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edição n.º 61 dos Cadernos do Mercado de Valores Mobiliários inclui quatro ar-
tigos de natureza económica.

O primeiro artigo trata a relação entre a cobertura noticiosa e as rentabilidades 
anormais extremas das ações no mercado de capitais português, e tem como 
objetivos essenciais analisar se, e como, as grandes variações de preços das 
ações das empresas cotadas são cobertas pelos meios de comunicação social e 
aferir se essas notícias evidenciam a existência de práticas de gestão da infor-
mação pelas sociedades cotadas.

Os autores distinguem a informação obrigatória, exigida pelas autoridades re-
guladoras, da informação voluntária, facultada ao mercado por iniciativa das 
próprias empresas, e destacam o papel da informação voluntária na mitigação 
da potencial assimetria de informação entre gestores e investidores, e do seu 
potencial efeito nas cotações acionistas. De igual modo, é apresentado o con-
ceito de gestão ativa da informação e são descritas as situações em que as em-
presas são parte ativa na criação e na disseminação de informação aos media, 
com o propósito de influenciarem de forma favorável os preços das suas ações 
através da divulgação de notícias acessíveis a todos os públicos. 

Os autores concluem que existe cobertura noticiosa pelos jornais das oscilações 
de preços expressivas das sociedades cotadas. Todavia, essa cobertura noticiosa 
não é sempre do mesmo tipo pois existem diferenças entre os cenários de subi-
das e de descidas de preços, nomeadamente em aspetos como chamadas à pri-
meira página, citação da empresa enquanto fonte da notícia e conteúdo das pe-
ças jornalísticas. É igualmente apresentada evidência de que, em determinadas 
situações, as sociedades cotadas promovem as notícias publicadas na imprensa 
da especialidade. A gestão da informação permitirá, nestes casos, capitalizar a 
ocorrência de rentabilidades anormais extremas positivas e minimizar o im-
pacto das situações de rentabilidades anormais extremas negativas.

O segundo estudo analisa o impacto da integração das energias renováveis nos 
preços de mercado da eletricidade no Mercado Ibérico da Energia (MIBEL).  

Editorial

A
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A afirmação dos mercados grossistas de eletricidade como espaços de con-
corrência e a crescente importância da geração de energia com base em fon-
tes renováveis têm impacto potencial no mercado da eletricidade. Os autores 
descrevem o funcionamento do mercado de eletricidade e a política de energia 
renovável em Portugal, e apresentam o mercado grossista na Península ibéri-
ca (MIBEL) nas suas duas vertentes, o mercado de contratação a prazo (OMIP) 
e o mercado de contratação à vista (OMEL). Caracterizam ainda os dois regimes 
relativos à atividade de produção de eletricidade, o regime ordinário (PRO) e o 
regime especial (PRE).

São igualmente apresentadas as componentes do preço médio das tarifas de re-
ferência de venda a clientes finais, com os custos de aquisição e fornecimento 
de energia a representar, em 2018, 42% do preço final pago pelos consumidores 
e os custos de interesse económico geral associados nomeadamente à promo-
ção do investimento em energias renováveis a corresponder a 34%.

A análise efetuada permite concluir que a produção de eletricidade a partir de 
fontes renováveis de energia tem impacto negativo no preço da eletricidade no 
mercado grossista português: o aumento de produção em regime especial de 1 
GWh resulta numa redução do preço da eletricidade em 3,9 €/MWh. No caso da 
produção com gás natural, o efeito de descida no preço com a entrada de mais 
produção em regime especial é menos acentuado. 

O aumento da produção hídrica tem um impacto negativo sobre o preço da ele-
tricidade, enquanto o carvão é a tecnologia que apresenta um maior impacto no 
preço da eletricidade (três vezes superior ao do gás natural). A ordem de mérito 
de produção em Portugal inicia-se, assim, no regime especial, seguido da pro-
dução hídrica, gás natural e carvão. Perante o conjunto de resultados obtidos, 
os autores questionam a sustentabilidade do modelo atual uma vez que, com a 
entrada de nova capacidade renovável, a tendência de decréscimo dos preços da 
eletricidade é incompatível com a remuneração necessária dos produtores não 
renováveis.

No terceiro artigo é efetuado um estudo do perfil do jogador em jogos de azar 
e no mercado acionista, sendo identificadas as características demográficas, 
geográficas e socioeconómicas dos jogadores associadas à maior negociação de 
ações do tipo lotaria e à maior aposta em jogos de azar (mais especificamente, 
o Euromilhões).

O envolvimento dos indivíduos com o jogo não é um fenómeno recente. A pro-
pensão para o jogo tanto em jogos de azar como em instrumentos financeiros 
com características de lotarias pode ser associada à procura de diversão e de 

EDITORIAL
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emoções fortes, o que escapa ao domínio da racionalidade económica. Usando 
duas amostras independentes de apostadores portugueses no Euromilhões e de 
investidores em ações que têm características de lotarias no mercado portu-
guês, os autores concluem que o valor das apostas no Euromilhões e o das tran-
sações em ações está associado, de modo similar nas duas amostras, ao perfil 
demográfico, geográfico e socioeconómico dos indivíduos, nomeadamente com 
o género, idade, ocupação e estado civil dos indivíduos. Os autores referem que 
as aspirações humanas podem justificar comportamentos de jogo em diferen-
tes mercados e ser justificados por um desejo de melhorar a mobilidade social, 
mesmo para indivíduos que têm um rendimento superior à média.

No quarto e último artigo é analisado o prémio de risco das ações com base nas 
finanças comportamentais. O autor argumenta que o prémio de risco definido 
pelo modelo CAPM pode ser explicado pelo enviesamento comportamental de 
aversão à perda (i.e., pelo retorno extra exigido pelos investidores para com-
pensar a sua sensibilidade superior a um cenário de perda relativamente a um 
cenário de ganhos), e conclui que esse prémio é essencialmente proporcional à 
volatilidade do ativo.

O autor discute ainda qual a taxa de juro isenta de risco que deve ser considerada 
no modelo CAPM, se uma taxa de curto prazo (e.g., bilhetes do Tesouro a 3 me-
ses nos EUA) ou uma de longo prazo (definida a partir da curva de rendimentos 
para uma maturidade correspondente à do projeto em análise). Com base no ar-
gumento (de natureza comportamental) de que os investidores analisam o re-
torno dos seus investimentos numa base anual, o autor defende a utilização de 
uma taxa correspondente à maturidade de um ano.

Em síntese, a sexagésima primeira edição dos Cadernos do Mercado de Valores 
Mobiliários inclui um conjunto de artigos cuja qualidade e diversidade temática 
recomendam certamente uma leitura cuidada e atenta. l

EDITORIAL
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As informações sobre as empresas que atuam no mercado de capitais não se confinam 
às mensagens divulgadas pelas próprias empresas nem às comunicações emitidas pe-
las, ou através das, autoridades reguladoras, pois existem outras formas de disseminação 
da informação. Neste contexto, os meios de comunicação social, sobretudo a imprensa 
económica, assumem-se como uma importante fonte de informação, visto que publicam 
notícias sobre as empresas e sobre os acontecimentos relevantes para essas empresas, 
estando acessíveis a todos os públicos.

Por sua vez, as empresas, em geral, e as empresas cotadas, em particular, fruto, tam-
bém, da evolução das tecnologias de informação, tendem a recorrer cada vez mais à co-
municação voluntária, utilizando, para o efeito, diversos instrumentos para difundir as 
informações.

Este estudo tem como objetivos investigar, por um lado, se e como é que as grandes varia-
ções de preços nas empresas cotadas (rentabilidades anormais extremas) são cobertas 
pelos meios de comunicação social e, por outro lado, analisar se essas notícias eviden-
ciam a existência de práticas de gestão da informação por parte das empresas.

Concluímos que as grandes oscilações de preços das ações são amplamente noticiadas 
pelos jornais. Porém, existem diferenças entre a cobertura noticiosa realizada nas situa-
ções de subidas de preços e a cobertura noticiosa realizada nas situações de descidas de 
preços, em aspetos como chamadas à primeira página, citação da empresa enquanto fon-
te da notícia e tipo de conteúdo das peças jornalísticas.

Foi também encontrada evidência de que as empresas parecem, em determinadas situa-
ções, promover a gestão da informação e, consequentemente, das notícias publicadas na 
imprensa da especialidade, procurando capitalizar as situações de rentabilidades anor-
mais extremas positivas e minimizar o impacto das situações de rentabilidades anormais 
extremas negativas.

PALAVRAS-CHAVE

RENTABILIDADE ANORMAL EXTREMA;
COBERTURA NOTICIOSA;
GESTÃO DA INFORMAÇÃO

COBERTURA NOTICIOSA E 
RENTABILIDADES ANORMAIS 

EXTREMAS DAS AÇÕES

RESUMO
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INTRODUÇÃO

s empresas, conscientes da importância da informação que divulgam aos mer-
cados, a par da informação obrigatória que prestam, procedem cada vez mais 
à divulgação voluntária de informação (voluntary disclosure), entendida como a 
comunicação difundida por vontade própria das empresas (Tian e Chen, 2009). 
Neste âmbito, Ahern e Sosyura (2014) introduziram a expressão gestão ativa 
dos media para caracterizar as situações em que as empresas são parte ativa na 
criação e na disseminação de informação aos media, para que as notícias publi-
cadas influenciem favoravelmente os preços das suas ações.

Por sua vez, os meios de comunicação social, enquanto intermediários e emis-
sores de nova informação, desempenham uma importante função na dissemi-
nação de informação a uma vasta audiência e na redução da assimetria de infor-
mação entre os diferentes participantes no mercado de capitais (Bushee et al., 
2010), pelo que é expectável que afetem a sua atividade (Fang e Peress, 2009), 
suavizem os movimentos dos preços e acelerem a incorporação da informação 
nos preços (Healy e Palepu, 2001; Chen et al., 2010; Aman, 2013). Não é ainda cla-
ro, porém, em que medida as notícias veiculadas influenciam as expectativas 
dos investidores (Tetlock, 2007), nem como as notícias publicadas contribuem 
para os movimentos de preços, especialmente nas situações de subidas e/ou de 
descidas acentuadas (Aman, 2013). [Em particular, regista-se uma ausência de 
resposta na literatura sobre o comportamento adotado pelas empresas em si-
tuações de rentabilidades extremas, sejam positivas ou negativas]. Este artigo 
procura contribuir para a eliminação deste gap, tendo a seguinte questão mater 
de investigação: Há evidência de que as empresas cotadas em bolsa gerem a infor-
mação antes ou depois da ocorrência de rentabilidades extremas, sejam negativas ou 
positivas? Em consonância, temos dois objetivos principais. Em primeiro lugar, 
procuramos aferir qual é a cobertura noticiosa realizada antes, durante e de-
pois da ocorrência de um período de rentabilidades extremas. Em segundo lu-
gar, pretendemos verificar se há evidência de as notícias publicadas poderem 
ter sido promovidas ou influenciadas pela empresa com o intuito de, no caso de 
uma descida acentuada dos preços, minimizar os impactos negativos e, no caso 
de uma subida acentuada dos preços, capitalizar os impactos positivos.

Para o efeito, em termos metodológicos, este trabalho, num primeiro momen-
to, inspira-se na metodologia de estudo de eventos (MacKinlay, 1997; Kothari e 
Warner, 2004), para selecionar um conjunto de dias em que se registaram renta-
bilidades anormais (subidas e descidas acentuadas). Na segunda parte, com base 
nesses eventos, executa-se um trabalho de campo que inclui uma análise de con-
teúdo (Bardin, 1979; Bos e Tarnai, 1999; Krippendorff, 2004; Macnamara, 2005). 
Por fim, os dados recolhidos foram objeto de análise estatística e econométrica.

A
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Em termos de dados, a amostra é constituída pelas empresas que integraram 
permanentemente o índice PSI-20 entre 1 de janeiro de 2004 e 31 de dezembro 
de 2013. Foram detetadas situações de rentabilidade anormal (positiva e nega-
tiva) que totalizaram 430 situações de retornos anormais (218 positivos e 212 
negativos), doravante designadas por “eventos”. Para cada evento foi consul-
tado o Sistema de Difusão da Informação da CMVM – Comissão do Mercado de 
Valores Mobiliários para verificar se, no período do evento, foram emitidas co-
municações por parte da empresa. Também para cada evento, durante a janela 
de cada evento, foram consultados dois jornais especializados em notícias de 
natureza económica e financeira – Diário Económico e Jornal de Negócios – para 
averiguar qual foi a cobertura noticiosa realizada.

Em termos gerais, foi possível constatar que o tipo de cobertura noticiosa é di-
ferente perante eventos positivos e eventos negativos. Esta investigação possi-
bilitou, igualmente, verificar que as empresas parecem ser proativas na gestão 
da sua comunicação.

Estruturalmente, o trabalho encontra-se dividido em quatro partes. O pri-
meiro ponto dedica-se à Revisão da Literatura. O segundo ponto foca-se na 
Metodologia do Estudo. O terceiro ponto apresenta o Estudo Empírico. Por últi-
mo, no quarto ponto, são partilhas as Conclusões obtidas. l

COBERTURA NOTICIOSA E 
RENTABILIDADES ANORMAIS 

EXTREMAS DAS AÇÕES
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1. REVISÃO DA LITERATURA

1.1 Importância da Comunicação Voluntária de Informação

divulgação de informação financeira define-se, de acordo com Gibbins et al. 
(1990, p. 122), como “...qualquer libertação de informação financeira, seja nu-
mérica ou qualitativa, obrigatória ou voluntária, através de canais formais ou 
informais”1. Por se tratar de uma matéria tão relevante, existem normas que 
regem a divulgação de informação por empresas cotadas (Healy e Palepu, 2001). 
Neste contexto, os relatórios financeiros de divulgação obrigatória são meios 
importantes para as equipas de gestão das empresas comunicarem o desempe-
nho e as opções de governação aos investidores (idem, ibidem) e estes, por sua 
vez, podem melhor avaliar o verdadeiro valor das empresas (Chen et al., 2010).

