (2001) acredita que as pessoas usam e criam representações em seus 

cotidianos, ora nas atividades que praticam, ora nos lugares que freqüentam, ou seja, enquanto 

comentam e analisam fatos ou buscam explicações, exercem influências nas decisões e 

relações sociais. 

 

A teoria proposta por Tversky e Kahneman (1979) diz que os investidores adotam 

heurísticas e processos mentais viesados, que violam modelos estatísticos básicos, ao 

contrário da hipótese de eficiência de mercado que estabelece que agentes financeiros 

utilizem a regra de Bayes para estimar valores futuros de forma não viesada. 

 

A Regra de Bayes foi criada no ano de 1762, pelo Reverendo Thomas Bayes. O 

método consiste na partição do espaço amostral em diversos subconjuntos em que as 

probabilidades sejam conhecidas (ARMENTANO e FERREIRA, 2004). 

 

Assim, decisões com base em excesso de confiança, conservadorismo, 

estereótipos e aversão à ambigüidade podem acabar levando a uma flutuação de preços 

conflitante com a hipótese de mercados eficientes. 
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As finanças comportamentais têm como fundamento a limitação da arbitragem no 

mercado financeiro e as atitudes mentais dos investidores, por isso, uma vez que não se 

eliminam inteiramente as possibilidades de arbitragem em virtude da estrutura do mercado, 

prováveis distúrbios podem acabar causando desequilíbrios persistentes de preço na forma de 

sobre-reação ou sub-reação de mercado - como a inexistência de ativos substitutos perfeitos 

para sintetizar posições e a demanda por ativos financeiros estabelecidos a partir de crenças e 

avaliações viesadas (SHLEIFER, 2000). 

 

 

2.3.7. Sobre-reação 

 

 

Quando variáveis financeiras (como preços e volatilidades) distanciam-se 

excessivamente de seus valores intrínsecos, surge a sobre-reação de mercado. A heurística da 

representatividade pode ser associada à sobre-reação. Em outras palavras, as notícias de 

desempenho passado bom ou ruim de uma empresa acabam influenciando o processo de 

tomada de decisão, causando, euforia ou pânico fora de medida que provocam uma sobre-

reação do mercado. 

 

Thaler (1990) constatou que os investidores não seguem um processo racional de 

tomada de decisão atribuindo importância maior aos eventos mais recentes. Assim, estarei 

definida a sobre-reação no mercado, observável pela flutuação exagerada dos preços em 

relação às informações, sendo valorizados ou depreciados de maneira irracional. 

 

Para Kimura (2003), a descoberta de sobre-reações tem implicações práticas, uma 

vez que ela justifica a adoção de estratégias de investimentos classificadas como “estratégias 

contrárias”, que são estratégias de compra de ativos com desempenho passado abaixo da 

média e de venda de ativos com desempenho passado acima da média. Esta estratégia 

fundamenta-se na hipótese de que os investidores acabam por depreciar ou valorizar ações 

com histórico ruim ou bom, de forma exagerada. Por isto, existe uma sobre-reação de preços 

que pode ser explorada, já que se ao longo do tempo os preços se ajustarem aos seus valores 

intrínsecos, a estratégia contrária poderá acabar conduzindo a retornos acima da média do 

mercado. 
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De qualquer forma, a sobre-reação relacionada ao índice entre preço e lucro por 

ação é uma das variáveis mais estudadas no campo acadêmico. Ações com relação entre preço 

e lucro baixo têm a tendência a alcançar retornos ajustados pelo risco superiores a ações com 

relação entre preço e lucro alto. 

 

Segundo Kimura (2003), em alguns casos esta reação excessiva pode sobreviver 

ao processo de arbitragem, uma vez que o número de investidores racionais pode ser 

insuficiente para garantir o equilíbrio com base na hipótese de mercados eficientes. 

 

Sobre o assunto Mun, Vasconcellos e Kish (2000) cometam a respeito da 

estratégia contrária baseada na utilização de técnicas não-paramétricas; avaliam que a 

estratégia contrária pode levar os ganhos significativos no curto e médio prazo, no caso do 

mercado dos Estados Unidos. Já para o mercado canadense, estudos mostraram que a 

estratégia contrária possibilita resultados positivos consistentes somente para horizontes de 

tempo de médio prazo. 

 

Os mesmos autores completam suas idéias ao dizer que, o desempenho 

extraordinário de estratégias contrárias não teria potencial sobre-reação de preços e sim o 

reflexo da alteração no nível de risco sistemático das ações (MUN, VASCONCELLOS e 

KISH, 2000). 

 

 

2.3.8. Sub-reação 

 

 

Alguns estudos de análise técnica identificaram a possibilidade de ganhos 

extraordinários devido à sub-reação de mercado. A partir da obtenção de ganhos 

extraordinários com estratégias baseadas na compra de ações com preços substancialmente 

maiores que o preço médio das últimas vinte e sete semanas, foi observado que a alta de curto 

prazo de um ativo financeiro não incorpora todo o potencial de crescimento de valor, 

evidenciando-se assim uma sub-reação. Segundo apurou Kimura (2003): 
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O estudo da existência de sub-reação também é relevante para a prática financeira, 

pois possíveis sub-reações podem induzir o estabelecimento de estratégias de 

comportamento, ou seja, estratégias em que ativos com desempenho passado acima 

da média ou com características boas são comprados e, ativos com desempenho 

passado abaixo da média ou com características ruins são vendidos (KIMURA, 

2003, p. 7). 

 

 

A sub-reação pode ser decorrente do fator psicológico chamado conservadorismo, 

em que investidores demoram a incorporar informações relevantes no processo decisório, o 

que causa lentidão nos ajustes de preço, especialmente se os sinais do mercado forem 

diferentes das percepções e avaliações particulares e/ou individuais. 

 

Jegadeesh e Titman (1993) relatam que estratégias de momento proporcionam 

ganhos extraordinários num horizonte de tempo que vai de três meses a um ano. Segundo eles 

os retornos médios das ações se relacionam positivamente com desempenho passado. 

 

Assim, ao considerar a sub-reação sob o ponto de vista de disponibilização de 

informação, Chan, Jefadeeesh e Lakonishok (1996) asseveram que o mercado sub-reage em 

relação à informação pública disponibilizada simultaneamente a todos os investidores, assim 

como à informação inicialmente privada. Os referidos autores também apontam que a 

verificação histórica de ganhos com estratégias de momento pode sofrer influência do 

processo de cálculo de retornos. 

 

Em outras palavras, a aparente sub-reação do mercado pode resultar de vieses 

metodológicos e não propriamente de aspectos comportamentais dos investidores. 

 

 

2.3.9. Modelos de Finanças Comportamentais 

 

 

De acordo com Kimura (2003) as finanças comportamentais se fundamentam na 

teoria de prospecto, cujas probabilidades são substituídas por pesos de decisão e os valores 

são atribuídos aos ganhos e às perdas, ao invés de serem relacionados aos resultados finais. 
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Nesse sentido, a função de valor é côncava no domínio dos ganhos e convexa no 

domínio das perdas. Geralmente é mais inclinada nas perdas do que nos ganhos. Os pesos de 

decisão são mais baixos do que as probabilidades, exceto no intervalo correspondente às 

situações cuja probabilidade de ocorrência é baixa. Assim, a teoria de prospecto permite 

 

 

(...) identificar comportamentos diferenciados frente às perdas e aos ganhos, como 

por exemplo, a disposição do indivíduo em aumentar sua exposição a riscos visando 

recuperar perdas passadas e a tendência do investidor em reverter posições 

prematuramente para realizar lucros (KIMURA, 2003, p. 9). 

 

 

Ao longo da última década, têm sido propostos modelos teóricos baseados em 

comportamento dos investidores com a intenção de explicar possíveis sobre-reações ou sub-

reações de mercado; as evidências demonstram existir uma tendência de sub-reação de curto 

prazo e outra em que os preços sobre-reagem no longo prazo. 

 

Barberis, Sheleifer e Vishny (1998) propuseram um modelo financeiro baseado na 

evidência da existência de dois vieses de julgamento fundamentados na psicologia cognitiva: 

a representatividade e o conservadorismo. 

 

Segundo os autores, o conservadorismo pode acarretar uma atualização sem tanta 

agilidade de modelos em função de novas evidências. Por sua vez, as sobre-reações ou sub-

reações de mercado podem decorrer dos vieses de julgamento que os investidores estão 

expostos (BARBERIS, SHLEIFER e VISHNY, 1998). 

 

Ainda, se os lucros das empresas seguirem um passeio aleatório, os investidores, 

por sua vez, perceberão a existência de duas regras de formação distintas de lucros, com 

probabilidades diferentes como, por exemplo, a regra de formação de lucros mais provável 

chamada de reversão. 

 

Assim, é possível dizer que as ações podem apresentar uma tendência de 

comportamento de sub-reação, já que os investidores, equivocadamente, pensam que as 

alterações recentes nos lucros são temporárias (BARBERIS, SHLEIFER e VISHNY, 1998). 
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Conforme afirma Kimura (2003), outro possível regime de lucros com menor 

probabilidade estimada de ocorrência, refere-se à existência de uma tendência no 

comportamento dos lucros. 

 

Depois de seguidas alterações de lucros com mesmo sinal, os investidores podem 

acabar se convencendo de que o regime associado à tendência dos lucros está em vigor e, 

equivocadamente extrapolar a tendência – o que proporcionaria uma conseqüente sobre-

reação do preço. 

 

Outro modelo teórico baseado em comportamento dos investidores é o de Daniel, 

Hishleifer e Subramanyam (1998). Para eles, no mercado existem os investidores não-

informados – que não apresentam vieses de julgamento -, e os investidores informados que 

estão sujeitos aos vieses do excesso de confiança e a sobrevalorização de suas próprias 

percepções. Sobre esse modelo, Kimura (2003) constata o seguinte: 

 

 

O excesso de confiança leva os investidores a exagerarem a precisão de suas análises 

particulares sobre o valor de uma empresa. Os investidores atribuem menor 

ponderação às análises ou avaliações disponíveis publicamente, especialmente 

quando os sinais públicos e suas avaliações particulares são contraditórios. Assim, a 

sobre-valorização da informação privada e sub-valorização da informação pública 

tendem a produzir momento ou sub-reação no curto prazo e a reversão ou sobre-

reação no longo prazo, quando a informação pública tende a superar os vieses 

comportamentais (KIMURA, 2003, p. 9). 

 

 

Também existe o modelo teórico de Hong e Stein (1999) que estabelece que o 

fenômeno de precificação de ativos é inerente às interações entre agentes heterogêneos não 

completamente racionais; os expectadores de notícias e os operadores de momento. 

 

Nesse caso, os expectadores de notícias seriam aqueles que fazem estimativas 

condicionadas às opiniões particulares formadoras de fundamentos futuros, sem levar em 

conta a informação sobre o histórico de preços passados. Por sua vez, os operadores de 
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momento seriam aqueles que condicionam suas análises em medidas simples de preços 

(HONG e STEIN, 1999). 

 

Isso mostra que os estudos a respeito de sobre-reações e sub-reações permitem a 

identificação da influência de fatores comportamentais dos investidores, e como essa 

influência pode atuar de modo irracional sobre os preços dos ativos financeiros. 

 

Segundo Kimura (2003), em casos de retornos calculados sem ajustes pelo risco, 

algum tempo após a formação da estratégia de momento, surgem ganhos relevantes, mas 

quando se ajusta os retornos pelo nível de risco, não há resultado que permita rejeitar a 

hipótese de diferença nula entre excessos de retornos acumulados de carteiras perdedoras e 

vencedoras. 

 

Bruni e Famá (1998) observam que na teoria de finanças a eficiência dos 

mercados revela que todas as informações relevantes são constantemente refletidas nos preços 

dos ativos financeiros; a operação de compra ou venda de qualquer ativo pelo preço de 

mercado sempre apresenta um valor presente esperado nulo. 

 

Todavia, por sua relevância, o assunto sobre o comportamento dos investidores na 

tomada de decisões, tem tomado a atenção de estudiosos durante bastante tempo e tem como 

principal objetivo não rejeitar totalmente a abordagem neoclássica de finanças, mas mostrar 

como e por que os pressupostos e explicações tradicionais não são suficientes para a 

compreensão de muitos acontecimentos no mercado financeiro. 

