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Exmos. Senhores, 

 

É uma grande honra para mim estar aqui hoje na qualidade de vencedora da 

19.ª edição do Prémio José Luís Sapateiro com a minha dissertação de 

mestrado que se intitula “A cobertura noticiosa e as rentabilidades anormais 

extremas das ações das empresas do PSI-20”.  

 

Começo por agradecer à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, na 

pessoa da Sra. Presidente Gabriela Figueiredo Dias, pela iniciativa de 

distinguir anualmente trabalhos científicos  que incidem sobre um tema de 

relevância e de interesse para o Mercado de Capitais Português. 

 

Agradeço, também, ao júri do prémio, nas pessoas do Professor Doutor 

Fernando Teixeira dos Santos, do Professor Doutor José Neves Adelino e 

do Professor Doutor Victor Mendes, pela seleção das obras concorrentes.  

 

Cumprimento, ainda, os demais candidatos ao prémio, os oradores e o 

público aqui presente. 

 

A investigação em destaque foi desenvolvida na Faculdade de Economia da 

Universidade do Porto, no âmbito do Mestrado em Economia e Administração 

de Empresas, que concluí em maio de 2017. 

 

Tive o privilégio de ter como orientador para a realização da dissertação o 

Professor Doutor Carlos Francisco Ferreira Alves, a quem muito agradeço a 

partilha do conhecimento, o rigor exigido e a disponibilidade manifestada. De 

facto, se hoje vejo a investigação desenvolvida ser distinguida e premiada, 

muito o devo ao Professor Carlos Alves. 

 

Partindo da questão – Há evidência de que as empresas cotadas em bolsa 

gerem a informação antes ou depois da ocorrência de rentabilidades 

extremas, sejam negativas ou positivas? – esta investigação teve dois 

objetivos principais. 
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Em primeiro lugar, aferir se existe cobertura noticiosa pelos meios de 

comunicação social antes, durante e depois da ocorrência do evento e se tal 

cobertura é assimétrica. 

 

Em segundo lugar, verificar se existe evidência de que as notícias publicadas 

possam ter sido promovidas pela empresa com o intuito de minimizar os 

impactos negativos, no caso de uma descida acentuada dos preços, e 

capitalizar os factos positivos, no caso de uma subida acentuada dos preços. 

 

Em termos metodológicos, com base nas empresas que integraram 

permanentemente o PSI-20 entre 1 de janeiro de 2004 e 31 de dezembro de 

2013, recorremos, primeiramente, a um processo inspirado no Estudo de 

Eventos para selecionar a amostra. Assim, selecionámos os dias em que se 

registaram rentabilidades extremas positivas e rentabilidades extremas 

negativas, totalizando 430 dias, ou seja, 218 «eventos positivos» e 212 

«eventos negativos» para o conjunto das empresas analisadas. Como para 

cada evento foi estudada uma janela composta por 7 dias – os três dias 

anteriores ao evento, o dia do evento e os três dias ulteriores ao evento – 

foram, no total, analisados 3010 dias. 

 

Seguidamente, realizámos um Trabalho de Campo, que incluiu a análise dos 

factos relevantes divulgados através do Sistema de Difusão de Informação da 

Comissão do Mercado de Valores Mobiliários e a análise de dois jornais 

portugueses económicos diários (Jornal de Negócios e Diário Económico). 

No âmbito deste trabalho, realizámos, ainda, uma Análise de Conteúdo para 

avaliar o conteúdo das notícias publicadas. 

 

Em terceiro lugar, efetuámos um Estudo Quantitativo que contemplou uma 

Análise Estatística e uma Análise de Regressões. 

 

Através da realização desta investigação constatámos que as grandes 

oscilações de preços vividas pelas empresas são noticiadas pelos jornais (em 

média, cada evento obteve uma cobertura noticiosa superior a 5 artigos). 
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Em relação às notícias na primeira página, antes da ocorrência do evento, 

são mais preponderantes nas situações de eventos positivos, o que pode 

indiciar que as empresas, por antecipação do evento, promovem a 

informação, comunicando-a aos meios de comunicação social. 

 

Relativamente à comunicação de factos relevantes através do Sistema de 

Difusão de Informação da CMVM, a análise de regressões permitiu detetar 

que, quando as empresas utilizam este recurso para comunicar no período 

anterior ao evento, aumenta a probabilidade de se estar perante a ocorrência 

de um evento negativo. 

 

No período ulterior, as empresas são mais vezes fonte da notícia para os 

eventos negativos, reiterando a ideia de que as empresas atuam em relação 

aos meios de comunicação social, prestando declarações (seja por iniciativa 

própria seja por reação ao contacto dos jornalistas). 

 
No âmbito da análise de conteúdo, foram criadas duas variáveis 

independentes: Conteúdo Positivo e Conteúdo Negativo.  

 

Após a ocorrência do evento, verifica-se que são publicadas mais notícias 

com conteúdo positivo quer se esteja perante um evento positivo quer 

negativo. Pode isto significar que, para os eventos positivos, as empresas 

procuram capitalizar o momento bom que vivem e enviam informação aos 

meios de comunicação e que, para os eventos negativos, as empresas 

procuram minimizar a situação desfavorável que estão a vivenciar, 

comunicando aos media, por exemplo, informação que lhes permita reverter 

ou não prejudicar tanto e que se reflete, depois, em mais peças jornalísticas 

também com conteúdo positivo. 

 

Em suma, com esta investigação foi possível detetar que as situações de 

rentabilidades anormais extremas são objeto de divulgação pelos meios de 

comunicação social e que existem divergências entre a cobertura noticiosa 

realizada em situações de eventos positivos e em situações de eventos 

negativos. 
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Como profissional na área da Comunicação, foi, de facto, com grande 

motivação que desenvolvi este trabalho. É, por isso, muito gratificante vê-lo 

reconhecido por um prémio que homenageia uma figura ímpar do mercado 

de capitais português, o Dr. José Luís Sapateiro, e por uma instituição com a 

importância da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários. 

 

Muito obrigada pela vossa atenção. 