Há, igualmente, várias fontes externas que fornecem informações sobre as em-
presas aos investidores, em que se destacam os analistas financeiros (Healy e 
Palepu, 2001), as publicações das associações comerciais, os relatórios das ca-
sas de corretagem (Chen et al., 2010) e os meios de comunicação social, em par-
ticular, a imprensa escrita (Healy e Palepu, 2001; Chen et al., 2010). Todos trans-
mitem informação útil para definir o valor fundamental das empresas e, por 
isso, podem influenciar a tomada de decisão dos investidores (Chen et al., 2010; 
Hagenau et al., 2013) e podem igualmente fazer com que os eventos das empre-
sas sejam mais previsíveis (Kothari e Warner, 2004).

A par da obrigatoriedade da informação que as empresas têm de prestar aos 
organismos oficiais, assiste-se cada vez mais à divulgação voluntária de in-
formação (voluntary disclosure), entendida como a comunicação difundida por 
vontade das próprias empresas por causa da sua imagem, dos investidores e 
da prevenção de litígios (Tian e Chen, 2009). Esta comunicação permite não só 
aprofundar a informação obrigatória, como também possibilita a expansão da 
informação, contribuindo, assim, para a melhoria da credibilidade, da sistema-
ticidade e da diversidade das comunicações (idem, ibidem).

Desta forma, a divulgação de informação financeira empresarial pode dividir-
-se entre informação obrigatória, exigida pelas autoridades reguladoras, e in-
formação adicional, divulgada voluntariamente, que é motivada por considera-
ções económicas de custo-benefício (Ettredge et al., 2002)2. Alves e Santos (2008) 
proporcionam evidência de que os investidores dão relevância tanto à informa-
ção financeira voluntariamente divulgada pelas entidades emitentes, como à in-
formação cuja divulgação é imposta pelas autoridades. Estes autores igualmente 
evidenciam que os investidores reagem (ainda que com graus distintos) quer à 
informação auditada quer à informação que não é objeto de auditoria externa.

A

2
 Sobre a diferença da 

relevância atribuída à 

informação voluntá-

ria e obrigatória vide, 

entre outros, Alves e 

Santos (2008).

1
No original: “We defi-

ne financial disclosure 

as any deliberate re-

lease of financial infor-

mation, whether nu-

merical or qualitative, 

required or voluntary, 

or via formal or infor-

mal channels” (Gibbins 

et al., 1990, p. 122).
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A investigação realizada revela que as comunicações voluntárias relacionam-
-se sobretudo com operações no mercado de capitais, disputa do controlo em-
presarial, retorno das ações, questões judiciais e custos de propriedade (Healy e 
Palepu, 2001). Entre os principais objetivos deste tipo de comunicação, desta-
cam-se a apresentação e o esclarecimento do potencial da empresa aos investi-
dores, a diminuição dos custos de capital e o alcance de uma comunicação mais 
positiva com investidores (Tian e Chen, 2009). Também Fang e Peress (2009) 
sustentam que, para as empresas que são alvo de reduzida cobertura por par-
te dos analistas, tanto a cobertura mediática como as ações concretizadas pela 
própria empresa, com enfoque na criação de notoriedade, podem ser vantajo-
sas em termos de captação do interesse do investidor e de redução do custo de 
capital.

São vários os meios que as empresas utilizam para divulgar informação de for-
ma voluntária, de que são exemplos as conferências de imprensa que, muitas 
vezes, são acompanhadas de comunicados de imprensa (press releases) (Price 
et al., 2012). Também as apresentações de analistas, as previsões da gestão, as 
páginas de Internet e outros relatórios são recursos usados pelas organizações 
para difundirem informação de forma voluntária (Healy e Palepu, 2001).

Neste enquadramento, o uso de novas tecnologias e, em particular, o recurso à 
Internet, permitiu às empresas alcançar uma audiência mais abrangente do que 
a atingida através dos meios tradicionais (Ettredge et al., 2002). Estes autores 
concluíram que a extensão de divulgação nos sites está positivamente relacio-
nada com o tamanho da empresa. Também, a criação de áreas específicas para 
os jornalistas dentro dos sites institucionais tem sido um dos recursos mui-
to aproveitados pelas empresas, procurando adicionar cada vez mais compo-
nentes interativas para dialogar com estes profissionais. No estudo de Pettigrew 
e Reber (2011), os jornalistas indicam que usam as páginas institucionais das 
empresas por diversos motivos, salientando-se a procura por informação ge-
ral sobre a organização, por documentação financeira e pela posição da empre-
sa sobre determinado assunto. No entanto, revelam igualmente um certo nível 
de desconfiança e de sensação de manipulação perante a informação veiculada, 
pelo que usualmente a cruzam com os documentos oficiais e têm também ten-
dência para estabelecer contacto direto com as empresas através de meios mais 
tradicionais. Assim, no que à Internet diz respeito, não é ainda claro o efeito que 
está a ter sobre a relação entre os jornalistas e os profissionais de relações pú-
blicas (idem, ibidem).

Em síntese, verifica-se que são vários os benefícios que as empresas podem ex-
trair da informação voluntária, pois esta ajuda a mitigar uma potencial assi-
metria de informação entre gestores e investidores (Price et al., 2012). Todavia, 
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alguma literatura indica que muitas empresas não dispõem de práticas formais 
para gerir a divulgação voluntária de informação (Guillamón-Saorín e Sousa, 
2014). Tal pode dever-se à ausência de eficácia dessas práticas formais. Por este 
motivo, a literatura tem vindo a interrogar-se sobre se a promoção de notí-
cias (isto é, a promoção de conteúdo de índole positiva sobre a empresa) afe-
ta a cobertura noticiosa, as expectativas dos investidores e o preço das ações 
(Solomon, 2012).

1.2 Gestão da Divulgação de Informação

Em virtude de o nível de divulgação de informação voluntária para uma empre-
sa ser determinado pelos seus custos e pelos seus benefícios, a equipa de gestão 
da instituição decide não só a natureza e o conteúdo das mensagens, como tam-
bém a oportunidade e a altura mais adequadas para a sua difusão (Guillamón-
Saorín e Sousa, 2014). Neste contexto, emerge o conceito de gestão da informa-
ção que, através da aplicação apropriada da tecnologia de informação, se define 
como a gestão dos recursos de informação internos e externos de uma organi-
zação (Wilson, 1989).

Por sua vez, Ahern e Sosyura (2014) introduzem a expressão gestão ativa dos me-
dia para caracterizar as situações em que as empresas são parte ativa na criação 
e na disseminação de informação, para que as notícias publicadas influenciem 
favoravelmente os preços das suas ações em determinadas situações. Segundo 
estes autores, “…a relação fundamental entre informação e preços de ações pode 
ser manipulada pelas empresas que procuram alcançar os seus interesses estratégi-
cos através da cobertura noticiosa” (idem, ibidem, p. 242)3.

Neste contexto, importa ainda salientar que frequentemente a intermediação 
entre as empresas e os jornalistas é realizada por profissionais de relações pú-
blicas (Pettigrew e Reber, 2011). Neste seguimento, importa igualmente desta-
car o impacto que a contratação de empresas que intermediem a relação com os 
media pode causar em termos de cobertura noticiosa (Solomon, 2012). O recur-
so a estas Investor Relation Firms pode afetar diretamente a cobertura noticiosa 
(idem, ibidem).

Citando um relatório de 2008 da International Accounting Standards Board, 
Guillamón-Saorín e Sousa (2014) referem que uma informação financeira, co-
municada em tempo oportuno, pode afetar positivamente a relevância e a per-
ceção da autenticidade do seu conteúdo. Neste enquadramento, já muito se 
questionou se os gestores ocultam notícias sobre resultados pouco auspicio-
sos (bad earnings news), optando por divulgá-las em alturas em que o merca-
do presta menos atenção e, contrariamente, se os gestores realçam notícias  
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Sosyura, 2014, p. 242).



17

CADERNOS DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS

quando os resultados são muito positivos (good earnings news), anunciando-as 
em momentos de grande atenção por parte do mercado (deHaan et al., 2015).

Neste estudo realizado por deHaan et al. (2015), que incluiu a análise a mais de 
120 mil datas (dia e hora) de anúncios de resultados, os autores verificaram que 
existe uma elevada frequência de alteração do timing para o anúncio de resulta-
dos, ainda que possa parecer que se trata de uma mudança motivada por impe-
rativos administrativos. Analisando a repercussão da escolha de determinados 
momentos para o anúncio de resultados, os autores verificaram que depois do 
fecho de mercado a produção noticiosa decresce e também diminui a velocidade 
de atualização das previsões por parte dos analistas, o que significa que a aten-
ção, nestas alturas, é previsivelmente menor. Foi igualmente encontrada evi-
dência de que os gestores optam pelos períodos de menor atenção para divulgar 
as más notícias e, contrariamente, selecionam altura de elevada atenção para 
destacar as boas notícias. Em relação à seleção do dia da semana, deHaan et al. 
(2015) verificaram que, quando a divulgação de resultados está agendada para a 
sexta-feira, os retornos anormais registados são negativos. Quanto aos ganhos 
inesperados, os autores constataram que são mais baixos quando as empresas 
os comunicam depois do fecho de mercado, às sextas-feiras e em dias mais mo-
vimentados (idem, ibidem).

Também no estudo levado a cabo por Ahern e Sosyura (2014) foi encontrada forte 
evidência de que as empresas influenciam os preços das ações através de envio 
de press releases nas alturas em que mais beneficiariam de um aumento tem-
porário dos preços dos seus títulos e os autores acreditam que estes resultados 
podem estender-se a outro tipo de eventos, como é o caso das ofertas públicas 
iniciais. Por sua vez, Solomon (2012) encontra evidência de que a promoção de 
notícias pelas empresas (através de instituições especializadas) gera uma co-
bertura noticiosa superior para press releases com conteúdos tidos como posi-
tivos (o que traz impactos favoráveis nos preços das ações) do que para comu-
nicados com conteúdos classificados como negativos.

Pelo exposto, verifica-se que os Chief Executive Officer das empresas têm incen-
tivos para maximizar a disseminação de “boas” notícias e para limitar a divul-
gação de “más” notícias, não só para defesa e projeção das suas carreiras, como 
também para salvaguardar as críticas de outras partes interessadas (deHaan 
et al., 2015). Também Miller e Skinner (2015) indicam que os gestores refletem 
muito sobre como gerir a divulgação da informação, pois estão convictos de que 
as decisões sobre a divulgação têm fortes implicações.

Além do timing de divulgação, existem outros fatores que as empresas tentam 
gerir, nomeadamente o pacote de informação (utilização de formatos standard 
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definidos a priori); o conteúdo (contagem dos números ou das palavras divul-
gadas); a redundância (comunicação de determinada informação em múltiplos 
meios ou a várias audiências) e a interpretação ex ante e ex post (verificação da 
reação de terceiro antes e após a divulgação) (Gibbins et al., 1990).

No âmbito das ações levadas pelas empresas para potenciar o seu impacto, im-
porta realçar o papel desempenhado pelos anúncios publicitários que tentam 
despertar o interesse para um determinado produto ou serviço ou influenciar 
o entendimento das pessoas sobre determinada matéria (Simon e Dejica-Cartis, 
2015). Em particular, no mercado de capitais, a literatura aponta para a pro-
pensão dos investidores preferirem valores mobiliários de empresas com noto-
riedade e com marca, o que afeta a valorização e a liquidez dos títulos das em-
presas (Liao, Sung e Yu, 2016). Assim, a promoção, através da publicidade, da 
imagem da empresa pode criar uma imagem positiva junto do investidor, que, 
por sua vez, realiza as suas decisões de investimento baseado no grau de fami-
liaridade que possui com as empresas (idem, ibidem).

Em suma, há evidência de que as empresas, de forma deliberada, gerem a di-
vulgação de informação, dando assim substância ao conceito de gestão ativa 
dos media (Ahern e Sosyura, 2014). Existe igualmente evidência que as estraté-
gias de divulgação da informação, em relação ao que transmitir e quando trans-
mitir, suscitam a atenção dos gestores das empresas (Miller e Skinner, 2015). 
Neste contexto, importa ainda referir que existem novas tendências em termos 
de disseminação da informação, que podem vir a tornar-se mais prevalentes, 
de que são exemplos os media sociais4, sendo, por isso, expectável que se conti-
nuem a colocar novas questões no âmbito da gestão da divulgação da informa-
ção (idem, ibidem).

1.3 Os Media e os Preços das Ações

A eficácia dos meios de comunicação, em particular da imprensa, enquanto inter-
mediários de informação e emissores de nova informação suscita entendimentos 
díspares (Miller, 2006). Todavia, é um facto que desempenham uma importan-
te função na disseminação de informação a uma vasta audiência, especialmen-
te aos investidores individuais (Fang e Peress, 2009), e na redução da assimetria 
de informação entre os diferentes participantes no mercado de capitais (Bushee 
et al., 2010). É, por isso, expectável que afetem a atividade desde mercado (Fang 
e Peress, 2009), afetem os movimentos dos preços e acelerem a incorporação da 
informação nos preços (Healy e Palepu, 2001; Chen et al., 2010; Aman, 2013).

Neste contexto, Carretta et al. (2011) verificam que as notícias desempenham um 
papel relevante na formação da expectativa dos investidores. Huberman e Regev 

3
 Media sociais (social 

media) definem-se 

como aplicações da 

Internet que se ba-

seiam em termos téc-

nicos e ideológicos na 

Web 2.0 e que permi-

tem a criação e a troca 

de conteúdo gerado 

pelo utilizador (Kaplan 

e Haenlein, 2010).
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(2001), por sua vez, relatam que uma notícia, apesar de ter sido publicada me-
ses antes numa revista científica ou num jornal popular, quando foi divulgada 
com destaque no The New York Times, desperta um grande interesse público, o 
que provoca um choque não só nos preços dos títulos da empresa em foco, como 
das empresas similares.

Em relação à probabilidade de as empresas serem alvo de notícias, Fang e Peress 
(2009) verificam que está positivamente relacionada com a sua dimensão e com 
a concentração da sua propriedade. Também quanto à possibilidade de as em-
presas serem alvo de uma cobertura anormal nos media, Bushee et al. (2010) 
constatam que na imprensa essa possibilidade é maior para as grandes orga-
nizações e que são seguidas por analistas, dado serem aquelas que os órgãos de 
comunicação privilegiam por serem as que suscitam mais procura de informa-
ção por parte dos leitores.