 

 

2.4. Objetivos da análise das demonstrações contábeis 

 

 

A análise financeira tem por objetivo extrair informações das demonstrações 

contábeis para ser utilizado no processo de tomada de decisões dentro da empresa. Segundo 

Groppelli, o propósito final da análise “é auxiliar os administradores a realizarem um 

planejamento consistente”, de modo que, os administradores possam identificar pontos fracos 

nos ciclos financeiros e adotarem medidas corretivas apropriadas (GROPPELLI, 2002, 

p.348).  
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E também é importante conhecer a situação econômica – financeira dos seus 

concorrentes, clientes e fornecedores. Entretanto, o mais importante instrumento da análise 

financeira é a sua utilização interna pela empresa, de modo a auxiliar ou instrumentalizar 

gestores, acionistas, clientes, fornecedores, instituições financeiras, governo, investidores e 

outras pessoas interessadas em conhecer a situação da empresa ou tomar decisão. 

 

Podemos definir a análise das demonstrações contábeis, como sendo a aplicação 

do raciocínio analítico sobre os elementos patrimoniais e as suas inter-relações através dos 

demonstrativos contábeis de uma entidade, com a finalidade de avaliar a situação econômica - 

financeira e também o andamento de suas operações.  

 

Segundo Ferreira, a análise das demonstrações contábeis “é a técnica contábil que 

consiste na decomposição, comparação e interpretação das demonstrações contábeis”. 

(FERREIRA, 2004). 

 

Em outras palavras, a análise de balanço ou análise financeira consiste em um 

processo de medição dos números de uma entidade, para a avaliação de sua situação 

econômica, financeira, operacional e de rentabilidade. 

 

A metodologia da análise das demonstrações foi desenvolvida primeiramente, 

tendo em vista as necessidades dos usuários externos, ou seja, as pessoas e empresas com 

algum interesse na empresa analisada, mostrando-se um instrumento útil para os fins que se 

destina. Essa análise engloba cálculos e interpretações financeiras visando a analisar e 

acompanhar o desempenho da empresa. Assim, pelo estudo desses demonstrativos contábeis, 

podem localizar pontos fortes e fracos e neste caso, pode-se tomar decisões no sentido de 

medidas corretivas, conclui Groppelli (2002). 

 

As análises das demonstrações contábeis fornecem dados e informações da 

empresa para atender diferentes objetivos, mediante os interesses dos usuários ou pessoas 

físicas ou jurídicas que tenham alguma participação com a empresa. Nesse processo de 

avaliação, cada usuário procurará detalhes específicos e conclusões próprias e, muitas vezes, 

não coincidentes Assaf Neto (2002). 
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Com a análise financeira é possível ter uma visão da estratégia e dos planos da 

empresa analisada para o futuro e assim, verificar suas limitações e suas potencialidades. A 

procura de um bom emprego deverá sempre começar com a análise financeira da empresa 

(PADOVEZE, 2004). 

 

Os maiores interessados são os próprios acionistas. Contudo, uma série de outros 

interessados, sejam empresas, pessoas ou instituições que se relacionam interesse, querem ou 

devem utilizar-se dos relatórios contábeis para a análise financeira. A figura a seguir dá uma 

visão geral dos usuários interessados na análise econômico – financeira: 

 

 

Figura 2- Partes Interessadas na Análise Econômico  Financeira 

 

 

 

 

Fonte: Padoveze, 2004 

 

 

Os gestores ou administradores necessitam dos resultados da análise financeira de 

uma forma mais abrangente possível. Com relação ao porte e estrutura do empreendimento, 

pode-se configurar até como a mais importante ferramenta de avaliação de resultados e 

desempenho. 
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A análise financeira de balanço feita internamente, de forma periódica (mensal) 

permite: 

 

- avaliar a situação econômico-financeira da empresa em relação ao passado e em forma de 

evolução; 

- verificar se as estruturas de ativo e passivo estão se mantendo dentro do esperado; 

- verificar se às estruturas de custos e despesas estão acompanhando as previsões; 

- verificar se a rentabilidade está sendo adequada; 

- verificar se todas as diretrizes tomadas estão sendo realizadas e representadas nas 

demonstrações contábeis; 

- fazer o confronto com os dados padrão, esperados ou orçados; 

- verificar se a geração do lucro está coerente com a geração esperada de caixa; 

- antecipar os elementos para necessidades futuras de caixa; 

- antecipar as possibilidades de destinação e distribuição de lucros; 

- acompanhar a criação de valor empresarial e para os donos do capital; 

- acompanhar o valor contábil com o valor da empresa, etc. (PADOVEZE, 2004, p.79 e 80). 

 

Deste modo, é tão amplo o leque de opções de análise para fins internos, 

contribuindo assim, com sugestões para tomadas de decisão para os gestores. 

 

Já os credores através da análise financeira buscam evidências da 

solvência/liquidez da empresa e a condição de garantia dos seus créditos. “Os credores 

preocupam-se principalmente com a liquidez de curto prazo da empresa e com sua capacidade 

de fazer pagamentos de juros e amortização” (GITMAN, 2004, p. 42). 

 

Os investidores são os próprios donos, ou os que desejam ser, sejam os acionistas 

das sociedades anônimas de capital aberto ou fechado ou cotistas nas sociedades limitadas. 

 

Esses interessados na análise de balanço tendem a se concentrar nos seguintes 

pontos principais: 

 

- Os acionistas estão interessados que a empresa crie o maior valor econômico possível que 

possa lhes ser transferido em seqüência, tanto sob a forma de rendimentos, como sob a forma 
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de maior valor da ação ou cota no mercado. Nesse caso, a avaliação da empresa pelo seu 

potencial de lucros é um instrumento fundamental; 

- Os acionistas estão também interessados em um fluxo regular de dividendos ou distribuição 

de lucros. Nesse caso, a capacidade de geração de lucros e caixa e uma política adequada de 

distribuição de lucros é fundamental, desde que haja condição de manutenção do capital 

(investido) (PADOVEZE, 2004, p. 79 e 80). 

 

Fica claro nesse tipo de análise o conceito de oportunidade, seja em outras ações, 

seja em outros papéis ou investimentos alternativos. 

 

Os fornecedores preocupam-se com os seus clientes no momento da liquidação da 

duplicata no período estipulado, sendo assim considerando vendas de curto prazo, um olhar 

sobre os indicadores de liquidez tornam-se fundamentais. Já no caso de vendas a prazo, há a 

necessidade de uma análise de balanço mais detalhada. 

 

O instrumento da análise de crédito, há muitos anos, tem sido desenvolvido para 

fornecer modelos básicos para dar créditos aos clientes. 

 

No caso da empresa como cliente, “é extremamente importante saber a capacidade 

de manutenção do fornecimento pelos fornecedores, sob a pena de provocar rupturas ou falhas 

na cadeia logística e suprimentos” (PADOVEZE, 2004, p. 81). 

 

O sistema contábil está sendo utilizado pelos governos em todo o mundo, nas 

esferas municipais, estaduais e federais. 

 

“A relação mais direta com as esferas governamentais, além do cumprimento 

básico de publicação de balanços, consiste na parte tributária” (PADOVEZE, 2004, p. 81). 

Através das demonstrações contábeis, permite-se uma análise da geração de todos os 

impostos, sendo, portanto, importante fonte de consulta para os órgãos governamentais. 

Verifica-se os impostos gerados e a recolher, além dos outros impostos e contingentes. 

 

Podem relacionar outros interessados nas demonstrações contábeis e em sua 

análise: 
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- empregados: tendo condições de avaliar a saúde financeira e a estabilidade econômica da 

empresa, podem planejar sua carreira profissional dentro dela, ganhando qualidade de vida; 

- instituições de pesquisas: objetivando comparações de cenários, avaliar mercados, etc; 

- empresas de informações cadastrais: para fazer uma análise de crédito, análise de mercado, 

análise de concorrência, etc; 

- concorrentes: objetivando mensurar as participações no mercado, na estrutura de custos, 

patrimonial, os pontos fortes e fracos e na rentabilidade. 

 

 

Na concepção de Wild Et Al. (2007), “padrões de contabilidade às vezes não 

satisfazem as necessidades indivíduos específicos” uma vez que são fontes primárias de 

informação, por vezes, seus padrões falham por não satisfazer a necessidade específica de 

cada usuário. Este problema é chamado de assimetria de informações, que decorre do fato de 

os administradores internos deterem mais informações sobre o empreendimento que as 

disponibilizadas aos agentes externos pelas demonstrações divulgadas. 

 

 

2.5. Analisando as demonstrações contábeis através dos índices financeiros 

 

 

A análise das demonstrações contábeis é determinante para a eficiência da 

empresa, auxiliando os administradores a realizarem um planejamento consistente, para a 

tomada de decisões. O mais importante é a interpretação do valor desses resultados para 

localizar pontos fortes e fracos, e neste último caso, pode tomar medidas corretivas 

(SANVICENTE, 1987, p. 165). 

 

Segundo Ferreira (2004) os processos mais utilizados na análise das 

demonstrações contábeis são: 

 

1. Análise vertical; 

2. Análise horizontal; 

3. Análise através dos índices financeiros 
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Sendo que o foco deste trabalha concentra-se na análise através de índices 

financeiros. 

 

“A análise de índices envolve métodos de cálculo e interpretação de índices 

financeiros visando analisar e acompanhar o desempenho da empresa” (GITMAN, 2004, 

p.42). Os elementos básicos dessa análise são a demonstração de resultados e o balanço 

patrimonial. A análise de índices não inclui somente o cálculo de determinado índice. O mais 

importante, além desse cálculo é a interpretação do valor desse índice.  

 

De acordo com Groppelli (2004), outro ponto importante é que os índices 

financeiros servem de comparação das médias dos concorrentes dos setores, ou das melhores 

cias. Do setor, onde monitorando as variações desses índices, os administradores podem 

identificar pontos fortes ou fracos, e assim fazer um plano para tomar as medidas corretivas 

apropriadas. 

 

Os índices financeiros podem ser divididos, por uma questão de conveniência em 

categorias, neste trabalho fora dividido em cinco categorias: liquidez, atividade, estrutura de 

capital ou endividamento, rentabilidade e valor de mercado. 

 

 

a) Indicadores de liquidez:  

 

 

Os indicadores de liquidez são obtidos pelo confronto das fontes com as 

aplicações de recursos de giro, tendo a finalidade básica de analisar situação financeira, no 

aspecto da existência ou não de uma margem de folga entre as aplicações de recursos no giro 

e as fontes de recursos de terceiros.  

 

A palavra liquidez em finanças significa a disponibilidade em moeda corrente 

para fazer pagamentos. Decorre de líquido e liquidação. Liquidar significa extinguir 

obrigação. “Esta capacidade de pagamento pode ser avaliado num longo prazo, num curo 

prazo ou em prazo imediato” (MARION, 2002, p. 456). 
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Portanto, os índices de liquidez querem medir se os bens e direitos da empresa 

(ativos) são suficientes para a liquidação das dívidas. 

 

Segundo Padoveze (2004), os indicadores identificados como sendo os principais 

desta categoria foram: liquidez geral, liquidez corrente, liquidez seca, liquidez imediata. 

 

 

b) Indicadores de atividade: 

 

 

Os índices de atividade são importantes para a empresa saber quantos dias, 

demora em média para receber, suas vendas, para pagar suas compras e para renovar o seu 

estoque. 

“Por intermédio desses índices, pode-se apurar o número de renovações, durante o 

exercício, do capital médio aplicado em determinado elemento patrimonial”  (FERREIRA, 

2004, p. 8). 

 

“Para fins de análise, quanto maior for a velocidade de recebimento de vendas e 

de renovação de estoque, melhor. Por outro lado, quanto mais lento for o pagamento das 

compras, desde que não corresponda a atrasos, melhor” (MARION, 2002, p. 467).  

 

Segundo Gitman (2004), os principais índices de atividade são: giro do estoque ou 

rotatividade do estoque, prazo médio de recebimento, prazo médio de pagamento, giro do 

ativo total. 

 

 

c) Indicadores da estrutura de capita ou endividamento: 

 

 

 A análise da estrutura de capital compreende o estudo das fontes de 

financiamento utilizadas pelas empresas. O estudo destes indicadores permite compreender as 

decisões financeiras da empresa em relação à obtenção e aplicação de recursos financeiros, 

indicando a relação da dependência da empresa em função dos recursos de terceiros. 
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“O índice de endividamento indica o volume de dinheiro de terceiros usado para 

gerar lucros” (GITMAN, 2004, p. 49). Em geral, contadores ou analistas devem-se 

preocuparem mais com as dívidas a longo prazo, porque elas comprometem a empresa com 

uma série de pagamentos por muitos anos. Quanto maior o grau de endividamento, maior é os 

compromissos da empresa com relação aos seus credores. 

 

Os recursos financeiros utilizados para gerar lucros em uma empresa, entram 

através dos Capitais de Terceiros (Passivo Circulante e Exigível a Longo Prazo) e Capital 

Próprio (Patrimônio Líquido). Segundo Marion (2002) esses dois capitais são as origens que 

por sua vez, serão transformados em aplicações no Ativo para geração de lucro.  

 

 “São os indicadores de endividamento que nos informam se a empresa utiliza 

mais de recursos de terceiros ou de recursos dos proprietários” (MARION, 2002, p. 464). 

 

É importante observar que uma participação de Capital de Terceiros exagerada em 

relação ao Capital Próprio torna a empresa vulnerável a qualquer crise. Por isso, que as 

instituições financeiras não concedem financiamentos para as empresas que apresentarem esta 

situação desfavorável. E a maioria das empresas que vão a falência, apresentam um alto 

índice de endividamento em relação ao seu Patrimônio Líquido. 

 

Destacam-se como principais índices de endividamento: endividamento geral, 

participação de capital de terceiros, composição do endividamento, grau de imobilização do 

Patrimônio Líquido, imobilização do ativo permanente, imobilização dos recursos não 

correntes e índice de cobertura de juros. 

 

 

d) Indicadores de rentabilidade: 

 

 

 Os indicadores de rentabilidade visam mostrar o êxito econômico da empresa por 

meio da comparação dos resultados obtidos, em cada etapa do processo produtivo, com os 

recursos gerados ou consumidos no processo.  
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 “Objetiva mensurar o retorno do capital investido e identificar os fatores que 

conduziram a essa rentabilidade” (PADOVEZE, 2004, p. 101). Essas medições, através desse 

índice permitem aos interessados avaliar os lucros da empresa em relação a certo nível de 

vendas, ativos ou volume de capital investido. Sem lucros, uma empresa não poderia atrair 

capital externo. 

 

Os principais indicadores identificados para medir rentabilidade são: rentabilidade 

sobre o patrimônio líquido, rentabilidade sobre o ativo; margem bruta, margem operacional, 

margem líquida, LAJIRDA (Earnings before interest, taxes depreciation and amortization - 

EBITDA), NOPAT (Net operating after taxes). 

 

 

e) Índice de valor de mercado: 

 

 

Para as empresas constituídas como sociedade por ações, é possível construir 

indicadores de avaliação do preço das ações e de sua rentabilidade. De modo geral, essa 

análise é aplicada para as ações de sociedade de capital aberto, ou seja, aquelas que têm suas 

ações negociadas nas bolsas de valores do país ou do exterior. 

 

Os principais indicadores de mercado são: valor patrimonial da ação, índice 

preço/lucro e lucro por ação (EPS earnings per share) sendo o último de maior relevância, o 

qual será utilizado no desenvolvimento deste estudo. 

 

O valor patrimonial de uma ação representa a parcela do capital 

próprio(patrimônio líquido) da empresa que compete a cada ação emitida. “Esse indicador 

tem por objetivo atribuir um valor para cada ação” (PADOVEZE, 2004, p. 161).  

 

A fórmula é: 

 

VPA = PATRIMONIO LÍQUIDO / Nº DE AÇÕES EMITIDAS  (1) 

 

O índice preço/lucro representa o tempo de retorno do investimento acionário. 
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“O parâmetro básico de avaliação, sempre da ótica do investidor, é quanto menor, 

melhor. Isso porque o investidor quer sempre que o valor investido retorne o mais rápido 

possível em suas mãos” (PADOVEZE, 2004, p. 165). 

 

 É composto assim: 

 

P/L = VALOR DE MERCADO DA AÇÂO / LUCRO POR AÇÂO  (2) 

 

O lucro por ação (LPA) é apurado basicamente pela relação entre o lucro 

(prejuízo) líquido do exercício com o nº de ações emitidas pela empresa.  

 

É calculado através da expressão: 

 

LPA (EPS) = LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO / Nº MEDIO 

PONDERADO DE AÇÕES  (3) 

 

Este indicador será melhor explorado no capítulo referenciado a metodologia. 

 

 

2.6. A contabilidade e o Mercado Acionário 

 

 

Com o crescimento da competitividade, da abertura de mercado, bem como a 

dinâmica dos negócios ostentada pela globalização da economia tem se verificado o aumento 

da necessidade de medidas que melhor evidenciem as estratégias financeiras e o desempenho 

das empresas. Para tanto, “[...] as empresas vêm redescobrindo indicadores tradicionais no 

campo de finanças, porém formulada de maneira bastante moderna e sofisticada e 

disseminando seu uso de forma globalizada” (ASSAF NETO, 2002, p. 206). 

 

Entre as diversas linhas de pesquisa às quais a Contabilidade se dedica, a pesquisa 

em mercados de capitais possui, atualmente, uma posição de destaque. Essa linha de pesquisa 

começou a se desenvolver a partir dos anos 60, acompanhando o desenvolvimento das 

primeiras teorias de finanças e, conforme Watts e Zimmerman (1986), a pesquisa em mercado 

de capitais tornou-se uma das áreas mais profícuas na academia contábil internacional. 
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A importância dessa linha de pesquisa deve-se ao fato de que os mercados de 

capitais representam um ambiente no qual possam ser testadas as práticas contábeis, 

observando as alterações dos preços dos ativos em relação à divulgação das informações 

elaboradas pela Contabilidade. Seguindo esse raciocínio, a pesquisa em mercados de capitais 

possibilita o teste e a elaboração de hipóteses sobre um dos objetivos da Contabilidade, o de 

fornecer informações relevantes para os seus usuários.  

 

Nesse contexto, encaixa-se o conceito de Information Approach (abordagem da 

informação), no qual a Contabilidade é considerada como um meio de transmissão de 

informação. Sob a abordagem do Information Approach, as variáveis contábeis, como o 

Patrimônio Líquido e o Resultado (Lucro ou Prejuízo) devem possuir capacidade 

informacional. 

 

O potencial de transmitir informações que possam influenciar as expectativas de 

seus usuários corresponde à capacidade informacional das variáveis contábeis. 

 

O primeiro estudo empírico sobre essa linha de pesquisa, An Empirical Evaluation 

of Accounting Income Numbers, foi elaborado por Ball e Brown , em 1968. Observando a 

relação entre o sinal (direção) dos lucros anormais e os retornos anormais das ações 

negociadas na Bolsa de Nova York, os autores encontraram evidências sobre a relevância das 

demonstrações contábeis divulgadas para os investidores. 

 

A contabilidade deve fornecer informações relevantes que possam alterar as 

expectativas de seus usuários. Hendriksen e Van Breda (1999) abordam que informação 

relevante “[...] é a informação pertinente à questão sendo analisada. A informação pode ser 

pertinente de pelo menos três maneiras: afetando metas, afetando a compreensão, e afetando 

decisões.”. 

 

A relevância da informação contábil, como característica qualitativa da 

contabilidade é função da oportunidade da informação. Abordar relevância da informação 

significa assumir que ela é também oportuna. Para Lopes e Martins (2005) a relevância da 

informação contábil, do ponto de vista econômico e informacional, reside em sua capacidade 

de prever fluxos de caixa futuros. 
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Muitas pesquisas têm abordado a relevância da informação contábil utilizando-se 

como população ou amostra empresas que integram nosso mercado de capitais.  

Hendriksen e Van Breda (1999) justificam as pesquisas no mercado de capitais 

devido ao fato de os pesquisadores em contabilidade observarem as reações do mercado à 

informação contábil, podendo essas pesquisas no mercado de capitais serem testadas 

empiricamente, oferecendo uma forma anteriormente inexistente de testar as teorias contábeis. 

 

Seguindo a linha de raciocínio, apresentada por Assaf Neto (2002) e Lopes 

(2002), e consubstanciando com a maximização do Retorno Total ao Acionista (RTA) dos 

investimentos, os usuários da informação contábil normalmente utilizam indicadores de 

desempenho que, segundo Padoveze (1996), se referem a números que auxiliam no processo 

de entendimento da situação da empresa, objetivando detectar a tendência dos acontecimentos 

dando subsídios que enfatizam os esforços nas direções do modelo decisório de cada usuário. 

 

As pesquisas que procuram investigar a relação entre as informações contábeis e 

os preços das ações foram amplamente praticadas nos países que possuem mercados de 

capitais desenvolvidos (Estados Unidos, Inglaterra, Canadá e Austrália). 

 

Recentemente, esse tipo de pesquisa começou a ser praticada em mercados menos 

desenvolvidos (inclusive o mercado brasileiro), devido, principalmente, ao interesse e ao 

crescimento dos mercados de capitais nessas economias. 

 

Nos últimos anos, a pesquisa em contabilidade realizada no Brasil conseguiu 

levantar um número representativo de evidências sobre a relevância das demonstrações 

financeiras para o mercado acionário. Neste conjunto encontram-se os trabalhos realizados 

por Bernanrdo (2001), Lopes (2001), Sarlo Neto (2004) e Lima (2005). O conjunto de 

evidências encontradas por esta literatura indica que os preços das ações reagem à divulgação 

das informações contábeis. 

 

Na maioria dos trabalhos realizados no Brasil, foram encontradas evidências de 

que as características estão relacionadas com a magnitude da reação dos preços à divulgação 

das informações contábeis. Como exemplo, segue a pesquisa elaborada por Sarlo Neto (2005). 
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Neste trabalho, foram encontradas evidências de diferenças nas reações 

apresentadas pelas ações de tipos diferentes (preferenciais e ordinárias).  

 

 
Figura 3 - Relação Entre Características e Reação à Informação Contábil 

 

 
 
 

Fonte: Sarlo Neto (2005). 
 

Conforme os gráficos, na figura 3, observa-se que os retornos (positivos e 

negativos) das ações preferenciais variam de acordo com os lucros anormais. No caso das 

ações ordinárias, somente os retornos negativos reagem aos lucros anormais. 

 

As evidências encontradas, não somente neste trabalho, mas como em todo o 

conjunto de trabalhos dedicados a estudar a relevância das informações contábeis indicam que 

as reações dos preços estão relacionadas a algum tipo de característica das ações. 
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CAPÍTULO 3 METODOLOGIA 

 

 

3.1. Estudo de Evento: Teoria e Aplicações 

 

 

Neste capítulo apresenta-se o estudo de evento, seu conceito e método. 

Posteriormente, têm-se alguns trabalhos e seus resultados com o uso deste método. 

 

Segundo Sanvicente (1996) o estudo de evento é uma metodologia que busca 

“calcular o comportamento, no tempo, da diferença entre a taxa de retorno efetivamente 

observada, para uma ação, e a taxa que teria sido normal [...]”. 

 

Este método tem como pressuposição a forma semi–forte de eficiência de 

mercado. Para Haugen (1997), caso a hipótese da eficiência de mercado seja verificada na 

forma forte, seria impossível ocorrer ganhos anormais na compra e venda de títulos, pois a 

forma forte engloba a forma semi-forte e a fraca, incluindo inside information. Assim, toda 

informação seria instantaneamente apreçada pelo mercado, o que significa que o preço da 

ação seria exatamente seu preço justo a qualquer momento. 

 

As etapas de um estudo de evento são relatadas em vários trabalhos, sendo que seu 

procedimento pode ser visto detalhadamente em Mackinlay (1997), Campbell, Lo e 

Mackinlay (1997) e Soares Et Al (2002). 

 

Resumidamente, podem-se observar tais passos em seguida, conforme exacerbado 

na figura 4, os quais serão utilizados neste trabalho, e descritos mais detalhadamente no 

capítulo seguinte. 
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Figura 4 - Etapas de um estudo de evento 

 

 

 

Fonte: Soares Et. Al. (2002) 

 

 

1. O primeiro passo de um estudo de evento é a definição do evento a ser 

estudado. Este pode ser, por exemplo, anúncio de distribuição de dividendos, ocorrência de 

split, entre outros. A janela de teste do evento é o período no qual se acredita que os preços 

podem sofrer alterações devido ao evento. Há também a janela de estimação, período no qual 

se verificam os retornos das ações sem a influência do evento, a fim de estimar os retornos 

durante a janela de teste. 

 

2. A amostra pode ser restringida, mas a população de onde será escolhida a 

amostra deve ser formada por empresas relacionadas ao evento. Os critérios de seleção da 

amostra e suas características devem ser explicitados. 

 

3. Escolhem-se os critérios de mensuração dos retornos normais e anormais. O 

retorno normal é o retorno esperado (estimado), para a janela de teste, abstendo-se do efeito 

do evento. O retorno anormal é a diferença entre os retornos observados no período de teste, e 

os retornos estimados. 

 

4. A estimação dos retornos é realizada com os parâmetros adquiridos na janela de 

estimação, cujo período normalmente é anterior ao da janela de teste, e a exclui a fim de evitar 
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sua influência na estimação dos retornos. Soares Et. Al. (2002) diz que se podem utilizar 

períodos de 30, 60, 90, 120 dias ou qualquer outro período de tempo. Este período deve ser 

coerente com os objetivos do trabalho. 