Entre os estudos efetuados sobre o impacto das informações veiculadas pelos 
meios de comunicação social nos preços, especialmente nas situações de su-
bidas e/ou de descidas acentuadas, destacam-se Chan (2003), Tetlock (2007), 
Fang e Peress (2009), Aman (2013), Bushee et al. (2010) e Vega (2006).

Chan (2003), comparando ações que são objeto de notícias públicas com ações 
em que tal não acontece, verifica que as primeiras expressam momentum, isto é, 
tendem a seguir o mesmo movimento de preço durante algum tempo. Idêntica 
conclusão foi obtida por Vega (2006). Contrariamente, as ações que não são se-
guidas por notícias públicas na data do evento têm tendência para reverter o 
movimento de preço no mês subsequente (Chan, 2003).

Também Tetlock (2007), ao estudar as interações entre os media e a atividade 
diária do mercado das ações, encontra evidência de que o conteúdo das notícias 
pode prever movimentos em amplos indicadores de atividade deste mercado. O 
autor verifica que um alto nível de pessimismo veiculado pelas notícias anteci-
pa uma pressão descendente nos preços de mercado, seguida de uma reversão 
para os seus valores fundamentais. Além disso, um alto ou baixo pessimismo 
não habitual existente nas notícias permite prever um volume elevado de nego-
ciação. E, ainda, que os retornos de mercado baixos provocam um elevado pes-
simismo nos meios de comunicação. Desta forma, o conteúdo das notícias pa-
rece afetar o sentimento momentâneo dos investidores, mas parece não conter 
nova informação sobre os valores fundamentais dos ativos.

No contexto do grau de cobertura jornalística, Fang e Peress (2009) verificam 
que as ações que não são objeto de grande acompanhamento pelos media atin-
gem maiores retornos futuros do que as que possuem uma elevada cobertura, 

COBERTURA NOTICIOSA E 
RENTABILIDADES ANORMAIS 

EXTREMAS DAS AÇÕES



20

CADERNOS DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS

e de que o efeito é economicamente significativo. Por sua vez, Aman (2013), ao 
estudar a cobertura mediática japonesa e procurando determinar qual é o seu 
papel na prestação oportuna de informação aos mercados, deteta que há rela-
ção entre a descida acentuada dos preços das ações e uma cobertura noticiosa 
intensa e concentrada. Pelo contrário, as subidas pronunciadas não são indu-
zidas por notícias, embora possam ser positivamente afetadas pela cobertura 
mediática. Num outro estudo, Bushee et al. (2010) constatam que uma maior 
cobertura pela imprensa durante as ocasiões de anúncios de ganhos está asso-
ciada a reduções nos bid-ask spreads e a aumentos da profundidade de mercado. 
Além disso, os autores referem que uma cobertura de imprensa anormal está 
associada a um aumento no número de pequenos negócios e de transações em 
blocos.

Numa outra perspetiva, Carretta et al. (2011) verificam que, após um evento ser 
tornado público, o comportamento dos investidores é não só influenciado pelo 
conteúdo da notícia (positivo ou negativo), como também pelo tom da comu-
nicação (forte ou fraco). Outro estudo que neste contexto merece ser realçado é 
Vega (2006) que, debruçando-se sobre o efeito da informação (pública e priva-
da) sobre o fenómeno Post-Earnings Announcement Drift (PEAD), encontra evi-
dência de que quanto mais informação, seja pública seja privada, os investido-
res têm, menor é variação do retorno anormal e, neste enquadramento, o PEAD 
é igualmente menor para as grandes empresas, visto que tendem a ser mais no-
ticiadas do que as pequenas empresas.

Num outro plano, a imprensa tende a ser tão mais importante, quanto mais 
informação adicional divulgar face àquela que é divulgada pelas empresas ou 
pelos analistas (Bushee et al., 2010). Entre os diferentes tipos de órgãos de co-
municação social, a imprensa económica tende a produzir mais artigos e mais 
análises originais do que os meios de comunicação locais e os meios de comu-
nicação generalistas que, por sua vez, se focam na retransmissão de informação 
(Miller, 2006).

Entre os vários acontecimentos de uma empresa que são passíveis de se cons-
tituírem em notícia, a divulgação oficial dos resultados é o evento que mais se 
destaca (Aman, 2013). Nestas situações, Bushee et al. (2010) indicam que a im-
prensa económica desempenha um papel informacional múltiplo, pois facili-
ta a disseminação de excertos ou destaca partes-chave dos relatórios, divulga 
quando vão ser realizadas determinadas iniciativas, de que são exemplos as co-
municações na televisão, reúne informação oriunda de diversas fontes, como 
informação de previsão dos analistas e informação sobre preços, e cria infor-
mação, através, por exemplo, da divulgação da opinião de gestores e de analis-
tas. Esta pluralidade de funções denota o potencial da imprensa em aumentar o 
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fluxo de informação e, mais uma vez, em reduzir o nível de assimetria de infor-
mação entre os investidores (idem, ibidem).

Relativamente aos investidores, os investidores institucionais atuam com-
prando e vendendo ativos quando existem anúncios positivos e negativos es-
pecíficos sobre as empresas, enquanto os investidores individuais só tendem 
a negociar num cenário de elevada anormalidade perante a divulgação de boas 
notícias, sendo igualmente afetados pela visibilidade (maior comprimento) da 
notícia. Novamente, o anúncio de ganhos é o tópico mais importante para in-
crementar a negociação, embora a comunicação de dividendos e as notícias so-
bre orçamentação de capital também sejam relevantes (Nofsinger, 2001).

Em suma, pese embora toda a investigação realizada, não é ainda claro em que 
medida as notícias financeiras veiculadas induzem, amplificam ou refletem 
as interpretações dos investidores sobre o desempenho do mercado das ações 
(Tetlock, 2007). No entanto, a literatura indica que os investidores recorrem aos 
media para os ajudar a processar a informação e decidir quais são as histórias 
com relevância económica (Solomon, 2012) e que a imprensa pode ser estrategi-
camente usada pelas empresas para alcançar os seus próprios interesses (Ahern 
e Sosysura, 2014). l
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2. METODOLOGIA DO ESTUDO

m termos metodológicos, este trabalho encontra-se dividido em três partes. 
Em primeiro lugar, recorremos a um processo inspirado na metodologia de es-
tudo de eventos (MacKinlay, 1997; Kothari e Warner, 2004), para selecionar a 
amostra, isto é, os dias em que se verificaram rentabilidades extremas e supe-
riores ou inferiores à rentabilidade anormal média (eventos positivos e eventos 
negativos).

Na segunda parte, com base nesses eventos, executámos um trabalho de cam-
po, que incluiu a análise dos factos relevantes divulgados através do Sistema de 
Difusão da Informação da CMVM (SDI) e a análise de dois jornais portugueses 
económicos diários para aferir, respetivamente, as comunicações divulgadas 
pelas empresas e a cobertura noticiosa de cada evento. No âmbito deste tra-
balho, realizámos também uma análise de conteúdo (Bardin, 1979; Bos e Tarnai, 
1999; Krippendorff, 2004; Macnamara, 2005).

Por fim, os dados recolhidos foram objeto de análise estatística e econométrica.

(i) Identificação dos Eventos

Com base na informação disponibilizada pela CMVM e, concretamente, nos 
Indicadores Mensais do Mercado de Capitais Português, selecionaram-se as em-
presas que integraram permanentemente o índice PSI-20 entre 1 de janeiro 
de 2004 e 31 de dezembro de 2013. No total há 10 empresas nesta situação. A 
fonte de informação das cotações e do valor diário do PSI-20 Total Return é a 
Datastream.

O período de estimação compreendeu os 120 dias anteriores ao evento, excluindo 
os 5 dias anteriores ao dia do evento. Após ser calculada a taxa de rentabilidade 
contínua dos diferentes títulos e também a do PSI-20 Total Return, foi possível 
estimar, para cada uma das empresas, o Modelo de Mercado. Relativamente aos 
CAR – Cumulative Abnormal Return, consideraram-se janelas de 5 dias.

Com base nos resultados obtidos, para cada empresa foram escolhidos os dias 
de estudo, doravante designados «eventos» ou «dias de evento» em que se re-
gistaram rentabilidades extremas positivas («eventos positivos») ou negativas 
(«eventos negativos»), até um máximo de 35 dias em cada caso por empresa5, 
selecionados como se segue:

1) O retorno anormal do dia tem de ser superior (eventos positivos) ao limite 
superior ou ser inferior (eventos negativos) ao limite inferior do intervalo 

E

5
 A introdução de um 

limite de 70 eventos 

por empresa deveu-se 

apenas a razões prag-

máticas, isto é, visou 

garantir a exequibilida-

de do estudo em tem-

po útil.
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de confiança, com 99% de nível de confiança, do retorno anormal médio 
diário da respetiva empresa;

2) Os CAR para períodos de 5 dias incluindo o dia do evento, terminados ou 
iniciados nesse dia, têm de ser ambos superiores (eventos positivos) aos 
limites superiores ou ambos inferiores (eventos negativos) aos limites 
inferiores dos respetivos intervalos de confiança, com 99% de nível de 
confiança, dos CAR médios da respetiva empresa;

3) De entre os dias que preencheram os requisitos anteriores escolheram-se 
até 35  eventos com CAR, para períodos de 5 dias iniciados no dia em cau-
sa, com valores mais elevados (para os casos positivos), ou com os valores 
mais baixos (para os casos negativos). Fez-se, por isso, um ranking dos 
CAR e escolheram-se os dias de topo para os eventos positivos e os dias 
com CAR mais baixos para os eventos negativos.

Por outras palavras, como dias de evento foram escolhidos os dias em que se re-
gistaram os CAR mais extremos (positivos ou negativos), limitando a 35 o nú-
mero máximo de extremos positivos e a 35 o número máximo de extremos ne-
gativos por empresa, e impondo adicionalmente que quer o respetivo retorno 
anormal diário, quer os CAR para períodos de 5 dias incluindo o dia do evento, 
terminados ou iniciados nesse dia, fossem – com 99% de nível de confiança 
– estatisticamente distintos do respetivo valor esperado (isto é, da média da 
população).

O número de dias de eventos positivos (negativos) total é de 218 (212), a que 
corresponde a um valor médio de 21,8 (21,2) por empresa, sendo o mínimo de 
16 (16) e o máximo é, evidentemente, de 35.
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 Na construção dos intervalos de confiança da média da população, uma vez que não são conhecidas nem a distribuição nem a va-

riância do retorno anormal diário, recorreu-se ao teorema do limite central, segundo o qual, à medida que a dimensão da amostra 

aumenta, a distribuição da média amostral torna-se próxima da distribuição normal e pode ser aproximada por esta. A dimensão 

da nossa amostra tornou possível este procedimento, visto que para cada empresa dispomos de, em média, 2865 rentabilidades 

anormais diárias.

7
 Aplica-se aqui, com as devidas adaptações, a observação constante da nota de rodapé anterior.

8
 Novamente, este limite foi estabelecido para tornar o trabalho exequível.
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(ii) Identificação das Notícias

os dois jornais selecionados, contemplando a janela temporal definida (7 dias) 
para os eventos sob investigação (430), ou seja, 3010 dias, obteve-se um to-
tal de 2330 artigos (1111 do Jornal de Negócios e 1219 do Diário Económico), o que 
indica que, em média, cada evento obteve (antes, durante ou depois do dia do 
evento) uma cobertura jornalística superior a 5 artigos.

A Tabela 1 apresenta a distribuição das notícias nos dois jornais por tipo de 
evento.
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N

NÚMERO DE NOTÍCIAS

Eventos Positivos Eventos Negativos

Jornal de Negócios 581 530 1111 52,30% 47,70%
Diário Económico 626 593 1219 51,35% 48,65%
Total 1207 1123 2330  
Média – Notícias/Evento 5,54 5,30 5,42

TABELA 1. Distribuição das notícias por tipo de evento

PERCENTAGEM DO TOTAL DE NOTÍCIAS

Eventos Positivos Eventos NegativosTotal

Em termos absolutos, tanto o Diário Económico como o Jornal de Negócios publi-
caram mais notícias nas situações de eventos positivos do que nas de eventos 
negativos, embora as diferenças registadas não sejam muito expressivas (no 
total foram publicadas 1207 notícias para os eventos positivos e 1123 para os 
eventos negativos). Relativamente aos factos relevantes difundidos pelas em-
presas através do SDI da CMVM, no período em análise foi contabilizado um to-
tal de 225 comunicações.

(iii) Conteúdo Positivo e Negativo das Notícias

Aplicando a metodologia da análise de conteúdos, procuraram-se notícias que 
pudessem ser consideradas positivas e notícias que pudessem ser consideradas 
negativas. Assim, foi construída a variável binária Conteúdo Positivo, que iden-
tifica os artigos com notícias positivas sobre, pelo menos, uma de três com-
ponentes: (a) Resultados Positivos e suas Componentes; (b) Investimentos; (c) 
Dividendos. A primeira inclui as peças jornalísticas que versem sobre temáti-
cas que adicionem valor à empresa, de que são exemplos o aumento de lucros, 
o aumento de faturação, a descida de custos, a descida de juros, a conquista de  
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novos clientes e a penetração em novos mercados. A segunda subcategoria in-
clui as peças jornalísticas que trabalhem temas relacionados com o investi-
mento e/ ou com a expansão da empresa, destacando-se, neste contexto, a fu-
são (se a empresa for o comprador), a criação de emprego, a participação e/ou 
o ganho de concursos, a exportação da atividade, a melhoria da estrutura de fi-
nanciamento, como a diminuição da dívida e a não necessidade de aumento de 
capital. A terceira subcategoria contempla os trabalhos jornalísticos que tratem 
das temáticas relacionadas com o anúncio e com a distribuição de dividendos.