 

5. No procedimento de teste, calculam-se os retornos anormais, testando a 

hipótese nula. Deve-se observar o cuidado com a técnica de agregação dos retornos das 

empresas individuais. 

 

6. Os resultados empíricos são apresentados conforme um trabalho econométrico 

padrão. 

 

7. Os resultados devem levar as interpretações teóricas sobre os motivos que 

levam o evento a afetar os preços dos títulos, confrontando as conclusões com diversas 

teorias. 

 

A metodologia acima foi inicialmente descrita por Fama Et Al (1969), ao 

estudarem as reações dos preços das ações ao anúncio de split. Utilizando dados mensais, 

durante o período de 1929 a 1959, observaram que os retornos anormais acumulados 

aumentavam antes do evento, mantendo-se constante após. Em aproximadamente oitenta por 

cento dos casos após o split seguia-se acréscimo nos dividendos.  

 

 

3.2. Definição do Evento 

 

 

Segundo Mackinlay (1997) o primeiro passo para se trabalhar com esta 

metodologia seria determinar o evento a ser estudado, bem como a identificar a data relevante 

para o mesmo (data “zero”).  

 

O evento a ser estudado é a divulgação do índice lucro por ação, EPS (Earnings per Share) 

das empresas analisadas. 
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 Conforme a Figura 5, a janela do evento poderá ser definida de T1 a T2. Esta 

janela engloba o período durante o qual os preços dos títulos das firmas envolvidas, neste 

evento, serão analisados.  

 

 

Figura 5 – Linha do tempo de um estudo de eventos 

 

 

 

 

Segundo Vidal & Camargos (2003), a janela de eventos deverá enquadrar os 

momentos considerados importantes, de modo a se verificar se há, ou não, a presença de 

retornos anormais para as ações em análise. Não deverá, porém, ser muito extensa para que 

interferências de outros eventos não sejam incorporadas aos testes e, assim, não acabem por 

influenciar as conclusões do trabalho. 

 

Sendo assim, de T0 a T1 observa-se a janela de estimação do índice lucro por ação 

(EPS). As estimativas consideradas são consensos formados pelos principais brokers atuantes 

no mercado Brasileiro, sendo em média dez instituições financeiras nacionais e internacionais. 

 

Foi considerada como T1 a data efetiva de divulgação das publicações financeiras, 

o seja o dia em que as informações contábeis (EPS) foram disponibilizadas aos acionistas e a 

outros interessados. 

 

De acordo com Campbell, Lo e Mackinlay (1997), considerando a racionalidade 

do mercado, os efeitos de um evento são imediatamente refletidos nos preços das ações. Desta 
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forma, como data do evento, também chamada de data (0), foi considerada a data de 

divulgação das demonstrações contábeis trimestrais.  

 

A janela de evento é formada aproximadamente pelos 50 dias consecutivos após a 

divulgação. O período contemplando pela pesquisa foram os exercícios contábeis de setembro 

de 2007 até setembro de 2009.  

 

 

3.3. Seleção da Amostra 

 

 

O universo ou população é entendido com um conjunto definido por elementos 

que possuem determinadas características em comum, A amostra é o subconjunto do universo 

ou população por meio do qual se estabelecem ou se estimam as suas características. (HAIR 

ET AL, 2005) 

 

Para Costa Neto (2002, p.37), antes de tudo, é preciso garantir que a amostra ou 

amostras que serão usadas sejam obtidas por processos adequados. É necessário garantir que 

uma amostra seja representativa da população. 

 

Isto significa que a amostra deve ter as mesmas características básicas da 

população, no que diz respeito às variáveis a serem pesquisadas, como média, desvio padrão, 

variância entre outras grandezas. 

 

Barbetta (2007, p. 28) define amostragem como “a seleção de uma parte da população 

para ser observada, sendo extraída sob um rigoroso plano de amostragem.”. 

 

Foram utilizadas neste estudo as ações negociadas na BOVESPA (Bolsa de 

Valores de São Paulo), sendo que as informações sobre as empresas pesquisadas foram 

obtidas por intermédio do banco de dados disponibilizado pela Thomson Reuters. As 

empresas escolhidas são representativas de diversos setores da economia brasileira e também 

constituinte do índice Bovespa. 
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O Índice Bovespa é o mais importante indicador do desempenho médio das 

cotações do mercado de ações brasileiro. Sua relevância advém do fato do Ibovespa retratar o 

comportamento dos principais papéis negociados na BM&FBOVESPA e também de sua 

tradição, pois o índice manteve a integridade de sua série histórica e não sofreu modificações 

metodológicas desde sua implementação em 1968. 

 

O Ibovespa é um índice que representa uma carteira teórica de investimentos, a 

qual é composta por ações que atendam, nos 12 meses anteriores à sua formação, 

cumulativamente, os seguintes requisitos:  

 

- Estar entre as ações cujos índices de negociabilidade somados representem 80% do valor 

acumulado de todos os índices individuais;  

 

- Apresentar participação, em termos de volume, superior a 0,1% do total.  

 

- Estar presente em mais de 80% do total de pregões do período. (BM&FBOVESPA,  

Novembro 2009) 

 

No intuito de garantir que a amostra seja representativa da população foram 

selecionadas 17 ações do índice Bovespa em 10 de outubro de 2009. O critério de escolha foi 

baseado no setor de atuação da empresa e liquidez, desta forma a amostra segue 

aproximadamente a mesma proporcionalidade da população neste critério, sendo assim, 

podem-se observar nesta amostra, duas empresas de construção civil, duas de logística/ 

transporte, uma de mineração e siderurgia, duas de energia, três de telecomunicação, três de 

Bancos/Serviços Financeiros e quatro de Bens de consumo. 

 

Segue a baixo uma tabela com o nome das empresas consideradas, tal como sua 

respectiva ação e setor de atuação: 

 

Tabela 3 – Empresas consideradas e seus respectivos setores 

 

  Empresa Ação Setor 
1 Petrobras petr4  Energia 
2 AMBEV ambv4 Bens de Consumo/ Outros 
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3 Gafisa gfsa3 Construção 
4 Brasil Telecom brto4 Telecomunicação 
5 Natura natu3 Bens de Consumo/ Outros 
6 Redcard rdcd3 Bancos e Serviços Financeiros 
7 Souza Cruz cruz3 Bens de Consumo/ Outros 
8 Banco do Brasil bbas3 Bancos e Serviços Financeiros 
9 Net netc4 Telecomunicação 

10 Usiminas usim3 Minereção e Siderurgia 
11 JBS jbss3 Construção 
12 CPFL Energia cpfe3  Energia 

13 
Companhia Concessões 
Rodoviárias ccro3 Logística/Transporte 

14 America Latina Logística alll11 Logística/Transporte 
15 BRF Brasil Foods brfs3 Bens de Consumo/ Outros 
16 TIM Participações tcsl3 Telecomunicação 
17 BM&F Bovespa S.A bvmf3 Bancos e Serviços Financeiros 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Quanto aos diferentes tipos e classes de ações (ON, PN), o critério adotado consistiu 

em escolher a ação que apresentou maior liquidez durante o período de análise. Desta forma, 

buscaram-se as ações que apresentaram maior número de negociação, selecionando desta 

forma somente as que tiveram suas cotações mais ajustadas aos reais valores de mercado.  

 

A seguir, segue uma breve descrição das atividades operacionais, tal como um 

pequeno histórico de cada uma das empresas selecionadas. As informações exacerbadas aqui 

foram extraídas de banco de dados da Thomson Reuters em Janeiro de 2010. 

 

Petrobras – Petr4 

 

Petrobras é uma empresa integrada de petróleo e gás. Durante o exercício finalizado 

em 31 de dezembro de 2008, a produção da companhia nacional de hidrocarbonetos diária 

média foi de 2.176 mil barris de óleo equivalente por dia (mbep / d). Cerca de 84% de suas 

reservas comprovadas estão na Bacia de Campos.  

 

A companhia também está envolvida na produção de petroquímicos e fertilizantes. A 

empresa distribui produtos de petróleo através da sua rede BR própria de varejistas e aos 

atacadistas. Em 2008, ele aumentou sua participação na Sierra Chata e Parva Negra blocos 
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para 45,55% e 100%, respectivamente, e adquiriu uma participação de 13,72% no El Tordillo 

e La Tapera-blocos Puesto Quiroga. Em novembro de 2009, adquiriu a Chevron Chile SAC. 

 

Ambev – Ambev4 

 

Companhia de Bebidas das Américas – AmBev é uma empresa baseada no Brasil. 

AmBev e suas subsidiárias produzem, vendem e distribuem cerveja, refrigerantes  e outros 

produtos não-alcoólicas e não-carbonatados em 14 países das Américas.  

 

Dentro de um processo controverso, a Ambev associou-se à cervejaria belga Interbrew 

e o resultado desta associação foi a criação da InBev, uma das principais cervejarias do 

mundo. Há dúvidas se a Ambev continua a ser uma empresa nacional, ou se é apenas uma 

subsidiária da Interbrew/Inbev. 

 

A Ambev domina boa parte do mercado de bebidas no Brasil, onde também produz e 

distribui a marca Stella Artois, além das licenças para os produtos da Pepsi Co no Brasil. 

 

Gafisa – Gfsa3 

 

Gafisa SA é uma das mais diversificadas incorporadoras residenciais, uma vez que 

serve todos os segmentos demográficos do mercado brasileiro. As marcas da empresa incluem 

a Tenda, que através de preços acessíveis coloca-se nos segmentos de nível de entrada da 

habitação, a Gafisa, que oferece uma variedade de opções residenciais nos segmentos 

intermediários e de maior renda. Além disso, fornece serviços de construção a terceiros. 

 

 Durante o exercício com fim em 31 de dezembro de 2009, cerca de 55% do valor de 

seus lançamentos foram derivadas do alto e médio alto nível  de empreendimentos 

residenciais sob a marca Gafisa. Ela também está envolvida no desenvolvimento de 

loteamentos, também conhecido como comunidades residenciais sob a marca Alphaville, o 

que representa aproximadamente 27% do valor do seu lançamento com a marca Tenda. 

 

Brasil Telecom SA - Brto4 
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Brasil Telecom SA é uma provedora de serviços de telecomunicações. A empresa 

oferece serviços integrados de telecomunicações, que inclui telefonia fixa e serviços de 

telecomunicações móveis, serviços de transmissão de dados (incluindo serviços de acesso em 

banda larga), prestador de serviços de Internet (ISP) e outros serviços, para clientes 

residenciais, pequenas, médias e grandes empresas, e agências governamentais.  

 

Natura - Natu3 

 

Natura Cosméticos SA é uma empresa baseada no Brasil que juntamente com suas 

subsidiárias está envolvida na produção, distribuição e comercialização de produtos 

cosméticos sob a marca Natura. A linha de produtos da empresa inclui desodorantes, 

protetores solares, loções, cremes, batons e perfumes. Ela opera no Chile, Peru, Argentina, 

México, Colômbia, Portugal e Venezuela, entre outros.  

 

Redecard – Rdcd3 

 

Redecard SA (Redecard) é uma empresa que oferece cartões de crédito e de débito e 

serviços relacionados à transações. A Redecard é responsável pela aquisição comercial, 

captura, transmissão, processamento e liquidação de operações de crédito e débito. Além 

disso, a Redecard oferece aos seus clientes produtos, tais como aluguel do ponto de venda 

(POS), equipamento eletrônico, pré-pagamento de recebíveis aos estabelecimentos de vendas 

de cartão de crédito, seleção de serviços de verificação (análise de crédito dos consumidores), 

através dos equipamentos eletrônicos POS e de captura e serviços de transmissão de 

transações efetuadas com cartões de voucher e private label.  

 

Souza Cruz – Cruz3 

 

Souza Cruz SA é uma holding com sede no Brasil. A Companhia está envolvida na 

produção e distribuição de tabaco e cigarros. Ele tem vários centros de distribuição 

localizados nas cidades do Rio de Janeiro, São Paulo, Contagem, Curitiba, Porto Alegre e 

Recife. A empresa opera nos mercados nacional e internacional. Em 31 de dezembro de 2009, 

a Souza Cruz fornecia cerca de 247.000 pontos de venda. Suas subsidiárias são Yolanda 

Participações SA e Souza Cruz Trading SA. A companhia é parte da BAT - British American 

Tobacco plc, com sede no Reino Unido. 
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Banco do Brasil S.A. – Bbas3 

 

Banco do Brasil S.A. (BB) é uma instituição financeira brasileira, constituída na forma 

de sociedade de economia mista, com participação da União em 68,7% das ações. Ele oferece 

uma gama de produtos e serviços financeiros, como depósitos, poupança, cartões de crédito, 

gestão de ativos, empréstimos e câmbio, bem como à saúde, seguro de vida e propriedade. 

Banco do Brasil SA atua nos mercados nacional e internacional.  

 

Segundo dados do próprio banco, a empresa possui 15.133 pontos de atendimento 

distribuídos pelo país, entre agências e postos. Está presente em mais de 21 países além do 

Brasil e em Dezembro de 2009 ocupava posição de destaque no sistema financeiro nacional, 

sendo o primeiro em ativos financeiros (R$ 342 bilhões), volume de depósitos totais (172 

bilhões de reais), carteira de crédito (150 bilhões de reais), base de clientes pessoas físicas 

(23,7 milhões), câmbio exportação (28,1% do mercado), administração de recursos de 

terceiros (193 bilhões de reais) e faturamento de cartão de crédito (19,8% do mercado). 

 

Net Serviços – Netc4 

 

Net Serviços de Comunicação SA (Net Serviços) é uma empresa de multiserviços que 

se dedicam à exploração de televisão por assinatura, internet banda larga e telefonia fixa. Os 

principais serviços da empresa incluem a televisão por assinatura e pay-per-view de 

programação sob a marca NET, banda larga Internet serviço sob a marca NET Virtua e 

serviço de telefonia fixa sob a NET Fone Via Embratel marca.  

 

No dia 12 de Outubro de 2006 a NET anuncia a compra da Vivax, a segunda maior 

operadora de TV por assinatura a cabo do país, que, apesar deste detalhe, não era sua 

concorrente, pois apenas exploravam os seus serviços como rivais na cidade de Santos. Em 21 

de Dezembro deste mesmo ano, a operadora anuncia a compra da BIG TV, com 107 mil 

assinantes de TV paga e 56 mil de banda larga, ampliando sua atuação de 79 para 91 cidades 

brasileiras. 

 

A empresa pertence às Organizações Globo 51% e à Embratel 35,8%. (16 Setember 

2009 "Página de relacionamento com investidores). 
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Usiminas – Usim3 

 

Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais SA (Usiminas) é uma empresa principalmente 

envolvida na indústria do aço, produzindo chapas grossas, tiras a frio, tiras a quente e 

produtos revestidos. A empresa fornece seus produtos para a construção civil e indústria 

eletrônica, bem como a construção naval, tubos, eletrodomésticos, embalagens, máquinas e 

equipamentos, automobilístico e de segmentos de autopeças. Atua no Brasil e na Europa 

através de suas subsidiárias e empresas afiliadas, como a Companhia Siderúrgica Paulista - 

Cosipa, Usiminas e Usiminas Intenational Ltd Europa, entre outros. Em dezembro de 2008, a 

Companhia adquiriu Zamprogna SA e Dufer. 

 

JBS SA – Jbss3 

 

JBS SA é uma empresa do setor agro-alimentar. Ela está envolvida na produção e 

exportação de produtos de carne. Sua linha de produtos inclui carne enlatada, carne assada 

com molho de carne, bife cozido, salsichas, vegetais enlatados e carne bovina, entre outros. O 

portfólio da marca inclui o Friboi, Sola, Swift, Maturatta, Exeter e Anglo, entre outros. A 

companhia possui um total de 64 unidades industriais em todo o mundo, inclusive no Brasil, 

nos estados de São Paulo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Minas Gerais, 

Acre, Rio de Janeiro e Paraná.  

 

A JBS SA também possui unidades industriais na Argentina, Itália, Estados Unidos e 

Austrália. Possui várias filiais, como Mouran Alimentos Ltda, JBS Embalagens Metálicas 

Ltda e JBS Holdings Inc, entre outros. Em 2008, a companhia adquiriu a Inalca SpA, National 

Beef Packing Company LLC, Smithfield Beef Group Inc, Tasman Group Services Pty Ltd e  

Industria Park Pty Ltd. 

 

CPFL Energia SA – Cpfe3 

 

CPFL Energia SA é uma holding que através de suas subsidiárias, distribui, gera e 

comercializa energia elétrica no Brasil. Durante o exercício finalizado em 31 de dezembro de 

2009, a companhia distribuiu cerca de 37.821 horas gigawatt de eletricidade para 

aproximadamente 6,6 milhões de consumidores. 
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A empresa se manteve sob controle estatal até Novembro de 1997, quando foi 

privatizada e repassada ao atual controlador, o Grupo VBC (Grupo Votorantim, Bradesco e 

Camargo Correa), além de fundos de pensão, tais como a Previ e a Bonaire Participações (que 

reúne (Funcesp, Sistel, Petros e Sabesprev).  

 

Em setembro de 2009, adquiriu uma participação de 51% da EPASA Centrais 

Elétricas da Paraíba SA além da aquisição dos parques eólicos no Estado do Rio Grande do 

Norte.  

 

Companhia de Concessões Rodoviárias – Ccro3 

 

Companhia de Concessões Rodoviárias (CCR) é uma holding, cuja atividade principal 

é operar concessões de rodovias na América Latina. Com um total de 1452 km, o equivalente 

a 15% das rodovias concedidas no Brasil, seu portfólio inclui a participação em 10 concessões 

de pedágio: Ponte, NovaDutra, ViaLagos, RodoNorte, AutoBAn, ViaOeste, ViaQuatro, 

Renovias, RodoAnel e Controlar. Para cada, a companhia é responsável pela restauração da 

estrada, de reconstrução, modernização, monitoramento, melhoria, manutenção, conservação 

e funcionamento.  

 

Em 31 de dezembro de 2009,  os principais acionistas da Companhia eram Brisa 

Participações, Andrade Gutierrez Concessões SA, Camargo Correa e Soares Penido Const. 

 

América Latina Logística SA – All11 

 

ALL - América Latina Logística SA é uma holding com ativos ferroviários a serviços 

de logística. Serve três segmentos de negócios: commodities agrícola, bens e serviços 

rodoviários. A companhia oferece uma gama de soluções logísticas nacionais e internacionais 

com operações de transporte intermodal porta-a-porta, local pick-up e entrega, serviços de 

terminal portuário, frota dedicada de serviços de armazenagem e serviços, incluindo 

inventário e gestão de centro de distribuição. Responsável por dirigir uma rede ferroviária de 

21.300 quilômetros, cobrindo o Brasil e Argentina.  
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Seu controle é exercido pela GP Investimentos, empresa de administração de ativos 

comandada por Jorge Paulo Lehmann, Carlos Sicupira, Marcel Telles em conjunto com a 

Delara. (10 Outubro 2009 “Página de relacionamento com investidores”). 

 

BRF Brasil Foods SA – Brfs3 

 

BRF Brasil Foods SA, ex-Perdigão SA, é uma empresa de alimentos, voltada para a 

produção e venda de aves, carne de porco, carne bovina, leite, produtos lácteos e alimentos 

processados. A empresa opera sob as marcas como Perdigão, Chester, Turma da Mônica, 

Batavo, Borella, Perdix, Confiança e Elegê, entre outros. Seu portfólio inclui produtos 

transformados à base de carne e elaborados; outros produtos processados, como massas, 

pizzas, aperitivos, pão de queijo, legumes congelados, produtos de soja e alimentação animal.  

 

A empresa opera 41 plantas de processamento de carne, 16 de leite, produtos lácteos e 

sobremesas unidades de transformação, duas plantas de processamento de margarina e uma 

planta de processamento de soja. A rede de distribuição da empresa inclui 51 centros de 

distribuição atingindo mercados de varejo e atacado, food service e outros clientes 

institucionais nos mercados interno e externo. A empresa exporta seus produtos para mais de 

110 países na Europa, Eurásia, Oriente Médio e Extremo Oriente. 

 

TIM Participações SA – Tcsl3 

 

TIM Participações SA é uma holding com sede no Brasil que oferece serviços móveis 

de celulares, por meio de suas controladas TIM Celular SA e Intelig Telecomunicações Ltda. 

A Companhia utiliza principalmente o sistema global de tecnologia de comunicações móveis 

(GSM), para prestar serviços de telecomunicações móveis em todo o Brasil. A companhia 

oferece serviços de valor agregado, incluindo serviços de mensagens de texto, serviços de 

mensagens multimídia, push mail, serviço Blackberry, chats e outros conteúdos além de 

serviços de interconexão de telefonia fixa e provedores de serviços móveis também. 

 

Sendo a terceira maior empresa de celular do Brasil em número de clientes e líder em 

receita líquida de serviços (Anatel 25/09/2007), TIM Participações SA é controlada pela TIM 

Brasil Serviços e Participações SA, uma subsidiária do grupo Telecom Italia. 
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BM & F Bovespa SA Bolsa de Valores – Bvmf3 

 

BM & F Bovespa SA Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros é uma holding que 

controla a Bolsa de Valores de São Paulo. Ela foi criada como resultado da fusão da Bolsa de 

Mercadorias & Futuros (BM & F) e São Paulo (Bovespa), trata-se da segunda maior bolsa de 

valores das Américas e a terceira maior do mundo. 

 

 Entre seus produtos comerciais estão: ações, Brasileiro Depositary Receipts (BDR), 

Exchange Traded Funds (ETF), títulos, recibos partes, commodities agrícolas, bem como os 

futuros de câmbio e contratos spot. A empresa opera por meio de sistemas eletrônicos 

integrados, como o Mega Bolsa, GTS-Global Trading System, Home Broker e Web Trading.  

 

 

3.4. Critérios de Mensuração  

 

 

A avaliação da rentabilidade das empresas é extremamente importante, 

designadamente quando está em causa a remuneração de investimentos nelas efetuados. De 

fato, quando um investidor aposta na aquisição de capital de uma empresa (por exemplo, no 

caso de empresas cotadas, através da compra de ações), tem como objetivo ver o seu 

investimento devidamente remunerado, designadamente em termos de geração de resultados 

por parte dessa empresa, quer sejam ou não diretamente distribuídos. 

 

 

3.5. Lucro por ação, EPS (Earnings per Share) 

 

 

Uma das métodologias de análise financeira mais utilizada são os indicadores 

(ratios), técnica que consiste em estabelecer relações, entre contas e agrupamentos de contas do 

Balanço Patrimonial e da Demonstração do Resultado. 

 

 Estas relações são um instrumento de apoio para sintetizar uma quantidade abundante 

de dados e comparar o desempenho econômico e financeiro das empresas e a sua evolução no tempo 
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ou ainda para avaliar todos os níveis relevantes rentabilidade, ou seja, a avaliação da eficiência 

e eficácia da empresa em termos de capacidade de geração de resultados. 

 

Neste contexto, um dos indicadores muito utilizado tanto no âmbito de um 

eventual investimento como de acompanhamento de uma empresa na qual se tenha investido é 

o indicador de rentabilidade dos capitais próprios, que genericamente se calcula através da 

razão entre os resultados líquidos referentes a um determinado período e o valor dos capitais 

próprios num determinado momento. 

  

Quando se trata de empresas cotadas é habitual usar como indicador da rentabilidade dos 

capitais próprios o indicador EPS (Earnings per Share) ou Resultado por Ação ou Lucros por 

Ação. O EPS é calculado através da razão entre os resultados líquidos (eventualmente 

deduzidos do valor dos dividendos distribuídos) de um determinado período e o número de 

ações ordinárias da empresa. Calculado desta forma, o EPS dá uma indicação do montante 

que cada investidor ganha por ação.  

        

     

EPS = LL / N A    (4) 

 

Onde: 
 
EPS = Lucro por ação; 
LL = Lucro Líquido; 
NA = Número médio ponderado de ações. 
 

 

 

A pesquisa parte da premissa de que o gap resultante das estimativas e da 

divulgação dos EPS trimestrais é considerado como uma forte sinalização sobre as 

expectativas futuras do preço da ação de uma empresa. A pesquisa utiliza a divulgação das 

informações contábeis para o mercado como evento potencial para inferir uma variação nos 

preços das ações.  

 

Na figura 6 a seguir, como exemplo pode-se observar o comportamento da ação 

petr4 diante da divulgação do indicador trimestral lucro por ação, exacerbado pelos quatro 
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quadrados, tal como informações adicionais como o volume e o índice BOVESPA, no 

período analisado.  

 

Figura 6 – Gráfica da ação Petr4 no período analisado neste trabalho 

 

 

 

Fonte: Thomson Reuters, 27 Novembro 2009. 

 

Desta forma, a divulgação do EPS acima do estimado pelo mercado, de acordo 

com a teoria de mercados eficientes, sinalizaria uma valorização das ações, uma vez que os 

investidores teriam maior retorno por ação do que o inicialmente projetado pelo mercado.  

 

Apesar do desenvolvimento de várias pesquisas sobre a influência das 

características contábeis na precificação das ações nos mercados mais desenvolvidos, as 

pesquisa em contabilidade no mercado brasileiro ainda carece estudos e de evidências, tal 
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como a abordagem de um indicador específico como este, o qual é amplamente acompanhado 

pelos analistas de mercado e investidores. 