Quanto à variável binária Conteúdo Negativo, identifica notícias que sejam con-
sideradas negativas para a empresa em três subcategorias que contemplam as 
situações contrárias às anteriormente enunciadas, ou seja, Resultados Negativos 
e suas Componentes; Dívidas; Não Distribuição de Dividendos. Na primeira in-
cluem-se, por exemplo, as peças jornalísticas que cobrem as situações de pre-
juízos das empresas, de aumento de custos, de aumento de juros e de perda de 
clientes e/ ou de mercados. Na segunda, são classificados os trabalhos jornalís-
ticos que versem sobre temas relacionados com situações desfavoráveis para a 
empresa, como, por exemplo, a fusão (se a empresa for adquirida), o desem-
prego, a perda de património e de concursos e a alteração da estrutura de finan-
ciamento (aumento da dívida e necessidade de realizar aumentos de capital). Na 
terceira, são classificadas as peças jornalísticas que tratem da não distribuição 
ou da redução dos dividendos a distribuir pelas empresas. l
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C
3. ESTUDO EMPÍRICO

om o intuito de encontrar resposta para a questão de investigação formulada 
– Há evidência de que as empresas cotadas em bolsa gerem a informação antes ou 
depois da ocorrência de rentabilidades extremas, sejam negativas ou positivas? – 
foram definidos dois objetivos principais.

Em primeiro lugar, procuramos aferir qual é a cobertura noticiosa realizada 
pelos meios de comunicação social antes, durante e depois da ocorrência do 
evento.

Em segundo lugar, pretendemos verificar se há evidência de as notícias publi-
cadas poderem ter sido promovidas ou influenciadas pela empresa com o in-
tuito de, no caso de uma descida acentuada dos preços, minimizar os impactos 
negativos e, no caso de uma subida acentuada dos preços, capitalizar os impac-
tos positivos.

Com o enfoque colocado nestes objetivos, vamos realizar uma análise estatís-
tica, recorrendo a testes de hipóteses, com o intuito de determinar a diferen-
ça de proporção entre a cobertura noticiosa de eventos positivos e de eventos 
negativos. Adicionalmente, vamos recorrer a um heterocedastic probit model, 
com erros robustos, para perceber se existe relação entre uma variável de-
pendente binária (por exemplo, se houve notícia ou não houve notícia numa 
certa circunstância) e outras variáveis associadas a cada evento (variáveis 
independentes).

3.1 Análise Estatística

(i) Chamadas à primeira página

Considerando o período que precede o evento (vide coluna “Antes” da Tabela 
2), há proporcionalmente mais chamadas à primeira página na situação de 
eventos positivos e esta diferença é relevante para um nível de significância 
de 10%.
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Antes [1] Dia [2]

Proporção de Notícias na 1.ª Página em:

 Eventos Positivos 14,07% 23,39% 18,04% -3,97% -1,96** 17,10%

 Eventos Negativos 11,32% 28,30% 17,45% -6,13% -3,13*** 16,37%

Diferença de Proporções 2,75% -4,91% 0,59%   0,73%

Teste à Diferença de Proporções 1,49* -1,16 0,28   0,54

Teste do Qui-Quadrado 2,19 1,35 0,08   0,29

N1 654 218 654 654 654 1526

N2 636 212 636 636 636 1484

TABELA 2. Proporção de dias em que as empresas são notícia de primeira página

[1] - [3] Todos [4]Depois [3]

Observações: (i) Na coluna [1] são evidenciados os resultados obtidos nos três dias anteriores ao evento (dia -3; dia -2 e dia -1); na 

coluna [2] são evidenciados os resultados obtidos no dia do evento (dia 0); na coluna [3] são evidenciados os resultados obtidos 

nos três dias ulteriores ao evento (dia +1; dia +2 e dia +3); na coluna [1] - [3] são evidenciados os resultados obtidos da diferença 

entre as colunas [1] e [3], ou seja, antes e depois, respetivamente; na coluna [4] são evidenciados os resultados obtidos em toda 

a janela do evento (do dia -3 ao dia +3). (ii) N1 e N2 representam o número de dias observados para os eventos positivos e para os 

eventos negativos, respetivamente. (iii) Os símbolos ***, ** e * evidenciam a existência de significância estatística a 1%, 5% e 10%, 

respetivamente. (iv) Os testes estatísticos reportados são unilaterais.

Comparando a primeira página antes e depois do evento (vide coluna “[1] - [3]” 
da Tabela 2), verifica-se que é proporcionalmente mais preponderante após o 
evento, para os eventos positivos e para os eventos negativos (com um nível de 
significância de 5% e 1%, respetivamente).

(ii) Factos Relevantes

As colunas “Antes”, “Dia” e “Depois” da Tabela 3 permitem ver que não há 
diferenças estatisticamente significativas entre os eventos negativos e posi-
tivos no que respeita à divulgação de factos relevantes “antes”, no “dia” ou 
“depois” de se registarem as rentabilidades anormais. Esta situação reflete-se, 
igualmente, quando se atende à reunião de todos os subperíodos (vide coluna 
“Todos” da Tabela 3).

COBERTURA NOTICIOSA E 
RENTABILIDADES ANORMAIS 

EXTREMAS DAS AÇÕES
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TABELA 3. Proporção de dias em que as empresas divulgam factos relevantes

Observações: (i) Na coluna [1] são evidenciados os resultados obtidos nos três dias anteriores ao evento (dia -3; dia -2 e dia -1); na 

coluna [2] são evidenciados os resultados obtidos no dia do evento (dia 0); na coluna [3] são evidenciados os resultados obtidos 

nos três dias ulteriores ao evento (dia +1; dia +2 e dia +3); na coluna [1] - [3] são evidenciados os resultados obtidos da diferença 

entre as colunas [1] e [3], ou seja, antes e depois, respetivamente; na coluna [4] são evidenciados os resultados obtidos em toda a 

janela do evento (do dia -3 ao dia +3). (ii) N1* e N2* representam o número de dias observados com registo de peça jornalística para 

os eventos positivos e para os eventos negativos, respetivamente. (iii) Os símbolos ***, ** e * evidenciam a existência de significân-

cia estatística a 1%, 5% e 10%, respetivamente. (iv) Os testes estatísticos reportados são unilaterais.

(iii) Notícias com referência à empresa como uma fonte da notícia

No período anterior ao evento (vide coluna “Antes” da Tabela 4), as empresas 
são mais citadas como fonte para os eventos positivos do que para os negativos. 
Esta situação pode, assim, indicar que as empresas procuram capitalizar o im-
pacto positivo da situação favorável de que gozam através da preparação prévia 
de informação para divulgar junto dos meios de comunicação social.

Quanto ao período ulterior (vide coluna “Depois” da Tabela 4), verifica-se que 
a proporção de vezes que as empresas se constituem em fonte de notícia é su-
perior e estatisticamente significativa para os eventos negativos. Novamente, 
parece existir evidência de que as empresas atuam perante a ocorrência de uma 
situação anormal, neste caso um evento negativo, e, seja quer de forma proa-
tiva quer de forma reativa, estão dispostas a cooperar e a fornecer informações 
que vão ser refletidas na cobertura noticiosa.

COBERTURA NOTICIOSA E 
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Antes [1] Dia [2]

Proporção de divulgação de Facto Relevante,
havendo cobertura noticiosa em:

 Eventos Positivos 15,96% 16,67% 10,61% 5,35% 1,94** 13,80%

 Eventos Negativos 17,34% 20,81% 12,97% 4,37% 1,45* 15,95%

Diferença de Proporções -1,38% -4,14% -2,36%   -2,19%

Teste à Diferença de Proporções -0,43 -0,93 -0,95   -1,20

Teste do Qui-Quadrado 0,18 0,86 0,91   1,43

N1* 282 156 330 282 330 768

N2* 248 149 347 248 347 744

[1] - [3] Todos [4]Depois [3]
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TABELA 4. Proporção de dias em que as empresas são fonte de notícia

Observações: (i) Na coluna [1] são evidenciados os resultados obtidos nos três dias anteriores ao evento (dia -3; dia -2 e dia -1); na 

coluna [2] são evidenciados os resultados obtidos no dia do evento (dia 0); na coluna [3] são evidenciados os resultados obtidos 

nos três dias ulteriores ao evento (dia +1; dia +2 e dia +3); na coluna [1] - [3] são evidenciados os resultados obtidos da diferença 

entre as colunas [1] e [3], ou seja, antes e depois, respetivamente; na coluna [4] são evidenciados os resultados obtidos em toda 

a janela do evento (do dia -3 ao dia +3). (ii) N1 e N2 representam o número de dias observados para os eventos positivos e para os 

eventos negativos, respetivamente. (iii) Os símbolos ***, ** e * evidenciam a existência de significância estatística a 1%, 5% e 10%, 

respetivamente. (iv) Os testes estatísticos reportados são unilaterais.

Com a execução do teste de independência do Qui-Quadrado, reiteram-se estas 
observações, ou seja, antes do evento há evidência de que a fonte empresa de-
pende do tipo de evento (vide coluna “Antes” da Tabela 4) e depois do evento 
(vide coluna  “Depois” da Tabela 4).

Aquando da comparação dos períodos antes e depois (vide coluna “[1] - [3]” 
da Tabela 4), há igualmente evidência de que, nas situações de eventos negati-
vos, as empresas constituem-se com mais relevância em fonte de informação 
no período ulterior ao evento (as diferenças assumem um nível de significân-
cia de 1%).

Em suma, antes e depois da ocorrência do evento, as empresas parecem gerir a 
informação para a divulgar em benefício próprio, pelo que, em linha com o in-
dicado anteriormente, as empresas parecem promover a gestão ativa dos media 
(Ahern e Sosyura, 2014).

(iv) Tipo de Conteúdo

Como foi indicado anteriormente, foram criadas duas variáveis: Conteúdo Positivo 
e Conteúdo Negativo. Relativamente à classificação de uma peça jornalística  
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RENTABILIDADES ANORMAIS 

EXTREMAS DAS AÇÕES

Antes [1] Dia [2]

Proporção de Dias com
Empresa como Fonte de Notícia em:

 Eventos Positivos 14,53% 25,23% 13,46% 1,07% 0,56 15,60%

 Eventos Negativos 11,16% 23,11% 18,24% -7,08% -3,58*** 15,90%

Diferença de Proporções 3,37% 2,12% -4,78%   -0,30%

Teste à Diferença de Proporções 1,81** 0,51 -2,35***   -0,23

Teste do Qui-Quadrado 3,25* 0,26 5,54**   0,05

N1 654 218 654 654 654 1526

N2 636 212 636 636 636 1484

[1] - [3] Todos [4]Depois [3]
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como Conteúdo Positivo significa que o assunto da mensagem publicada se inscre-
ve numa das seguintes subcategorias: (i) Resultados Positivos e suas Componentes; 
(ii) Investimentos; (iii) Dividendos. Quanto à variável Conteúdo Negativo, contem-
pla as situações contrárias às anteriormente enunciadas, dividindo-se também 
em três subcategorias: (i) Resultados Negativos e suas Componentes; (ii) Dívidas; 
(iii) Não Distribuição de Dividendos.

Através da análise da Tabela 5, verificamos que, como esperado, o conteúdo po-
sitivo é mais preponderante para as situações de eventos positivos do que para 
as de eventos negativos e de que existe dependência entre o tipo de evento e o 
conteúdo de índole positiva, assumindo estas diferenças um nível de signifi-
cância de 1% (vide coluna “Todos”). Analisando os subperíodos (vide colunas 
“Antes”, “Dia” e “Depois”), mantém-se a existência de significância estatísti-
ca para ambos os testes. Esta situação pode, assim, sugerir que a empresa tenta 
capitalizar o facto positivo em todo o período analisado.

TABELA 5. Proporção de dias em que são publicados artigos com conteúdo positivo

Observações: (i) Na coluna [1] são evidenciados os resultados obtidos nos três dias anteriores ao evento (dia -3; dia -2 e dia -1); na 

coluna [2] são evidenciados os resultados obtidos no dia do evento (dia 0); na coluna [3] são evidenciados os resultados obtidos 

nos três dias ulteriores ao evento (dia +1; dia +2 e dia +3); na coluna [1] - [3] são evidenciados os resultados obtidos da diferença 

entre as colunas [1] e [3], ou seja, antes e depois, respetivamente; na coluna [4] são evidenciados os resultados obtidos em toda 

a janela do evento (do dia -3 ao dia +3). (ii) N1 e N2 representam o número de dias observados para os eventos positivos e para os 

eventos negativos, respetivamente. (iii) Os símbolos ***, ** e * evidenciam a existência de significância estatística a 1%, 5% e 10%, 

respetivamente. (iv) Os testes estatísticos reportados são unilaterais.

Quando se compara o período “Antes” com o período “Depois” (vide coluna 
“[1] - [3]” da Tabela 5), verifica-se que, após a ocorrência do evento, são pu-
blicadas mais notícias com conteúdo positivo, quer se esteja perante um even-
to positivo quer negativo. Pode isto novamente significar que, para os eventos  

Antes [1] Dia [2]

Proporção de Dias com Conteúdo Positivo em:

 Eventos Positivos 32,57% 56,88% 43,27% -10,70% -4,01*** 40,63%

 Eventos Negativos 26,57% 42,92% 31,76% -5,19% -2,04** 31,13%

Diferença de Proporções 6,00% 13,96% 11,51%   9,50%

Teste à Diferença de Proporções 2,37*** 2,92*** 4,30***   5,46***

Teste do Qui-Quadrado 5,56** 8,37*** 18,21***   29,47***

N1 654 218 654 654 654 1526

N2 636 212 636 636 636 1484

[1] - [3] Todos [4]Depois [3]
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positivos, as empresas procuram capitalizar o bom momento (através da pre-
paração e do envio de informação, por exemplo) e, por isso, são publicados mais 
trabalhos com conteúdo positivo e que, para os eventos negativos, as empresas 
procuram minimizar a situação desfavorável que estão a vivenciar, comunican-
do, por exemplo, aos meios de comunicação social informação que lhes permita 
reverter ou não prejudicar tanto e que se reflete, assim, em mais peças jornalís-
ticas também com conteúdo positivo.

Através da análise da Tabela 6 (vide coluna “Todos”), verificamos que a pro-
porção de peças jornalísticas com conteúdo negativo é superior para os eventos 
negativos com um nível de significância de 1% e o teste de independência do 
Qui-Quadrado indica que não existe independência entre o conteúdo negativo e 
o tipo de evento para igual nível de significância.

A Tabela 6 evidencia também que, antes do evento (vide coluna “Antes”), a 
proporção de dias com cobertura noticiosa de índole negativa é superior para 
os eventos positivos e esta diferença é relevante para um nível de significância 
estatística de 1%. Este resultado pode evidenciar que as empresas tentam agir 
de forma deliberada para minimizar o impacto negativo da descida abrupta da 
cotação que vão enfrentar, tentando por antecipação fazer com que os jornais 
não publiquem peças jornalísticas que lhes sejam desfavoráveis.
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TABELA 6. Proporção de dias em que são publicados artigos com conteúdo negativo

Observações: (i) Na coluna [1] são evidenciados os resultados obtidos nos três dias anteriores ao evento (dia -3; dia -2 e dia -1); na 

coluna [2] são evidenciados os resultados obtidos no dia do evento (dia 0); na coluna [3] são evidenciados os resultados obtidos 

nos três dias ulteriores ao evento (dia +1; dia +2 e dia +3); na coluna [1] - [3] são evidenciados os resultados obtidos da diferença 

entre as colunas [1] e [3], ou seja, antes e depois, respetivamente; na coluna [4] são evidenciados os resultados obtidos em toda 

a janela do evento (do dia -3 ao dia +3). (ii) N1 e N2 representam o número de dias observados para os eventos positivos e para os 

eventos negativos, respetivamente. (iii) Os símbolos ***, ** e * evidenciam a existência de significância estatística a 1%, 5% e 10%, 

respetivamente. (iv) Os testes estatísticos reportados são unilaterais.

Comparando o período anterior com o ulterior (vide coluna “[1] - [3]” da Tabela 
6) salienta-se que são publicadas mais peças jornalísticas após a ocorrência de 
eventos negativos do que antes e estas diferenças são estatisticamente signifi-
cativas para 1% de nível de significância.

Em suma, na generalidade, o conteúdo das notícias é conforme o tipo de even-
to e existe dependência entre estas variáveis (vide coluna “Todos” das Tabelas 
5 e 6). No entanto, o período que antecede o evento parece evidenciar que, por 
um lado, as empresas tentam capitalizar as situações positivas que vão viver e, 
por outro lado, debelar as situações negativas que vão enfrentar (vide coluna 
“Antes” das Tabelas 5 e 6, respetivamente). l

Antes [1] Dia [2]

Proporção de Dias com Conteúdo Negativo em:

 Eventos Positivos 18,04% 26,15% 12,54% 5,50% 2,77*** 16,84%

 Eventos Negativos 16,51% 37,26% 31,29% -14,78% -6,28*** 25,81%

Diferença de Proporções 1,53% -11,12% -18,75%   -8,97%

Teste à Diferença de Proporções 0,73*** -2,49*** -8,34***   -6,03***

Teste do Qui-Quadrado 0,53 6,14** 66,54***   36,14***

N1 654 218 654 654 654 1526

N2 636 212 636 636 636 1484

[1] - [3] Todos [4]Depois [3]
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3.2. Análise de Regressões

a Tabela 7 descrevem-se as variáveis utilizadas na análise de regressões. 
Relativamente às variáveis dependentes, subdividem-se em variáveis simples 
(no sentido de se procurar aferir o efeito sobre uma só variável) e variáveis com-
postas (neste caso pretende aferir-se o efeito sobre duas variáveis). No total fo-
ram consideradas 6 variáveis simples – EVENTOP; NOTICIAD; NOTICIADEFE; 
NOTICIADCP; PUBD; SDI – e duas variáveis compostas – EVENTOPSDI; 
EVENTONSDI. Relativamente às variáveis independentes, tomou-se como 
ponto de partida Fang e Peress (2009) e utilizaram-se regressores relativos às 
características das empresas tidos como suscetíveis de influenciar a probabili-
dade de serem publicados mais trabalhos jornalísticos.

N

Variável Descrição

LOGCB

TR

MTB

CR1

RET12M

VOL12M

EMP

ANO

DSEM

Logaritmo da capitalização bolsista

Turnover ratio (rácio entre a quantidade transacionada e a quantidade admitida à negociação)

Market-to-book  (rácio entre o valor de mercado e o valor contabilístico da empresa)

Quota do maior acionista (percentagem de capital detida pelo maior acionista da empresa)

Rentabilidade dos últimos 12 meses (diferença entre o preço de venda 

e o preço de compra das ações nos 12 meses anteriores, acrescida, se aplicável, dos dividendos ganhos)

Volatilidade dos últimos 12 meses (desvio-padrão do preço das cotações nos 12 meses anteriores)

Empresa (variável binária (dummy) identificativa de cada uma das 10 empresas em estudo)

Ano (variável binária (dummy) identificativa de cada ano de estudo que, por sua vez, 

diz respeito aos anos compreendidos entre 2004 e 2013)

Dia da Semana (variável binária (dummy) identificativa de cada dia útil da semana, 

ou seja, de segunda a sexta-feira) 

TABELA 7. Descrição das variáveis das regressões

PAINEL I - VARIÁVEIS INDEPENDENTES DE CONTROLO

9
 Os fins de semana 

não foram incluídos na 

regressão para evi-

tar combinação linear 

perfeita, visto que nos 

anos analisados hou-

ve períodos em que os 

jornais selecionados 

(Jornal de Negócios 

e Diário Económico) 

saíam para as bancas 

ao fim de semana.

PAINEL II - VARIÁVEIS INDEPENDENTES ESPECÍFICAS

ENTREVISTAA

EVENTO

NOTICIAA P

Entrevista Antes (variável dummy (binária) que assume o valor 1 se for publicada entrevista da empresa 

antes da ocorrência do evento (dia -3, dia -2 ou dia -1) e 0 em caso contrário)

Evento Positivo (variável dummy (binária) que assume o valor 1 se o evento em causa for positivo 

e 0 em caso contrário)

Notícia Antes (variável dummy (binária) que assume o valor 1 se for publicada notícia da empresa 

antes da ocorrência do evento (dia -3, dia -2 ou dia -1) e 0 em caso contrário)
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Variável Descrição

NOTICIAACP

NOTICIAACN

NOTICIAADL

NOTICIAAFE

NOTICIAANFE

PPAGA

PUBA

SDI

Notícia Antes com Conteúdo Positivo (variável dummy (binária) que assume o valor 1 se for publicada 

notícia da empresa com conteúdo positivo antes da ocorrência do evento (dia -3, dia -2 ou dia -1)

e 0 em caso contrário)

Notícia Antes com Conteúdo Negativo (variável dummy (binária) que assume o valor 1 se for publicada 

notícia da empresa com conteúdo negativo antes da ocorrência do evento (dia -3, dia -2 ou dia -1)

e 0 em caso contrário)

Notícia Antes com Dimensão Longa (variável dummy (binária) que assume o valor 1 se for publicada notícia da 

empresa com dimensão longa antes da ocorrência do evento (dia -3, dia -2 ou dia -1) e 0 em caso contrário)

Notícia Antes com Fonte Empresa (variável dummy (binária) que assume o valor 1 se for publicada notícia 

da empresa com referência a informação fornecida pela empresa antes da ocorrência do evento (dia -3, 

dia -2 ou dia -1) e 0 em caso contrário)

Notícia Antes sem Fonte Empresa (variável dummy (binária) que assume o valor 1 se for publicada notícia 

da empresa sem referência a informação fornecida pela empresa antes da ocorrência do evento (dia -3, 

dia -2 ou dia -1) e 0 em caso contrário)

Primeira Página Antes (variável dummy (binária) que assume o valor 1 se houver destaque na primeira 

página dos jornais antes da ocorrência do evento (dia -3, dia -2 ou dia -1) e 0 em caso contrário)

Publicidade Antes (variável dummy (binária) que assume o valor 1 se houver publicação de anúncio 

publicitário antes da ocorrência do evento (dia -3, dia -2 ou dia -1) e 0 em caso contrário)

Sistema de Difusão da Informação (variável dummy (binária) que assume o valor 1 se houver divulgação de 

facto relevante através do Sistema de Difusão da Informação da CMVM e 0 em caso contrário)

TABELA 7. Descrição das variáveis das regressões

PAINEL II - VARIÁVEIS INDEPENDENTES ESPECÍFICAS

PAINEL III - VARIÁVEIS DEPENDENTES

EVENTOP

EVENTOPSDI

EVENTONSDI

NOTICIAD

Evento Positivo (variável dummy (binária) que assume o valor 1 se o evento em causa for positivo e 0 em 

caso contrário)

Evento Positivo e SDI (variável dummy (binária) que assume o valor 1 se o evento em causa for positivo e 

se houver divulgação de facto relevante através do Sistema de Difusão da Informação da CMVM e 0 em 

caso contrário)

Evento Negativo e SDI (variável dummy (binária) que assume o valor 1 se o evento em causa for negativo 

e se houver divulgação de facto relevante através do Sistema de Difusão da Informação da CMVM e 0 em 

caso contrário)

Notícia Depois (variável dummy (binária) que assume o valor 1 se for publicada notícia da empresa depois 

da ocorrência do evento (dia +1, dia +2 ou dia +3) e 0 em caso contrário)



35

CADERNOS DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOSCOBERTURA NOTICIOSA E 
RENTABILIDADES ANORMAIS 

EXTREMAS DAS AÇÕES

Variável Descrição

NOTICIADEFE

NOTICIADCP 

PUBD 

SDI

Notícia Depois com Fonte Empresa (variável dummy (binária) que assume o valor 1 se for publicada 

notícia da empresa com referência a informação fornecida pela empresa depois da ocorrência do evento 

(dia +1, dia +2 ou dia +3) e 0 em caso contrário)

Notícia Depois com Conteúdo Positivo (variável dummy (binária) que assume o valor 1 se for publicada 

notícia da empresa com conteúdo positivo depois da ocorrência do evento (dia +1, dia +2 ou dia +3) 

e 0 em caso contrário)

Publicidade Depois (variável dummy (binária) que assume o valor 1 se houver publicação de anúncio 

publicitário depois da ocorrência do evento (dia +1, dia +2 ou dia +3) e 0 em caso contrário)

Sistema de Difusão da Informação (variável dummy (binária) que assume o valor 1 se houver divulgação 

de facto relevante através do Sistema de Difusão da Informação da CMVM e 0 em caso contrário)

TABELA 7. Descrição das variáveis das regressões

PAINEL III - VARIÁVEIS DEPENDENTES
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3.2.1 Antes da Ocorrência de Rentabilidades Extremas

(i) Publicação de notícias e chamadas à primeira página antes de rentabilidades 
extremas positivas

a Tabela 8 as duas primeiras regressões (Regressão 1 e Regressão 2) têm em co-
mum a variável dependente (variável EVENTOP) que é uma variável binária (as-
sume o valor 1 se o evento em causa for positivo e 0 em caso contrário). Quanto 
às variáveis independentes, ambas as regressões focam-se no efeito da publi-
cação de notícia antes da ocorrência do evento sobre o tipo de evento (variável 
NOTICIAA). Há, nesta circunstância, evidência de que a publicação de notícia 
antes da ocorrência do evento não aumenta a probabilidade de o evento subse-
quente ser positivo.

As regressões 1 e 2 diferenciam-se entre si por na primeira se contemplar tam-
bém o efeito que a divulgação de facto relevante através do SDI (isto é, a divul-
gação oficial de facto relevante) assume em relação à probabilidade de o evento 
subsequente ser positivo (variável SDI). Neste caso, a divulgação de informação 
através do SDI diminui a probabilidade de se estar na presença de um evento 
positivo, o mesmo é dizer que aumenta a probabilidade de se estar perante um 
evento negativo com um nível de significância de 1% (Regressão 1).

A terceira regressão apresenta como variável dependente a variável SDI. Nesta 
situação, há evidência de que, quando nos jornais em análise se publicam notí-
cias antes do evento, maior é a probabilidade, para um nível de significância de 
5%, de, no período da janela do evento, se vir a registar a divulgação de factos 
relevantes através do SDI (Regressão 3).

Em suma, através da análise das primeiras três regressões da Tabela 8, há evi-
dência de que a publicação de notícia antes do evento não tem relação com o 
tipo de evento subsequente. No entanto, a variável NOTICIAA aumenta a proba-
bilidade de as empresas virem a utilizar o SDI e o recurso a este meio da CMVM 
aumenta probabilidade de estarmos na presença de um evento negativo.

N
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TABELA 8. Notícias e primeiras páginas antes das rentabilidades extremas positivas

COBERTURA NOTICIOSA E 
RENTABILIDADES ANORMAIS 

EXTREMAS DAS AÇÕES

Observações: (i) Os símbolos ***, ** e * evidenciam a existência de significância estatística a 1%, 5% e 10%, respetivamente.

Nas regressões 4 e 5 da mesma tabela apresentam-se os resultados sobre o im-
pacto que figurar na primeira página de um ou de ambos os jornais em análise 
antes do evento assume sobre o tipo de evento subsequente (variável PPAGA). 
Na regressão 4, a variável dependente é o evento positivo (variável EVENTOP). 
Nesta situação, há evidência de que, apesar de a chamada à primeira página an-
tes da ocorrência do evento não aumentar a probabilidade de se tratar de um 
evento positivo, o P-value é de 10,5%.

Todavia, o aparecimento na primeira página do jornal antes da ocorrência do 
evento tem efeito sobre a probabilidade de a empresa utilizar o SDI para comu-
nicar facto relevante (variável SDI) e esta evidência assume significância esta-
tística para um nível de 5% (Regressão 5).

Assim, a chamada à primeira página antes do evento indica uma acrescida pro-
babilidade de as empresas virem a comunicar algo através do SDI.