 
 
 
3.6. O Cálculo dos Retornos das Ações  
 
 
 

Soares, Rostagno & Soares (2002) definem dois métodos para o cálculo dos 

retornos das ações. A forma a ser utilizada dependerá da maneira como o pesquisador percebe 

a dinâmica informacional do mercado e a reação do mesmo às informações.  

 

De um lado, no caso de se utilizar a capitalização discreta, a conjectura feita é que 

as informações chegam em instantes distintos, causando variações discretas nos preços das 

ações. 

 A mensuração dos retornos na forma tradicional poderá ser definida como: 

 

(5) 
 
      
  r   = Retorno da ação 
 

Sendo P
t 
e P

t-1, 
preço da ação em t e em t–1, respectivamente.  

 
 
 
Este modelo, no entanto, implica em uma distribuição de freqüências assimétrica à 

direita, uma vez que a distribuição é truncada o ponto r = -1. 

 

Por outro lado, segundo Fama (1965) apud Soares, Rostagno & Soares (2002), a 

utilização da capitalização contínua pressupõe que as informações de mercado acontecem a 

todo o momento, e que as ações reagem de forma contínua a estas informações.  
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A forma logarítmica para os retornos (r) será definida por: 

 

(6) 

Onde: 
 
 r   = Retorno da ação; 
 Pt = Preço da ação na data “t”; 
 Pt-1 = Preço da ação na data “t-1”. 

 

 

Sendo Pt e Pt-1, os preços da ação em t e em t–1, respectivamente. Este modelo 

implica uma distribuição de freqüência simétrica ou log-normal.  

 

Este último modelo é mais adequado para o cálculo dos retornos, uma vez que os 

testes estatísticos paramétricos exigem que se trabalhe com a distribuição normal, fato que 

motiva a trabalhar com esta fórmula de cálculo dos retornos diários neste estudo. 

 
 

          Figura 7 - Distribuição de freqüência dos retornos pela capitalização contínua 
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3.7. Retornos esperados estimados 

 

 

Os retornos esperados (futuros) podem ser estimados de várias maneiras, e os 

modelos de estimação podem ser divididos em estatísticos e econômicos. 

 

Como modelo de estimação estatístico pode-se citar: 

 

Retornos ajustados à média, o retorno esperado estimado é a média aritmética 

simples dos retornos passados observados durante o período de estimação. 

 

Retornos ajustados ao risco e ao mercado; neste modelo estima-se o retorno 

esperado através de uma regressão linear simples entre os retornos passados da ação com a 

carteira de mercado, obtendo-se os coeficientes lineares. 

 

Retornos ajustados ao mercado, este é igual ao retorno observado da carteira de 

mercado, normalmente um índice representativo desta, na mesma data. Como exemplo de 

índices utilizados: o IBrX, Ibovespa, FTSE, Dow Jones. 

 

Sendo o Ibovespa considerado o benchmark mais relevante para a renda variável 

no Brasil, fora o índice também considerado para esta pesquisa. 

                

               

  (7) 

 
E (Ri) = Retorno esperado estimado para a ação “i”; 
Rm = Retorno do portfolio de mercado; IBOVESPA.  

 

 

É importante salientar que, diferentemente do método anterior, os retornos 

estimados são função dos retornos da carteira de mercado na mesma data, e não do período de 

estimação. Este modelo supõe que, em média, as ações possuem o mesmo retorno que a 

carteira de mercado e, implicitamente, que todos os betas das ações sejam iguais ao do índice 

de mercado que é unitário. 
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Campbell, Lo & Mackinlay (1997) afirmam que o modelo de mercado representa 

um avanço em relação ao modelo ajustado à média constante. Isso ocorre porque, ao remover 

à porção do retorno que é relacionada à variação do retorno de mercado, a variância do 

retorno anormal será reduzida. “Este fato proporciona uma maior habilidade em detectar os 

efeitos dos eventos em função da menor variabilidade.” (CAMPBELL, LO & MACKINLAY, 

1997, p. 155 – Tradução dos autores). 

 

 

3.8. Retornos anormais 

 

 

Os retornos anormais é a diferença entre o retorno observado para a ação e seu 

retorno esperado estimado em um período passado. 

 

  (8) 

Onde: 
 
ARi,t = Retorno anormal, ou resíduo (Abnormal return) para a ação “i” na data“t”; 
R i,t = Retorno observado para a ação “i” na data “t”; 
E (Ri) = Retorno esperado estimado para a ação “i”. 

 

 

3.9. Hipóteses 

 

 

As recentes evidências encontradas no mercado brasileiro por estudos dedicados a 

verificar a relevância do comportamento humano na tomada de decisão, e a importância das 

demonstrações financeiras como fonte de informação para os investidores. Estimularam a 

apresentação das hipóteses principais deste trabalho de pesquisa: 

 

Ho: A divulgação do “EPS Surprise” positivo (negativo) não tem influência 

significativa positiva (negativa) nos retornos anormais da ação.  
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H1: A divulgação do “EPS Surprise” positivo (negativo) tem influência 

significativa positiva (negativa) nos retornos anormais da ação.  

 

A hipótese apresentada procura verificar a importância do EPS suprise (diferença 

apurada pelo mercado entre as estimativas e os valores do EPS divulgados trimestralmente) 

para a construção das expectativas dos investidores.  

 

Pela lógica do mercado eficiente, todas as informações devem ser refletidas pelos 

preços das ações. Caso as demonstrações contábeis divulgadas possuírem alguma nova 

informação (surpresa) capaz de alterar as expectativas dos investidores, os preços das ações se 

ajustaram a esta nova informação.  

 

Desta forma, caso este ajuste não seja constatado, outros fatores não 

contemplados pela Hipótese de Mercados Eficientes, mas sim pelas finanças comportamentais 

poderiam ser explicativos deste resultado. 

 

 

3.10. Teste de Normalidade de Jarque – Bera  

 

 

Existem vários testes de normalidade, mas um dos mais simples é o teste chamado 

de BERA-JARQUE (1980). A fundamentação estatística utilizada como base do teste de 

Bera-Jarque é dada pelas equações: 
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(9) 

 

Onde T é o tamanho da amostra, os xi são os valores observados dos dados e µ é a 

média dos dados.  

 

A normalização é necessária para evitar o aparecimento de números grandes 

demais e, portanto incompreensíveis. 

 

 

3.11. Teste t de Student de significância dos coeficientes da regressão  

 

 

Segundo Gujarati (2000: 114), o teste de significância t de Student é um 

procedimento pelo qual os resultados da amostra são usados para verificar a validade ou a 

falsidade de uma hipótese nula. A idéia central destes testes é a de uma estatística de teste 

(estimador) e a distribuição de amostragem dessa estatística, conforme a hipótese nula. O 

estimador, ou o valor de t, é encontrado através da seguinte expressão: 

 

(10) 



80 

 

 

sendo,  

t = variável que, pela hipótese de normalidade, segue a distribuição t com n-2 

graus de liberdade,  

ˆβ= coeficiente angular da reta de regressão estimado pelo modelo,  

iβ= valor do coeficiente angular da reta de regressão, segundo a hipótese nula,  

ep( β̂) = erro padrão do coeficiente angular estimado.  

 

 

Como afirma Gujarati (2000: 115), na linguagem do teste hipótese, o intervalo de 

confiança é conhecido como região de aceitação da hipótese nula e a região (ou regiões, no 

caso do teste bi-caudal), conforme figura 8, fora deste intervalo é chamada de região de 

rejeição da hipótese nula ou região crítica. Os limites de confiança ou os pontos extremos no 

intervalo são chamados também de valores críticos. 
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Figura 8– Distribuição T Bi-caudal 

 

 

 

 

Pelo teste de significância, diz-se que uma estatística é significante se o valor da 

estatística de teste se encontrar na região crítica. Neste caso, a hipótese nula é rejeitada. Pelo 

mesmo motivo, diz-se que um teste é estatisticamente insignificante se o valor da estatística 

de teste se encontrar na região de aceitação. 

 

 A estatística t dos coeficientes de cada fator de risco, assim como seu respectivo 

valor probabilístico (p-value), serão gerados pelo software WinSTAT. Para se testar as 

hipóteses nulas propostas, observar-se-á se o p-value das estatísticas t de cada fator de risco é 

superior ou inferior ao nível de significância, valor este que depende do intervalo de confiança 

selecionado. 
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 Neste trabalho será utilizado um intervalo de confiança de 95% em um teste bi-

caudal, gerando assim um nível de significância de 2,5% em cada cauda da distribuição t de 

Student. Caso o p-value seja inferior ao nível de significância, a hipótese nula será rejeitada. 

 

 

3.12. Teste Wilcoxon 

 

 

O teste de Wilcoxon, utilizado para confirmar o teste t, é menos restritivo do que 

este último por não exigir normalidade das variáveis. O teste é feito por meio de postos 

ordinais, não dependendo da forma da distribuição de probabilidades.  

 

O Wilcoxon Test é um teste não-paramétrico, que testa a hipótese de um 

determinado evento não ter efeito após a sua ocorrência, usando para isso, pares de variáveis 

casadas. (BRICKEL, P. & DOKSUM, 1977).  

 

O teste de Wilcoxon, que pode ser utilizado na comparação de dados 

emparelhados (em pares) medidos tanto na escala ordinal, como intervalar ou de razão. 

Massad (2004) lembra que o princípio do teste de Wilcoxon consiste em avaliar a ocorrência 

de modificações significativas em dois conjuntos de dados. Modificações ou diferenças muito 

pequenas podem, segundo o autor, ser devidas ao acaso; no entanto, quando expressivas, “[...] 

é pouco provável que se devam ao acaso, sendo fruto de um fator causal.”. 

 

O valor da estatística de teste é determinado da seguinte forma: 

 

1º passo: Ordene os valores das diferenças, ignorando os sinais; 

2º passo: Some os valores dos postos, atribuindo os sinais ignorados no passo1; 

3º passo: Calcule o somatório dos postos positivos e dos negativos; 

4º passo: A menor soma será a estatística de teste; e 

5º passo: Compare o valor do passo anterior com o valor crítico de tabel 

 

O objetivo da utilização desse teste foi o de proporcionar maior robustez ao 

tratamento estatístico, uma vez que ele é menos restritivo que os testes paramétricos, dado que 

não faz quaisquer pressupostos quanto às distribuições estatísticas. 
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3.13. Correlação de Pearson 

 

 

O coeficiente de correlação de Pearson é uma medida do grau de relação linear 

entre duas variáveis quantitativas. Este coeficiente varia entre os valores -1 e 1. O valor 0 

(zero) significa que não há relação linear, o valor 1 indica uma relação linear perfeita e o valor 

-1 também indica uma relação linear perfeita, mas inversa, ou seja, quando uma das variáveis 

aumenta a outra diminui. Quanto mais próximo estiver de 1 ou -1, mais forte é a associação 

linear entre as duas variáveis. 

 

O coeficiente de correlação de Pearson é normalmente representado pela letra r  e 

a sua fórmula de cálculo é: 

(11) 

MOORE, DAVID S. (2007) 

 

Garson (2009) afirma que correlação “é uma medida de associação bivariada 

(força) do grau de relacionamento entre duas variáveis”. Para Moore (2007), “A correlação 

mensura a direção e o grau da relação linear entre duas variáveis quantitativas” (MOORE, 

2007: 100/101). Em uma frase: o coeficiente de correlação de Pearson (r) é uma medida de 

associação linear entre variáveis. 

 

Como valores extremos (0 ou 1) dificilmente são encontrados na prática é 

importante discutir como os pesquisadores podem interpretar a magnitude dos coeficientes.  

 

Para Cohen (1988), valores entre 0,10 e 0,29 podem ser considerados pequenos; 

escores entre 0,30 e 0,49 podem ser considerados como médios; e valores entre 0,50 e 1 

podem ser interpretados como grandes. Dancey e Reidy (2005) apontam para uma 

classificação ligeiramente diferente: r = 0,10 até 0,30 (fraco); r = 0,40 até 0,6 (moderado); r = 

0,70 até 1 (forte). 
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O certo é que quanto mais perto de 1 (independente do sinal) maior é o grau de 

dependência estatística linear entre as variáveis. No outro oposto, quanto mais próximo de 

zero, menor é à força dessa relação. 

 

Em termos estatísticos, duas variáveis se associam quando elas guardam 

semelhanças na distribuição dos seus escores. Mais precisamente, elas podem se associar a 

partir da distribuição das freqüências ou pelo compartilhamento de variância. No caso da 

correlação de Pearson (r) vale esse último parâmetro, ou seja, ele é uma medida da variância 

compartilhada entre duas variáveis. Por outro lado, o modelo linear supõe que o aumento ou 

decremento de uma unidade na variável X gera o mesmo impacto em Y.  