(ii) Publicidade no período anterior ao evento

Em regressões não incluídas no artigo para poupança de espaço analisou-se a 
relação entre a publicação de publicidade à empresa e a ocorrência de evento 

Regressão 1 Regressão 2

Variáveis Independentes Coeficiente z P-value Coeficiente z P-value Coeficiente z P-value Coeficiente z P-value Coeficiente z P-value

Constante 1,20 2,89 0,004 1,60 2,95 0,003 -13,14 -2,79 0,005 1,54 3,01 0,003 -13,93 -2,82 0,005 
NOTICIAA 0,00 0,71 0,475 0,02   1,23   0,217 0,30 2,05 0,041**
PPAGA           0,03 1,62 0,105 0,47 1,97 0,049**
LOGCB -0,21 -2,6 0,009*** -0,34 -3,08 0,002*** 1,66 2,68 0,007*** -0,32 -3,18 0,001*** 1,77 2,70 0,007***
TR 0,00 1,11 0,268 -0,02 -1,93 0,054* 0,17 1,92 0,055* -0,02 -2,00 0,046** 0,18 1,91 0,057*
MTB 0,01 2,22 0,027** 0,01 2,42 0,015** 0,04 2,84 0,005*** 0,01 2,50 0,012** 0,05 2,87 0,004***
CR1 0,00 -0,02 0,988 0,01 1,61 0,108 -0,03 -1,5 0,134 0,01 1,64 0,101 -0,03 -1,51 0,131 
RET12M 0,05 1,61 0,108 0,02 0,47 0,636 0,04 0,15 0,878 0,02 0,45 0,652 0,03 0,12 0,901 
VOL12M 1,22 2,26 0,024** 2,19 2,64 0,008*** 0,27 0,34 0,736 2,12 2,75 0,006*** 0,26 0,31 0,759 
SDI -0,05 -2,65 0,008***              
EMP  Sim   Sim    Sim   Sim   Sim
ANO  Sim   Sim    Sim   Sim   Sim
DSEM  Sim   Sim    Sim   Sim   Sim  
Número de observações   3010   3010   3010   3010   3010  
Log pseudolikelihood   -1883   -1900   -1758   -1899   -1758  
Wald Chi-Square   39,69   44,16   56,00   44,58   55,7

Regressão 4 Regressão 5Regressão 3

Variável Dependente
EVENTOP

Variável Dependente
EVENTOP

Variável Dependente
SDI

Variável Dependente
EVENTOP

Variável Dependente
SDI
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positivo. Desta análise, concluiu-se que os anúncios publicitários publicados 
antes da ocorrência do evento nada dizem sobre o tipo de evento nem sobre a 
comunicação de facto relevante à CMVM. A publicidade parece, pois, não ser um 
recurso usado pela empresa para capitalizar o evento positivo que está prestes 
a registar.

(iii) Notícia com alusão à fonte empresa no período anterior ao evento

As regressões que compõem a Tabela 9 evidenciam que, quando a empresa é 
utilizada como fonte da notícia antes do evento (variável NOTICIAAFE), não há 
evidência de que aumente a probabilidade de ocorrer um evento positivo (variá-
vel binária EVENTOP da Regressão 6), nem de que a empresa utilize o Sistema de 
Difusão da Informação (variável binária SDI da Regressão 7).

TABELA 9. Notícia com alusão à fonte empresa no período anterior ao evento

Observações: (i) Os símbolos ***, ** e * evidenciam a existência de significância estatística a 1%, 5% e 10%, respetivamente.

Regressão 6

Variáveis Independentes Coeficiente z P-value Coeficiente z P-value Coeficiente z P-value Coeficiente z P-value

Constante 1,09 2,65 0,008 -13,14 -2,79 0,005 -2,60 -3,96 0,000 -21,72 -4,40 0,000
NOTICIAAFE 0,01 1,23 0,219 0,29 1,42 0,156 0,08 2,01 0,044** 0,43 1,41 0,160
NOTICIAANFE 0,00 0,27 0,787 0,30 1,76 0,078* 0,01 0,49 0,623 0,04 0,18 0,853
LOGCB -0,19 -2,37 0,018** 1,66 2,68 0,007*** 0,21 3,36 0,001*** 2,99 4,29 0,000***
TR 0,00 1,09 0,276 0,17 1,92 0,055* -0,11 -2,64 0,008*** 0,41 4,50 0,000***
MTB 0,01 2,06 0,039** 0,04 2,83 0,005*** 0,00 -0,15 0,878 -0,03 -1,37 0,170
CR1 0,00 -0,12 0,905 -0,03 -1,49 0,135 0,01 4,34 0,000*** -0,10 -3,13 0,002***
RET12M 0,05 1,69 0,091* 0,04 0,15 0,878 0,05 2,18 0,029** -1,06 -1,92 0,055*
VOL12M 1,10 2,09 0,037** 0,27 0,34 0,736 1,28 3,12 0,002*** -9,61 -4,00 0,000***
SDI -0,05 -2,45 0,014**          
EMP  Sim   Sim    Sim   Sim
ANO  Sim   Sim    Sim   Sim 
DSEM  Sim   Sim    Sim   Sim 
Número de observações   3010   3010   3010   3010 
Log pseudolikelihood   -1882   -1758   -1351   -1301 
Wald Chi-Square   39,47   56,01   102,87   103,42

Regressão 8 Regressão 9Regressão 7

Variável Dependente
EVENTOP

Variável Dependente
SDI

Variável Dependente
EVENTONSDI

Variável Dependente
EVENTONSDI



39

CADERNOS DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOSCOBERTURA NOTICIOSA E 
RENTABILIDADES ANORMAIS 

EXTREMAS DAS AÇÕES

Ao nível da variável dependente binária SDI, quando a empresa não é fonte da 
notícia antes do evento (variável NOTICIAANFE da Regressão 7), com uma signi-
ficância estatística de 10%, aumenta a probabilidade de a empresa vir a utilizar 
o Sistema de Difusão da Informação da CMVM. Esta situação parece evidenciar 
que, seja por iniciativa própria, seja por pressão da CMVM, a empresa opta por 
utilizar este recurso para comunicar quando não é uma fonte das notícias que 
antecedem o evento.

Se a análise incidir sobre o efeito da variável NOTICIAAFE sobre a ocorrência, 
em simultâneo, de evento positivo e de envio de facto relevante (variável biná-
ria EVENTOPSDI) e da ocorrência, igualmente simultânea, de evento negativo 
e de envio de facto relevante (variável binária EVENTONSDI) (respetivamente, 
Regressões 8 e 9), há evidência de que a fonte empresa aumenta a probabili-
dade de o primeiro cenário se concretizar com um nível de significância de 5% 
(Regressão 8). Isto pode acontecer por as empresas provocarem fugas de in-
formação quando o facto é positivo ou a CMVM atribuir mais credibilidade às 
notícias que citam a empresa como fonte e exigir divulgação de facto relevante. 
No entanto, a fonte empresa não tem impacto sobre a probabilidade de realiza-
ção do segundo cenário (Regressão 9), embora seja de realçar que, neste caso, 
o P-value é 16%.

Se a análise recair sobre o efeito da variável NOTICIAANFE sobre as variáveis de-
pendentes anteriormente indicadas (Regressões 8 e 9), há evidência de que a 
ausência de fonte empresa nas peças jornalísticas não aumenta a probabilidade 
de estes cenários se concretizarem.

(iv) Entrevista no período anterior ao evento

A publicação de entrevista antes do evento não tem efeito sobre o tipo de even-
to e também não tem sobre o SDI. Para economia de espaço não se reportam as 
regressões respetivas.

(v) Notícia com dimensão longa no período anterior ao evento

A publicação de notícia com dimensão longa antes da ocorrência do evento (va-
riável NOTICIAADL), ou seja, com uma área superior a metade de uma página 
do jornal, evidencia o mesmo efeito da situação relatada na Tabela 9. Assim, 
ter sido publicada uma peça jornalística com dimensão longa não é sinal de 
que aumenta a probabilidade de o evento subsequente ser positivo (variá-
vel binária EVENTOP) quer haja (ou não) comunicação de facto relevante atra-
vés do SDI da CMVM (Regressão 10 da Tabela 10). No entanto, a comunicação 
de facto relevante à CMVM (variável SDI), aumenta a probabilidade de se estar  
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perante a ocorrência de um evento negativo com um nível de significância de 
1% (Regressão 10).

Outro aspeto similar prende-se com o facto de que, quando os jornais em aná-
lise publicam notícias com grande desenvolvimento antes da ocorrência do 
evento, há evidência de que aumenta a probabilidade de as empresas utilizarem 
o SDI (variável binária SDI). Esta evidência tem um nível de significância esta-
tística de 10% (Regressão 11).

TABELA 10. Notícia com dimensão longa no período anterior ao evento

Observações: (i) Os símbolos ***, ** e * evidenciam a existência de significância estatística a 1%, 5% e 10%, respetivamente.

Se conjugarmos ambas as variáveis dependentes referidas, isto é, ser evento 
positivo e ser difundido facto relevante (variável EVENTOPSDI) (Regressão 12) 
e ser evento negativo e ser difundido facto relevante (variável EVENTONSDI) 
(Regressão 13) obtêm-se as mesmas conclusões das tecidas sobre a Regressão 
10. Ou seja, a publicação de notícia no período anterior com dimensão longa não 
tem efeito sobre a probabilidade de, em simultâneo, o evento ser positivo/ ne-
gativo e existir a comunicação de facto relevante à CMVM.

Regressão 10

Variáveis Independentes Coeficiente z P-value Coeficiente z P-value Coeficiente z P-value Coeficiente z P-value

Constante 1,21 2,96 0,003 -13,85 -2,88 0,004 -2,60 -3,95 0,000 -21,42 -4,37 0,000

NOTICIAADL 0,01 0,73 0,468 0,33 1,73 0,084* 0,04 1,30 0,194 0,27 1,07 0,285

LOGCB -0,21 -2,66 0,008*** 1,76 2,77 0,006*** 0,21 3,37 0,001*** 2,95 4,26 0,000***

TR 0,00 1,07 0,287 0,19 2,01 0,045** -0,11 -2,68 0,007*** 0,40 4,49 0,000***

MTB 0,01 2,25 0,025** 0,04 2,86 0,004*** 0,00 -0,11 0,911 -0,04 -1,42 0,155

CR1 0,00 0,04 0,969 -0,03 -1,53 0,126 0,01 4,33 0,000*** -0,10 -3,12 0,002***

RET12M 0,05 1,51 0,132 0,04 0,15 0,878 0,05 2,23 0,025** -1,03 -1,87 0,062*

VOL12M 1,25 2,29 0,022** 0,25 0,29 0,773 1,29 3,10 0,002*** -9,48 -3,99 0,000***

SDI -0,05 -2,69 0,007***          

EMP  Sim   Sim   Sim   Sim  

ANO  Sim   Sim   Sim   Sim  

DSEM  Sim   Sim   Sim   Sim  

Número de observações   3010   3010   3010   3010 

Log pseudolikelihood   -1883   -1759   -1354   -1301 

Wald Chi-Square   39,82   55,81   102,67   102,53

Regressão 12 Regressão 13Regressão 11

Variável Dependente
EVENTOP

Variável Dependente
SDI

Variável Dependente
EVENTOPSDI

Variável Dependente
EVENTOPSDI
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Desta forma, a publicação de notícia antes do evento com dimensão longa não 
tem efeito sobre o tipo de evento, mas aumenta a probabilidade de as empre-
sas utilizarem o SDI. Por outro lado, novamente, o envio de facto relevante tem 
efeito sobre o tipo de evento, aumentando a probabilidade de este ser negativo.

3.2.2 Após a Ocorrência de Rentabilidades Extremas

(i) Produção noticiosa no período ulterior

Através da análise das regressões 14 e 15 (Tabela 11), há evidência de que a pu-
blicação de notícias após o evento (variável binária NOTICIAD) ocorre com mais 
preponderância nas situações de eventos negativos, visto que os eventos posi-
tivos (variável explicativa EVENTOP) têm um efeito negativo, para um nível de 
significância de 10%, sobre a probabilidade de haver notícia no período ulterior 
ao evento, quer tenha ou não havido comunicação de facto relevante através do 
SDI.

TABELA 11. Produção noticiosa no período ulterior
à ocorrência de rentabilidades extremas

Observações: (i) Os símbolos ***, ** e * evidenciam a existência de significância estatística a 1%, 5% e 10%, respetivamente.

Variáveis Independentes Coeficiente z P-value Coeficiente z P-value Coeficiente z P-value Coeficiente z P-value

Constante -3,84 -2,83 0,005 -3,90 -2,90 0,004 -2,53 -1,58 0,114 -3,28 -2,08 0,037

EVENTOP -0,17 -1,81 0,070* -0,17 -1,82 0,069* -0,13 -1,75 0,081* 0,41 2,61 0,009***

LOGCB 0,05 0,37 0,710 0,05 0,43 0,667 0,02 0,09 0,929 -0,08 -0,51 0,613

TR 0,03 0,65 0,517 0,03 0,67 0,502 -0,09 -0,55 0,580 -0,02 -0,32 0,751

MTB 0,00 -0,50 0,619 0,00 -0,46 0,649 0,00 2,50 0,012** 0,00 1,19 0,236

CR1 -0,01 -0,88 0,379 -0,01 -0,90 0,366 -0,04 -1,26 0,207 -0,01 -0,56 0,579

RET12M 0,14 0,68 0,495 0,15 0,71 0,478 -0,18 -0,32 0,751 -0,03 -0,08 0,938

VOL12M -0,53 -0,66 0,512 -0,55 -0,67 0,502 -5,04 -1,73 0,084* -3,21 -1,25 0,211

SDI 0,02 0,25 0,805       -0,07 -0,51 0,608

EMP  Sim   Sim   Sim   Sim  

ANO  Sim   Sim   Sim   Sim  

DSEM  Sim   Sim   Sim   Sim

Número de observações   3010   3010   3010   3010

Log pseudolikelihood   -1213   -1213   -618   -1069

Wald Chi-Square   37,71   37,51   72,61   40,47

Regressão 14 Regressão 16 Regressão 17Regressão 15

Variável Dependente
NOTICIAD

Variável Dependente
NOTICIAD

Variável Dependente
NOTICIADEFE

Variável Dependente
NOTICIADCP



42

CADERNOS DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOSCOBERTURA NOTICIOSA E 
RENTABILIDADES ANORMAIS 

EXTREMAS DAS AÇÕES

Através da análise da Regressão 16 (Tabela 11), há evidência de que aumenta a pro-
babilidade (com um nível de significância de 10%) de, perante eventos negativos 
sem utilização de SDI, as empresas prestarem declarações aos jornais, seja por 
iniciativa própria seja por reação ao contacto dos jornalistas.

(ii) Impacto do evento na publicidade no período ulterior

No que respeita ao impacto que o tipo de evento tem sobre a publicidade publicada 
após a ocorrência do evento (variável binária PUBD), há evidência de que o tipo de 
evento não condiciona o investimento publicitário ulterior, significando que, pe-
rante a ocorrência de eventos positivos ou de eventos negativos, as empresas não 
investem mais (nem menos) em publicidade após o evento. Para economia de es-
paço não se reportam as regressões respetivas.

(iii) Impacto do evento no conteúdo da notícia no período ulterior

Após a ocorrência de eventos positivos, aumenta a probabilidade de as notícias 
publicadas conterem conteúdo positivo (variável binária NOTICIADCP), quer haja ou 
não comunicação de facto relevante à CMVM (Regressão 17 da Tabela 11). l
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4. CONCLUSÕES

artindo da questão «Há evidência de que as empresas cotadas em bolsa gerem a in-
formação antes ou depois da ocorrência de rentabilidades extremas, sejam negativas 
ou positivas?», a presente investigação teve como objetivos principais (i) aferir 
se há cobertura noticiosa pelos meios de comunicação social antes, durante e 
depois da ocorrência do evento e se tal cobertura é assimétrica e (ii) verificar se 
existe evidência de as notícias publicadas poderem ter sido promovidas ou in-
fluenciadas pela empresa com o intuito de, no caso de uma descida acentuada 
dos preços, minimizar os impactos negativos e, no caso de uma subida acentua-
da dos preços, capitalizar os impactos positivos.

Em termos metodológicos, com base nas empresas que integraram permanen-
temente o PSI-20, entre 1 de janeiro de 2004 e 31 de dezembro de 2013, recorre-
mos, em primeiro lugar, a um processo inspirado na metodologia que é conhe-
cida por Estudo de Eventos para selecionar a amostra da presente investigação. 
Trata-se dos dias em que se registaram rentabilidades extremas positivas e 
rentabilidades extremas negativas. O número de dias de eventos sob estas con-
dições foi 430 (218 «eventos positivos» e 212 «eventos negativos»).

Seguidamente, com base nestes eventos, realizámos um Trabalho de Campo, 
que incluiu a análise dos factos relevantes divulgados através do SDI e a análise 
de dois jornais portugueses económicos diários para aferir, respetivamente, as 
comunicações divulgadas pelas empresas e a cobertura noticiosa de cada even-
to. No âmbito deste trabalho, realizámos, ainda, uma Análise de Conteúdo para 
avaliar o conteúdo das notícias publicadas, criando para o efeito uma matriz de 
análise.

Em terceiro lugar, efetuámos um Estudo Quantitativo que contemplou uma 
Análise de Regressões, recorrendo ao modelo de regressão não-linear probit com 
múltiplos regressores (robusto em relação a heterocedasticidade) com o intuito 
de perceber se existe relação entre a variável dependente binária e outras variá-
veis associadas a cada evento (variáveis independentes).

Através da realização desta investigação foi possível constatar que as grandes 
oscilações de preços vividas pelas empresas são noticiadas pelos jornais (em 
média, cada evento obteve uma cobertura jornalística superior a 5 artigos). 
Quando se compara o período que precede o evento com o período que suce-
de o evento, existem mais chamadas à primeira página depois da ocorrência do 
evento. Estes resultados vão ao encontro da expectativa que tínhamos de que, 
após se registar o evento, dado tratar-se de uma rentabilidade anormal extre-
ma, seja suscitada a atenção dos meios de comunicação social.

P
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No que respeita à quantidade de notícias publicadas, a publicação de notícias após 
o evento ocorre com mais preponderância nas situações de eventos negativos.

Quanto a ser notícia de primeira página, antes da ocorrência do evento, as cha-
madas à primeira página são mais preponderantes nas situações de eventos po-
sitivos, o que pode indiciar que as empresas, por antecipação do evento, pro-
movem a informação, comunicando-a aos meios de comunicação social.

Relativamente à comunicação de factos relevantes pelas empresas através do 
SDI, constata-se que são emitidos mais comunicados antes da ocorrência do 
evento, tanto para os eventos positivos, como para os negativos, significando 
isto que as empresas enviam mais informação ao mercado através da CMVM por 
antecipação, do que são “obrigadas” a divulgar após a ocorrência de rentabili-
dades anormais. Todavia, 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 negati-
vo. Outro aspeto a destacar prende-se com o facto de que, quando há notícia no 
período anterior e a empresa não é fonte de informação, aumenta a probabilida-
de de a empresa vir a utilizar o SDI. Esta situação parece evidenciar que, seja por 
iniciativa própria, seja por pressão da CMVM, a empresa opta por utilizar este re-
curso. Ainda outro dado a realçar diz respeito ao facto de, havendo publicação de 
notícia no período da janela do evento, maior é a probabilidade de se vir a registar 
a divulgação de factos relevantes através do Sistema de Difusão da Informação.

Quanto ao recurso à publicidade, embora desconheçamos a data e as cláusulas 
dos contratos publicitários estabelecidos entre as empresas e os jornais, os re-
sultados obtidos com a análise de regressões evidenciam que a publicidade não 
indica nada sobre o tipo de evento subsequente, assim como o tipo de evento 
nada informa sobre a ocorrência de investimento publicitário ulterior.

Relativamente à empresa enquanto fonte de informação das notícias, apenas na 
análise estatística foi encontrada evidência de que tanto antes do evento como 
depois do evento o recurso à fonte empresa depende do tipo de evento. De facto, 
no período anterior ao evento, as empresas são proporcionalmente mais cita-
das como fonte para os eventos positivos do que para os negativos, o que pode 
indicar que as empresas procuram capitalizar o impacto positivo da situação 
favorável de que gozam através da preparação prévia de informação para divul-
gar junto dos meios de comunicação social. Neste seguimento, no período ul-
terior, as empresas são mais vezes fonte da notícia para os eventos negativos, 
reiterando novamente 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).
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Em relação aos responsáveis das empresas darem entrevistas, os resultados não 
se revelaram estatisticamente significativos, apontando no sentido de a decisão 
de a empresa dar entrevista não depender do tipo de evento.

No âmbito da análise de conteúdo, embora se possa admitir que a classificação 
do autor tenha sempre subjacente um caráter subjetivo, a definição de cada va-
riável e das respetivas classes obedeceu ao cumprimento de requisitos exigen-
tes para se poderem realizar inferências válidas. Surpreendentemente, o pe-
ríodo que antecede o evento parece evidenciar que, por um lado, as empresas 
tentam capitalizar as situações positivas que vão viver e, por outro lado, debelar 
as situações negativas que vão enfrentar. Após a ocorrência do evento, verifica-
-se que são publicadas mais notícias com conteúdo positivo, quer se esteja pe-
rante um evento positivo quer negativo. Pode isto significar que, para os even-
tos 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 tam-
bém com conteúdo positivo.

Em suma, com esta investigação foi possível detetar que as situações de ren-
tabilidades anormais extremas são objeto de divulgação e de tratamento pelos 
meios de comunicação social e que a existência de divergências entre a cober-
tura noticiosa realizada em situações de eventos positivos e em situações de 
eventos negativos, em termos quantitativos e qualitativos, parece, em várias 
situações, resultar de ações deliberadamente promovidas pelas empresas. l
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1. INTRODUÇÃO

os últimos anos têm-se vindo a registar, em vários países, duas tendências nos 
sistemas elétricos. A primeira é o aumento da relevância dos mercados grossis-
tas de eletricidade, e a sua afirmação como espaços de concorrência. A segunda 
é o incremento da relevância da geração de energia com base em fontes renová-
veis. Estes dois fatores têm impacto potencial nos preços da eletricidade. Existe 
ainda a expectativa de que o esforço de investimento na geração renovável ve-
nha a ser compensado com a redução dos preços da eletricidade nos mercados 
grossistas. 

Na realidade, os mercados grossistas de eletricidade promovem a concorrência 
entre as diversas centrais de produção. Esta concorrência, deve resultar em be-
nefícios para os consumidores. De facto, as considerações teóricas do impacto 
das renováveis sobre os preços da eletricidade nos mercados grossitas sugerem 
que, devido ao facto de estas centrais licitarem em mercado preços de eletrici-
dade próximos de zero, a curva da oferta que normalmente se desenvolveria no 
mercado sem as centrais de produção renovável irá sofrer uma deslocação para 
a direita (Hirth, 2013). Esta deslocação, para o mesmo nível de procura, fará com 
que a central que encerra a oferta (produtor marginal) tenha um custo mar-
ginal inferior ao da central que normalmente encerraria a oferta, resultando 
num preço de equilíbrio mais baixo. Este efeito é designado de efeito de ordem 
de mérito (Hirth, 2013). O efeito da ordem de mérito atua como mecanismo que 
transfere riqueza para os consumidores, caso o equilibro de mercado seja for-
mado por preços iguais aos custos marginais (Würzburg et al., 2013).

Acresce que os perfis do custo de geração de eletricidade são relevantes para os 
legisladores, investidores e reguladores do mercado energético (Hirth, 2013). 
De facto, um dos objetivos no desenho de mercados de eletricidade é fornecer 
preços eficientes e consequentemente criar (por via regulatória) incentivos de 
operação e de investimento (Hogan, 2014). Além disso, a subida de preços e o 
aumento da volatilidade criam pressões políticas e sociais sobre os regulado-
res do mercado. Todavia, quando os preços são demasiado baixos, os incentivos 
são escassos para investimentos em nova capacidade de produção, em tecnolo-
gias de armazenamento, em geração de despacho rápido, entre outros. Esta si-
tuação pode condicionar a própria sustentabilidade do sistema elétrico (Hogan, 
2014). Donde, também por razões de natureza regulatória, é importante conhe-
cer o real impacto das energias renováveis no preço da eletricidade.

Porém, a literatura que estuda o real impacto, ex-post, do incremento da pe-
netração da energia renovável para os consumidores, empresas do setor e para 
sociedade em geral, é escassa. Existem estudos para alguns países europeus 
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(ver sínteses dos estudos elaboradas por Bublitz et al., 2017; e Würzburg et al., 
2013), sendo na sua maioria simulações, ao invés de análises ex-post com da-
dos reais. Estes estudos apontam no sentido da redução de preço nos mercados 
grossistas devido à penetração de renováveis, sendo os impactos diferentes de 
país para país e dependentes do período de análise. 

Os sistemas de incentivos à produção de energia renovável são ainda muito dis-
tintos de país para país. Importa, por isso, alargar os estudos a um amplo leque 
de países. O presente estudo tem, nesse sentido, o objetivo de contribuir para 
alargar o conhecimento nessa área, usando dados do mercado grossista portu-
guês de forma a caracterizar o impacto da geração renovável nos preços da ele-
tricidade do mercado grossista. 

Proença e Aubyn (2013) indicam que em Portugal as feed-in-tariffs são o es-
quema usado para remuneração do investimento, havendo tarifas definidas de 
acordo com o tipo de tecnologia de produção. De acordo com Couture e Gagnon 
(2009), o princípio das feed-in-tariffs é oferecer preços garantidos de compra 
de energia, por períodos determinados, a todas as centrais que produzam ener-
gia a partir de fontes renováveis. 

Em face disso, nos últimos anos registou-se um elevado crescimento da pro-
dução de eletricidade com base em energias renováveis em Portugal, ao mesmo 
tempo que foi implementado e desenvolvido o mercado grossista da Península 
Ibérica (MIBEL). Em 2016, cerca de 25 % da eletricidade produzida em Portugal 
tinha por base a energia eólica, à frente do gás natural, do carvão e da hídrica. 
Portugal reúne, por isso, características que o tornam recomendável como caso 
de estudo para se perceber o impacto das energias renováveis no preço da ele-
tricidade no contexto de um mercado de concorrência grossista.  

Este trabalho propõe-se, por isso, fazer uma análise aos preços da eletricidade 
no mercado grossista português do MIBEL, considerando a evolução da geração 
de eletricidade por fonte no período de 2009 a 2016. 

Aqui se conclui que, ceteris paribus, o aumento de produção em regime especial 
de 1 GWh faz baixar o preço da eletricidade em 3,9 €/MWh, o que representa 
cerca de 8,6% do preço médio para o período 2009-2016. Este estudo obte-
ve, pois, um impacto superior ao que foi constatado por Gelabert et al. (2011) 
para o mercado espanhol no período 2005-2010 (1,9 €/MWh e 4%, respetiva-
mente). Aqui se conclui também que se futuros aumentos de consumo forem 
satisfeitos com produção em regime especial tal originará preços de eletrici-
dade mais baixos do que os que se verificariam com a utilização das restantes  
tecnologias. l
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2. O MERCADO PORTUGUÊS DE ELETRICIDADE E A ENERGIA RENOVÁVEL

2.1. Funcionamento do Mercado  
e Política de Energia Renovável em Portugal

MIBEL é um mercado grossista que reúne os operadores de Portugal e de 
Espanha e está em funcionamento desde 1 de julho de 2007. Nos termos da 
CMVM, “A atividade de produção de energia elétrica em regime de mercado está 
associada a um mercado grossista, no qual os produtores asseguram a colocação da 
mesma e os agentes compradores adquirem energia elétrica, seja para satisfazer a 
carteira de fornecimentos a clientes finais, seja para consumo próprio. A atividade de 
comercialização está associada a um mercado retalhista, em que os agentes comer-
cializadores concorrem para assegurar o fornecimento dos clientes finais” (CMVM et 
al., 2009 p. 17).

O mercado grossista compreende as seguintes vertentes: um mercado de contrata-
ção a prazo (OMIP), em que se estabelecem compromissos a futuro de produção e 
de compra de energia elétrica; um mercado spot de contratação à vista (OMEL), com 
uma componente de contratação diária, contratada no dia n-1, e uma componente 
de ajustes intradiários (mercados intradiários), em que se estabelecem programas 
de venda e de compra de eletricidade para o dia seguinte ao da negociação; um mer-
cado de serviços de sistema que efetua o ajustamento de equilíbrio da produção e do 
consumo de energia elétrica e que funciona em tempo real; um mercado de contra-
tação bilateral, em que os agentes contratam para os diversos horizontes temporais 
a compra e venda de energia elétrica (CMVM et al., 2009 p. 17). 

Em geral, o mercado spot ou de contratação à vista funciona de acordo com os 
seguintes princípios (Kirschen e Strbac, 2004):

∙ As empresas de produção de eletricidade submetem as suas ofertas de 
venda, quantidade e preço, para um determinado período de tempo. As 
ofertas de cada um dos produtores são ordenadas por ordem crescente de 
preço. Com esta ordenação é possível cria uma curva da oferta para o mer-
cado em questão;

∙ De forma semelhante a curva da procura é obtida pedindo aos consumi-
dores ou comercializadores que submetam as suas ofertas de compra, 
quantidade e preço, sendo as mesmas dispostas por ordem decrescente 
do preço. Este passo é muitas vezes omitido e a procura é obtida por pre-
visão. Neste caso a curva da oferta é uma linha vertical correspondente ao 
valor da previsão da procura;

∙ A interceção destas duas curvas, oferta e procura, representa o equilíbrio 
de mercado, sendo o preço correspondente o preço de fecho do mercado. 