 

Em termos gráficos, por relação linear entende-se que a melhor forma de ilustrar o 

padrão de relacionamento entre duas variáveis é através de uma linha reta. Portanto, a 

correlação de Pearson (r) exige um compartilhamento de variância e que essa variação seja 

distribuída linearmente. 

 

O gráfico de dispersão abaixo, na figura 9 apresenta um exemplo de uma relação 

linear entre duas variáveis hipotéticas X e Y. 

 

Figura 9 - Correlação linear entre X e Y 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Moore e McCabe (2004), 
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Como pode ser observado, há uma correlação linear positiva entre X e Y. 

Detalhadamente, isso implica que quando um escore está acima da média de X espera-se que 

ele também esteja acima da média de Y. 

 

Uma vez definido o conceito e fornecida a sua interpretação é importante entender 

algumas de suas propriedades. Baseado em Moore e McCabe (2004), destacamos as 

propriedades do coeficiente e as condições que precisam ser satisfeitas para realizar a análise 

de correlação de Pearson (r).  

 

Portanto, as observações são as seguintes: 

 

a) O coeficiente de correlação de Pearson não diferencia entre variáveis independentes e 

variáveis dependentes. 

b) O valor da correlação não muda ao se alterar a unidade de mensuração das variáveis. 

c) O coeficiente tem um caráter adimensional, ou seja, ele é desprovido de unidade física que 

o defina. 

d) A correlação exige que as variáveis sejam quantitativas (contínuas ou discretas). 

e) Os valores observados precisam estar normalmente distribuídos. 

f) Faz-se necessário uma análise de outliers, o coeficiente de correlação é fortemente afetado 

pela presença deles. 

g) Faz-se necessária a independência das observações, ou seja, a ocorrência de uma 

observação X1 não influencia a ocorrência de outra observação X2. 

 

Para Osborne e Waters (2002), a violação desses pressupostos pode comprometer 

os resultados, levando o pesquisador a cometer os erros do tipo I ou tipo II (OSBORNE e 

WATERS, 2002: 01).  

 

O erro do tipo I consiste em concluir que a hipótese nula é falsa quando ela é 

verdadeira. Logo, não existe relação entre as variáveis (Ho é verdadeira), mas o pesquisador 

argumenta que X e Y são estatisticamente dependentes. Ou seja, ele não poderia ter rejeitado 

a hipótese nula.  
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O erro do tipo II consiste em concluir que a hipótese nula é verdadeira quando ela é falsa. 

Logo, existe relação entre X e Y (Ho é falsa), mas o pesquisador defende que as variáveis são 

estatisticamente independentes. Ou seja, ele deveria ter rejeitado a hipótese nula. 

 

Desta forma, vale ressaltar que o coeficiente de correlação de Pearson (r) deve ser 

acompanhado por análises gráficas (gráficos de dispersão). Apenas depois disso o pesquisador 

deve utilizar o coeficiente de correlação de Pearson (r) para medir o grau e a direção da 

associação entre as suas variáveis de interesse. 

 

 Sendo este, o terceiro e último teste estatístico empregado no intuito de 

comprovar ou refutar a hipótese nula. 
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CAPÍTULO 4 INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

 

Este estudo tem como finalidade averiguar a relevância, no mercado brasileiro, do 

comportamento humano na tomada de decisão, e a importância das demonstrações financeiras 

como fonte de informação para os investidores.  Sendo a hipótese analisada: 

 

Ho: A divulgação do EPS Surprise positivo (negativo) não tem influência 

significativa positiva (negativa) nos retornos anormais da ação.  

 

Foram considerados três testes para verificação de significância estatística neste 

estudo, sendo dois testes paramétricos, Test T Student e Correlação de Pearson e um teste não 

paramétrico, Wilcoxon-Test. 

 

 

4.1. Resultados Jarque – Bera 

 

 

Após a realização do teste de normalidade de Jarque – Bera, conforme já esperado, 

alguns testes rejeitaram a hipotese de normalidade, tal resultado já era esperada, salienta 

Santos (1999), devido à existência de “fat tails” típicas de séries financeiras.  

 

Das 17 ações da amostra em 9 períodos, totalizando 153 testes, 140 apresentaram 

distribuição normal no período de estimação e 13 rejeitaram a hipótese nula de que os 

retornos possuem distribuição normal, considerando  95% de significância. 

 

Sendo o número 6 (seis) o valor crítico a ser considerado neste teste, caso o resultado do 

calculo de Jarque-Bera encontrado seja superior a este valor, rejeita-se a hipótese nula; como 

exemplo pode-se citar em Q3 de 2009, a ação Cpfe3, a qual apresentou no teste o valor de 

18.459 e assim não se comprovando a normalidade para esta observação. 

 

Apesar de algumas ações apresentarem valor Jarque-Bera muito alto, tal como 

exemplificado com a Cpfe3, nenhuma das observações da amostra foi retirada da análise. 
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Tabela 4 – Resultado Consolidado do Teste de Jarque-Bera 

 

 Test JB 
Q3 
2009 

Q2 
2009 

Q1 
2009 

Q4 
2008 

Q3 
2008 

Q2 
2008 

Q1 
2008 

Q4 
2007 

Q3 
2007 

Petr4 0.814 0.785 1.867 1.663 0.213 1.38 6.359 2.321 79.048 
Ambv4 0.262 1.401 0.527 1.27 0.924 1.189 1.717 0.644 0.407 
Gfsa3 5.861 0.403 0.254 1.827 2.41 3.877 1.018 0.871 0.558 
 Brto4 0.147 2.339 0.049 0.736 0.247 0.626 3.141 1.602 0.01 
 Natu3 0.147 3.342 0.7 9.176 2.525 3.283 1.782 25.939 0.812 
 Rdcd3 3.429 0.146 4.521 6.358 1.115 2.473 0.58 4.807 0.953 
 Cruz3 1.635 3.997 1.38 11.771 1.746 2.429 23.999 4.307 1.014 
 Bbas3 0.086 1.53 2.586 6.119 0.791 1.545 0.04 2.217 3.393 
 Netc4 1.037 1.33 0.279 0.269 0.227 1.252 3.716 0.881 0.592 
 Usim3 4.708 1.8 1.499 3.718 3.461 2.817 5.127 1.895 1.724 
 Jbss3 0.018 35.46 1.339 0.439 0.412 0.646 2.217 3.589 1.899 
 Cpfe3 18.459 0.845 2.335 2.991 0.791 0.701 2.34 0.778 1.006 
 Ccro3 2.262 0.701 0.767 29.573 0.803 1.578 16.142 4.507 0.234 
 Alll11 0.642 1.757 1.426 2.018 0.075 1.824 4.981 22.764 2.449 
 Prga3 0.355 0.299 3.505 0.927 1.519 3.062 7.703 1.194 0.233 
 Tcsl3 9.644 0.665 3.142 0.863 0.068 0.217 12.759 26.437 0.922 
 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Pode-se observar na tabela 4 que em 91,5% das observações identifica-se a 

normalidade, uma vez que os valores resultantes são inferiores ao valor crítico do teste 

aplicado. Desta forma valida-se a utilização do teste T para a análise da amostra, o uma vez 

que a distribuição normal foi comprovada. 

 

 

4.2.Resultados Teste T 

 

 

Dado o intervalo de confiança de 95% em um teste bi-caudal, com nível de 

significância de 2,5% em cada cauda da distribuição t de Student. 

  

Pode-se observar, na tabela 5 que o “P Value” é maior que o nível de significância 

para todas as ações analisadas, sendo assim, o test T não rejeitam a hipótese nula para 

nenhuma das 17 ações analisadas. 
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Tabela 5 – Resultado Consolidado dos testes T aplicados 

 

    P Value 

 Empresa Ação Alfa/2 
T-Test 

(independent) 
1 Petrobras petr4 0.025 0.071537504 
2 AMBEV ambv4 0.025 0.723755189 
3 Gafisa gfsa3 0.025 0.698815377 
4 Brasil Telecom brto4 0.025 0.593420116 
5 Natura natu3 0.025 0.682779054 
6 Redcard rdcd3 0.025 0.197430246 
7 Souza Cruz cruz3 0.025 0.13815402 
8 Banco do Brasil bbas3 0.025 0.200882479 
9 Net netc4 0.025 0.920223878 
10 Usiminas usim3 0.025 0.054684873 
11 JBS jbss3 0.025 0.040763881 
12 CPFL Energia cpfe3 0.025 0.255233819 

13 
Companhia Concessões 

Rodoviárias ccro3 0.025 0.611679349 
14 America Latina Logística alll11 0.025 0.625115734 
15 BRF Brasil Foods prga3 0.025 0.452603281 
16 TIM Participações tcsl3 0.025 0.351831601 
17 BM&F Bovespa S.A bvmf3 0.025 0.562679015 

 

                                   Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Isto significa que a divulgação ao mercado, dos EPS suprise das ações 

consideradas neste estudo, não proporcionou retornos anormais no período analisado. 

 

Como exemplo, pode-se comentar o resultado do Test T para a Gafisa (gfsa3), o 

qual evidência um P-value de 0.6988, dentro do intervalo de confiança de 95 %, uma vez que 

se trata de um valor superior a 0.025. Sendo assim, a divulgação do “EPS Surprise” da ação 

gfsa3 positivo ou negativo não tem influência significativa nos retornos anormais desta ação.  
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4.3. Resultados Teste Wilcoxon 

 

 

Utilizado o teste não paramétrico de Wilcoxon nos mesmos dados, com o mesmo 
intervalo de confiança. 

 
É possível observar na tabela 6 que o “P Value” é maior que o nível de 

significância para todas as ações analisadas, como exemplo pode-se observar o resultado do 

teste de Wilcoxon para o Banco do Brasil (bbas3) com um P-value de 0.2603, valor superior a 

0.025, ou seja, dentro do intervalo de confiança de 95 %.  

 

Sendo assim, a divulgação do “EPS Surprise” da ação bbas3 positivo ou negativo 

não tem influência significativa nos retornos anormais do Banco do Brasil.  

 

 

Tabela 6 – Resultado Consolidado dos testes Wilcoxon 

 

        P Value 
  Empresa Ação Alfa/2 Wilcoxon-Test 
1 Petrobras petr4 0.025 0.260392944 
2 AMBEV ambv4 0.025 0.441268133 
3 Gafisa gfsa3 0.025 0.593954675 
4 Brasil Telecom brto4 0.025 0.600179487 
5 Natura natu3 0.025 0.952765022 
6 Redcard rdcd3 0.025 0.26261829 
7 Souza Cruz cruz3 0.025 0.138010738 
8 Banco do Brasil bbas3 0.025 0.260392944 
9 Net netc4 0.025 0.441268133 

10 Usiminas usim3 0.025 0.062979051 
11 JBS jbss3 0.025 0.042522478 
12 CPFL Energia cpfe3 0.025 0.313938094 

13 
Companhia Concessões 
Rodoviárias ccro3 0.025 0.858954923 

14 America Latina Logística alll11 0.025 0.213524354 
15 BRF Brasil Foods prga3 0.025 0.952765022 
16 TIM Participações tcsl3 0.025 0.090968948 
17 BM&F Bovespa S.A bvmf3 0.025 0.500184257 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Desta forma, o teste não paramétrico de Wilcoxon, não rejeitam a hipótese nula 

para nenhuma das 17 ações analisadas, confirmando as evidências encontradas pelo teste 

paramétrico T. 

 
 

4.4. Coeficiente de correlação de Pearson 

 

 

O último teste estatístico aplicado, o coeficiente de correlação de Pearson, 

exacerbado na tabela 7, apresentou para 1 ação, BM&F Bovespa S.A, um coeficiente 

considerado forte, nas outras 16 ações, 7 apresentaram um coeficiente considerado médio e 9 

apresentaram um coeficiente fraco ou independente, segundo Dancey e Reidy (2005). 

 

Tabela 7 – Resultado Consolidado dos coeficientes de correlação de Pearson 

 

  Empresa Ação 

Pearson 
Correlation 
Cof Análise  

1 Petrobras petr4 -0.576457494 
As variáveis estão negativamente relacionadas 
(moderado). 

2 AMBEV ambv4 0.299297792 
As variáveis estão positivamente correlacionadas 
(fraco). 

3 Gafisa gfsa3 -0.586583216 
As variáveis estão negativamente relacionadas 
(moderado). 

4 Brasil Telecom brto4 -0.459161666 
As variáveis estão negativamente relacionadas 
(moderado). 

5 Natura natu3 0.061495032 As variáveis são estatisticamente independentes. 

6 Redcard rdcd3 0.38320941 
As variáveis estão positivamente correlacionadas 
(fraco). 

7 Souza Cruz cruz3 0.636127231 
As variáveis estão positivamente correlacionadas 
(valor moderado). 

8 Banco do Brasil bbas3 -0.37824012 
As variáveis estão negativamente relacionadas 
(valor fraco). 

9 Net netc4 -0.659121778 
As variáveis estão negativamente relacionadas 
(moderado). 

10 Usiminas usim3 0.409235363 
As variáveis estão positivamente correlacionadas 
(valor moderado). 

11 JBS jbss3 0.41299048 
As variáveis estão positivamente correlacionadas 
(valor moderado). 

12 CPFL Energia cpfe3 0.06185553 As variáveis são estatisticamente independentes. 

13 

Companhia 
Concessões 
Rodoviárias ccro3 -0.092208738 As variáveis são estatisticamente independentes. 

14 
America Latina 
Logística alll11 0.342482347 

As variáveis estão positivamente correlacionadas 
(fraco). 

15 BRF Brasil prga3 -0.218480268 
As variáveis estão negativamente relacionadas 
(valor fraco). 
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Foods 

16 
TIM 
Participações tcsl3 -0.296082068 

As variáveis estão negativamente relacionadas 
(valor fraco). 

17 
BM&F Bovespa 
S.A bvmf3 -0.804249482 

As variáveis estão negativamente relacionadas 
(valor alto). 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Conforme já exacerbado, o coeficiente de correlação de Pearson (r) deve ser 

acompanhado por análises gráficas (gráficos de dispersão), no Apêndice 3 estão os gráficos 

correspondentes a cada uma das 17 ações estudadas. 

 

 Ao analisar se o gráfico de dispersão, na figura 10, da ação BM&F Bovespa, não 

se comprova uma alta correlação entre o “EPS Suprise” e a valorização da ação tal como 

evidenciado pelo forte coeficiente encontrado.  

 

Figura 10 - Correlação linear entre o EPS Surprise Bvmf3 e LN Bvmf3 – LN 

Índice bovespa. 

Gráfico de Dispersão - BM&F Bovespa
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Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Desta forma, não existem indícios suficientas para afirmar que o EPS Surprise 

tenha impactado num retorno anormal para a ação Bvmf3. 
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Ainda observando os gráficos de dispersão, o único que evidenciou uma 

correlação moderadamente positiva foi o da Souza Cruz, comprovando assim o coeficiente 

encontrado de 0.636. 

 

Figura 11 - Correlação linear entre o EPS Surprise Cruz3 e LN Cruz3 – LN 

Índice bovespa. 
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Fonte: Elaborado pelo autor 
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CAPÍTULO 5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 
 
 

A presente pesquisa buscou investigar o papel da contabilidade financeira e da 

ciência das finanças comportamentais por parte do investidor no processo de tomada de 

decisões no mercado acionário brasileiro. 

 

 A contabilidade como fonte de informações deve sempre buscar garantir a 

qualidade e a utilidade das informações emanadas. Desse modo, observa-se a necessidade da 

ampliação do número de pesquisas empíricas, com base em métodos estatísticos 

econométricos para avaliar o real proveito dessas informações para os agentes, no mercado de 

capitais. 

 

Partindo dessa premissa, o presente estudo se propôs a analisar a relação entre a 

divulgação do EPS suprise (diferença auferida entre índice lucro por ação estimando e 

divulgado) e o comportamento do retorno acionário das empresas visadas, tendo como 

ambiente de pesquisa o mercado de capitais brasileiro. 

 

O período estudado abrangeu as demonstrações financeiras trimestrais, divulgadas 

entre setembro de 2007 e junho de 2009, totalizando nove períodos. 

 

Para tanto, utilizou-se como metodologia o estudo de eventos, cujo intuito é medir 

o impacto do evento no valor da empresa, dado o racionalismo do mercado. A mensuração da 

influência do EPS surprise se deu por meio de testes, a partir dos retornos anormais apurados 

para cada empresa-objeto. 

 

Foram utilizados basicamente dois testes paramétricos e um não-paramétrico. Os 

testes paramétricos tratam-se de testes de médias para variáveis dependentes, enquanto que o 

teste não-paramétrico consiste no teste de postos com sinais de Wilcoxon para duas variáveis 

dependentes. 

 

A análise dos resultados para o teste de duas médias para variáveis dependentes 

evidência que Ho, hipótese em que a divulgação do EPS Surprise positivo (negativo) não tem 
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influência significativa positiva (negativa) nos retornos anormais da ação, não é rejeitada para 

nenhuma das ações levando-se em consideração a distribuição normal padronizada e a 

distribuição t de Student, respectivamente. 

 

O teste de postos com sinais de Wilcoxon também apontam para a não rejeição de 

Ho, para a totalidade das ações dessa amostra, uma vez que o P Value apresentou-se maior 

que o valor de significância de 5% considerado neste estudo. 

 

Apesar de Triola (1999, p. 317) afirmar que uma das desvantagens dos testes não 

paramétricos é a falta de eficiência, sendo necessário que haja diferenças maiores para rejeitar 

a hipótese nula. Neste estudo, a rejeição da hipótese nula nos testes não-paramétricos se deu 

de maneira inquestionável, tendo em vista que as estatísticas de teste foram distantes dos 

valores críticos.  

 

O segundo teste paramétrico aplicado, o coeficiente de correlação de Pearson, 

apresentou apenas para uma empresa um coeficiente considerado forte, para as demais ações 

consideradas neste estudo, o coeficiente não demonstrou valores significativos que possam 

sugerir um relacionamento entre o valor do EPS suprise divulgado e a variação no retorno das 

ações.  

 

Os resultados obtidos permitem afirmar que para o conjunto de dados analisados, 

ou seja, todas as 17 empresas no período considerado, não houve alteração, em média, em seu 

retorno acionário devido às informações contábeis divulgas trimestralmente. 

 

Portanto, a resposta para o questionamento feito no início desta pesquisa, dentro 

das limitações postas, é que as divulgações contábeis, especificamente a divulgação do índice 

lucro por ação não possuem correlação com o comportamento dos retornos acionários das 

empresas no Brasil.  

 

Desta forma, confirma-se que um investidor diante da tomada de decisão no 

mercado acionário brasileiro, deve considerar também os estudos das finanças 

comportamentais, uma vez que nem sempre a variação do retorno das ações pode ser 

explicada por informações contábeis.  
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Para pesquisas futuras, sugere-se a utilização de períodos mais extensos, bem 

como a utilização de outras datas para verificação do retorno anormal, além do estudo de 

outras características presentes no mercado financeiro (regulamentação, liquidez, controle 

acionário), além de outras informações contábeis que possam também influenciar na variação 

dos preços das ações poderiam ser consideradas também, tal como o índice P/L (preço / lucro 

por ação), medida muito bem aceita pelo mercado financeiro como medida de rentabilidade. 

 

Assim, espera-se que as evidências encontradas neste trabalho contribuam para 

aumentar o conhecimento sobre o papel e importância das informações divulgadas pela 

contabilidade para o mercado acionário brasileiro, mas principalmente despertar motivações 

para o aprofundamento dos estudos das finanças comportamentais. 
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APÊNDICES 
 

APÊNDICE 1: Tabela consolidada dos valores utilizados como preço das ações nos 

testes estatísticos realizados. 

 

  
Q3 
2007 

Q4 
2007 

Q1 
2008 

Q2 
2008 

Q3 
2008 

Q4 
2008 

Q1 
2009 

Q2 
2009 

Q3 
2009 

  1-Sep 1-Dec 1-Mar 1-Jun 1-Sep 1-Dec 1-Mar 1-Jun Sep-09 
LN Petr4 - 
LN Ibov 0.072 0.018 -0.008 -0.212 0.109 0.110 -0.190 -0.190 -0.135 
LN Ambv4 
- LN Ibov -0.372 -0.003 -0.368 0.024 0.712 -0.095 -0.009 -0.081 -0.061 
LN Gfsa3 - 
LN Ibov 0.050 -0.038 -0.473 -0.234 -0.795 0.224 -0.050 0.448 -0.302 
LN Brto4 - 
LN Ibov -0.112 0.068 -0.099 0.055 0.569 -0.616 -0.186 -0.247 0.266 
LN Natu3 - 
LN Ibov -0.327 -0.099 -0.110 0.398 0.698 -0.200 -0.249 0.093 -0.025 
LN Rdcd3 - 
LN Ibov -0.147 -0.312 0.094 0.253 0.494 -0.296 -0.280 -0.184 -0.156 
LN Cruz3 - 
LN Ibov -0.105 -0.226 -0.207 0.051 0.559 -0.088 -0.270 -0.015 -0.128 
LN Bbas3 - 
LN Ibov -0.344 0.257 -0.317 -0.172 0.127 -0.359 -0.006 0.135 -0.117 
LN Netc4 - 
LN Ibov -0.491 -0.461 -0.080 -0.044 0.349 -0.060 -0.351 -0.115 0.008 
LN Usim3 - 
LN Ibov -0.307 0.015 0.005 -0.360 -0.525 -0.010 -0.076 0.069 -0.272 
LN Jbss3 - 
LN Ibov -0.456 -0.144 0.009 -0.223 0.427 -0.103 -0.152 -0.138 -0.176 
LN Cpfe3 - 
LN Ibov -0.239 -0.113 -0.244 0.107 0.457 -0.463 -0.247 -0.019 -0.220 
LN Ccro3 - 
LN Ibov -0.423 -0.058 0.074 0.114 0.167 -0.032 -0.257 -0.176 0.012 
LN Alll11 - 
LN Ibov -0.048 -0.062 0.052 0.195 0.308 -0.363 -0.067 0.027 0.066 
LN Prga3 - 
LN Ibov -0.251 -0.044 -0.029 -0.017 0.358 -0.390 -0.338 0.017 -0.284 
LN Tcsl3 - 
LN Ibov -0.128 -0.076 -0.553 -0.018 0.176 -0.293 -0.450 -0.188 -0.053 
LN Bvmf3 - 
LN Ibov 0.000 0.000 0.000 -0.030 -0.327 -0.009 -0.013 -0.188 -0.211 
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APÊNDICE 2: Diferenças entre os valores de ganhos por ação (EPS) estimados e 

divulgados. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
EPS 
Surprise Q4 2008 Q1 2009 Q2 2009 Q3 2009 

petr4  60.52%  65.70%  12.86%  15.90% 
ambv4  -3.76%  48.36%  10.31%  -4.14% 
gfsa3  -40.05%  -97.72%  -40.19%  -26.42% 
brto4  -33.16%  --  --  
natu3  -27.75%  -9.85%  2.59%  9.64% 
rdcd3  10.36%  4.49%  8.18%  -3.00% 
cruz3  47.17%  --  --  -- 
bbas3  -0.77%  -22.41%  3.97%  5.92% 
netc4  100.00%  272.67%  4.59%  132.25% 
usim3  48.34%  --  -16.93%  30.17% 
jbss3  -154.57%  -675.00%  -14.28%  -- 
cpfe3  6.87%  -12.85%  -6.25%  10.49% 
ccro3  3.98%  -7.14%  -5.60%  -3.77% 
alll11  -123.18%  100.00%  -4.34%  -6.27% 

prga3  -94.73%  -297.93%  38.37%  1,533.33% 
 
 

 

 

EPS 
Surprise Q3 2007 Q4 2007 Q1 2008 Q2 2008 Q3 2008 

petr4  -22.88%  -21.50%  67.71%  15.47%  14.81% 
ambv4  -6.82%  4.38%  -6.87%  -44.53%  21.09% 
gfsa3  -10.71%  -27.27%  65.15%  -20.00%  25.00% 
brto4  -15.83%  10.37%  52.22%  20.33%  -12.34% 
natu3  -10.53%  -6.37%  -8.86%  3.81%  20.00% 
rdcd3  --  11.13%  4.55%  12.29%  13.51% 
cruz3  -15.64%  -3.03%  27.40%  --  57.33% 
bbas3  160.00%  -15.26%  -2.24%  -0.01%  37.12% 
netc4  -14.28%  49.25%  -47.83%  -47.67%  -506.85% 
usim3  --  15.00%  18.26%  -7.89%  -21.30% 
jbss3  -268.88%  -873.48%  --  -533.33%  48.48% 
cpfe3  0.85%  -12.52%  7.79%  1.79%  7.57% 
ccro3  8.50%  -16.19%  -7.59%  -8.30%  11.20% 
alll11  -10.31%  3.62%  -9.09%  -0.22%  -29.64% 
prga3  38.46%  -30.42%  -37.50%  150.00%  -116.90% 
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APÊNDICE 3: Gráfico de dispersão das empresas analisadas  
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