O
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Todas as ofertas de venda submetidas a um preço menor ou igual ao preço 
de fecho do mercado são aceites e os produtores são informados que de-
vem produzir a quantidade de energia que tinham submetido para a ses-
são de mercado. Da mesma forma, as ofertas de compra submetidas com 
um valor superior ou igual ao preço de fecho de mercado são aceites e 
os consumidores ou comercializadores são informados da quantidade de 
energia que podem tirar do sistema;

∙ O preço de fecho do mercado (market clearing price) é o preço marginal do 
sistema. Os produtores são pagos a este preço marginal do sistema por cada 
unidade de energia que produzam, e os consumidores ou comercializadores 
pagam este preço por cada unidade de energia que consumam, independen-
temente do valor das ofertas que tenham submetido (Kirschen e Strbac, 2004).

O funcionamento do mercado de acordo com o anteriormente descrito tem por 
base um leilão de licitações seladas, nos termos propostos por Vickrey (1961). 
Este método permite reduzir a probabilidade de a licitação de cada um afetar o 
preço que recebe, contribuindo assim para que haja uma maior aproximação da 
alocação ótima de recursos (Vickrey, 1961).

Relativamente à atividade de produção de eletricidade em Portugal estão previs-
tos dois regimes de funcionamento: o regime ordinário (PRO) e o regime especial 
(PRE). A produção em regime especial diz respeito a toda a produção de energia elé-
trica obtida através de recursos endógenos, renováveis e não renováveis, de tecno-
logias de produção combinada de calor e de eletricidade (cogeração) e de produção 
distribuída. Dentro da produção em regime especial, a produção com base em fon-
tes renováveis de energia representa cerca do 80% do total da produção em regi-
me especial, sendo os restantes 20% não renováveis. Os restantes operadores não 
abrangidos pelo regime especial, estarão enquadrados no regime ordinário.

A promoção de investimento em tecnologias de produção renováveis pode ser 
apoiada com base em diferentes esquemas de inventivo. Behrens et al. (2016) 
referem que a rápida expansão das energias renováveis se deveu, sobretudo, 
às regras criadas para a promoção do seu uso. Um dos mais importantes me-
canismos de promoção das energias renováveis é a designada feed-in-tariff. 
Este mecanismo prevê a fixação de um preço de eletricidade, a pagar ao produ-
tor, por cada unidade de eletricidade produzida, independentemente dos pre-
ços praticados nos mercados grossistas. Estas tarifas agem como incentivo ao 
investimento e são fixadas para longos períodos de tempo, tipicamente 15 anos. 
Em Portugal as feed-in-tariffs são o esquema usado para remuneração do in-
vestimento, havendo tarifas definidas de acordo com o tipo de tecnologia de 
produção. Esta política tem consequências não despiciendas no preço médio fi-
nal pago pelos consumidores. 
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O consumidor final português suporta os custos de aquisição da energia em mer-
cado grossista, os custos do uso de redes, os custos de comercialização e os de-
mais custos de suporte ao sistema. As tarifas de transporte e de distribuição são 
reguladas, de acordo com os custos e as regras aplicadas a cada uma das ativida-
des. O uso global do sistema reflete os custos de política energética e de interes-
se económico geral não sendo a sua estrutura maioritariamente orientada por 
custos marginais. O custo da energia, associado à produção da mesma, reflete o 
preço e a quantidade de eletricidade negociados nos mercados grossitas. O cus-
to comercial resulta da margem de comercialização associada a essa atividade.  

A estrutura do preço médio das tarifas de referência de venda a clientes finais, 
para o ano de 2018, indica que os custos de aquisição e fornecimento de energia 
representam apenas 42% do preço final suportado pelos consumidores finais. 
Os custos de interesse económico geral representam cerca de 34% (onde estão 
incluídos custos de política energética, como a promoção do investimento em 
energia renovável), a rede de distribuição tem um peso de 17%, a rede de trans-
porte comporta com 5% e os custos comerciais são cerca de 2% (ERSE, 2017).

2.2. O Mix de Produção de Eletricidade

A produção de eletricidade anual em Portugal, no período 2009-2016, ronda os 
50 TWh, tendo-se registado em 2016 uma produção que superou os 55 TWh, re-
sultante de um saldo importador negativo (verificou-se uma exportação líquida 
de eletricidade para Espanha), como é possível observar pela Figura 1.

FIGURA 1. Produção de eletricidade em Portugal
nos anos compreendidos entre 2009 e 2016
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A produção de eletricidade com base em fuel não tem expressão no período em 
análise e terminou a sua atividade no ano de 2010. A produção com carvão apre-
senta alguma estabilidade ao longo do tempo, tendo em 2010 registado o valor 
mais baixo no período (6,6 TWh). Relativamente à produção com gás natural 
verifica-se uma maior volatilidade na sua quota de produção. A produção hídri-
ca, com fios de água e albufeira, também apresenta uma volatilidade elevada, 
sendo semelhante a evolução da produção com centrais de fios de água e de al-
bufeira. Entre a produção PRE, é a eólica e a térmica que têm maior expressivi-
dade. A PRE fotovoltaica, hídrica e das ondas apresentam valores de produção 
com pouca expressividade, quando comparadas com as restantes.

Relativamente à negociação de energia em mercado grossista, no âmbito deste 
artigo é analisada a energia negociada no mercado spot de contratação à vista 
(OMEL), na sua componente de contratação diária. A energia negociada na com-
ponente de contratação diária tem, no período em análise, um peso de 91,4% 
relativamente ao total negociado na contratação diária e intradiária. Os dados 
relativos à energia negociada na componente de contratação diária são apre-
sentados pela Figura 2. Os dados foram obtidos a partir do portal www.omie.es 
através dos ficheiros “pdbcpt - Plan diario básico de casación portugués”.
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FIGURA 2. Energia negociada em mercado spot de contratação à vista (OMEL) na 
componente de contratação diária para Portugal (OIME, 2018)

Como é possível observar pela Figura 2, a produção em regime especial co-
meçou a ser negociada com maior expressão a partir do início do ano de 2012. 
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preço da eletricidade era obtido pela redução da oferta. Verifica-se que a partir 
de 2012 a percentagem de produção obtida pelo regime especial se situou entre 
os 39,9% e os 47,2%.

A produção relativa com carvão, entre os anos de 2012 e 2016, situou-se entre os 
21,5% e os 30%. A produção hídrica, para o mesmo período, variou entre 11,3% 
e 29,8%. A produção com recurso a gás natural é a que apresenta valores relati-
vos mais baixos (excluindo o fuel), tendo registado valores de produção relativa 
entre 1,7% e os 12,7%. 

O valor total do mercado, na componente de contratação diária, referente às 
compras e vendas de energia, viu o seu máximo no ano de 2015, registado um 
total de compras de 2541 milhões de euros e um total de vendas de 2420 milhões 
de euros.

O ano de 2016 regista um valor de produção (vendas) superior ao valor das com-
pras, motivado por um saldo exportador positivo.

2.3. Preço da Eletricidade

A evolução do preço da eletricidade na componente de contratação diária do 
MIBEL, para o mercado português, no período compreendido entre 2009 e 
2016, é apresentada na Figura 3. Os preços mais baixos ocorrem em períodos de 
inverno, chegando a haver períodos com preços iguais a 0 €/MWh. É também 
nesta época anual que ocorrem os preços mais elevados, chegando, em 2010, a 
registar-se dois picos nos preços com valores de 180 €/MWh. 

A evolução do preço da eletricidade evidencia, pois, sazonalidade, com maior 
variabilidade no inverno do que no verão. Também se verifica uma sazonalidade 
ao longo do dia (dados não reportados).
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Por sua vez, a Figura 4 permite perceber que as situações de preços muito bai-
xos são raras, sendo inferior a 2% o número de horas com preços de eletricida-
de a 0 €/MWh. De igual modo, essa figura torna patente que em cerca de 90% 
do tempo os preços são inferiores a 60 €/MWh. Não obstante isso, esta figura 
mostra que a amplitude de preços praticada é muito elevada, e que por isso o 
período em análise se revela particularmente interessante para estudar o efeito 
das diferentes fontes de produção no preço da eletricidade. l

Figura 3. Evolução do preço da eletricidade 
para Portugal na sessão M0 do MIBEL 
no período entre 2009 e 2016

Figura 4. Distribuição ordenada dos preços
da eletricidade ao longo do período em análise
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E
3. MODELIZAÇÃO E IMPACTO DAS ENERGIAS RENOVÁVEIS
NO PREÇO DA ELETRICIDADE

sta secção visa fazer uma revisão da literatura sobre o tipo de modelos e de va-
riáveis que são usados para determinar o impacto da utilização de energia reno-
vável no preço da eletricidade, e simultaneamente sintetizar os findings obtidos 
pelos (ainda escassos) estudos realizados para os mercados europeus.

No que respeita à tecnicidade dos modelos de estimação, Bublitz et al. (2017) fi-
zeram a inventariação, análise e discussão dos diferentes modelos, e concluí-
ram que a literatura contempla três tipos de modelos suscetíveis de descrever a 
evolução do preço da eletricidade: modelos de regressão linear; modelos de re-
gressão dinâmica e modelos com base em agentes. As vantagens e inconvenien-
tes de cada um podem ser sumariadas como se segue. O primeiro tem a vanta-
gem de ser de mais fácil implementação. Em contrapartida tem a desvantagem 
de poder não captar efeitos não lineares. O segundo tem a vantagem de captar 
influências dinâmicas, mas a estimação dos coeficientes é muito complexa e 
envolve múltiplos parâmetros. Por fim, o modelo com base agentes tem a van-
tagem de permitir construir cenários, incluindo informação sobre imperfeições 
do mercado, mas a sua implementação é muito morosa e implica a tomada de 
decisões difíceis de validar. O modelo de regressão linear é, de longe, o mais fre-
quentemente utilizado.  

No que respeita aos determinantes do preço da eletricidade, estes são, de acor-
do com a literatura, de três tipos: os custos de produção ou seus determinantes 
(designadamente as fontes de produção utilizadas), a procura ou os seus deter-
minantes e varáveis de contexto (mercado e concorrência). É ainda reconhecido 
que, quer a procura, quer os custos de produção, dependem de fatores sazonais. 

É nesse sentido, por exemplo, que apontam as conclusões de Grave et al., (2016) 
para quem o mix da geração, o preço dos combustíveis e do CO2, condicionantes 
do mercado (tais como contratos históricos), o grau de concorrência e a procura 
são os principais fatores a concorrerem para a formação do preço da eletricida-
de nos mercados grossistas. Para estes autores, a procura em diferentes países 
depende da sua dimensão e do seu nível de atividade económica e, pelo menos 
na União Europeia, é reconhecidamente sazonal, dependendo da temperatura. 
Por fim, para aqueles autores, igualmente podem ter influência sobre a procura 
ou sobre o custo de produção da eletricidade variáveis que afetam os custos e/
ou a procura como a taxa de inflação e a taxa de câmbio.

Na realidade, os preços da eletricidade tendem a ser modelizados como função 
dos custos de produção e da procura, se relativos a um único país, acrescidos de 



59

CADERNOS DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOSANÁLISE DO IMPACTO DA 
ENERGIA RENOVÁVEL NOS 
PREÇOS DE MERCADO DA 

ELETRICIDADE EM PORTUGAL

variáveis sobre a dimensão do país e sobre o nível de concorrência de cada país, 
se abrangidos vários mercados.

Assim, por exemplo, Bublitz et al. (2017) propõem um modelo com base numa 
regressão linear multivariável onde a variável dependente é o preço e as variá-
veis explicativas são a procura, a previsão eólica horária, a previsão solar ho-
rária e os preços dos combustíveis e do CO2 do dia anterior. Isto é, a procura, e 
os determinantes dos custos de produção. A utilização de previsões justifica-se 
pela natureza estocástica da geração de eletricidade com base em energia solar 
e eólica. Esta faz com que os participantes de mercado não tenham conheci-
mento exato da eletricidade que irá ser produzida a partir destas fontes no dia 
seguinte, e consequentemente não tenham conhecimento exato do seu custo de 
produção. Desta forma, os participantes têm que basear as suas ofertas em pre-
visões meteorológicas. Para captar efeitos sazonais, os autores estimaram re-
gressões para cada tipo de dia, dia de trabalho e de descanso e para cada hora do 
período de trabalho e do período de descanso. Os autores concluíram que a in-
trodução de energias renováveis na Alemanha contribuiu, em média, com uma 
redução do preço no período 2011-2015 de 6,80 €/MWh.

Também Cludius et al. (2014) utilizam um modelo baseado na procura e nos cus-
tos de produção (ou melhor, mas nas fontes de produção que determinam esses 
custos) para perceber o impacto das energias renováveis no preço da eletrici-
dade no mercado alemão. Estes autores sugerem um modelo para estimação do 
efeito da ordem de mérito no preço da eletricidade tendo por base variáveis ex-
plicativas como a produção eólica, a produção solar e a procura total. Utilizam 
dummies para controlar flutuações horárias, diárias e mensais. Acrescentam 
uma dummy anual para controlar mudanças sistemáticas na procura. Ao invés 
de considerarem uma constante introduziram sete dummies representando os 
dias da semana. Estes autores assumem que todas as variáveis explicativas são 
exógenas. Esta consideração é feita uma vez que tanto a produção eólica como 
a solar têm por base fenómenos da natureza e como tal são exógenas as regras 
determinam que tenham prioridade de produção sobre as demais tecnologias. 
Relativamente à procura os autores assumem que esta é perfeitamente inelás-
tica no curto prazo uma vez que os consumidores não baseiam a sua decisão 
de consumo de eletricidade no preço da eletricidade spot. Para o período entre 
2008 e 2012, os autores estimam que a entrada de 1 GWh de produção renová-
vel tem um efeito de redução do preço da eletricidade entre 0,8 e 2,3 €/MWh 
(Cludius et al., 2014).

Por sua vez, Würzburg et al. (2013) também propõem, no seu estudo sobre a re-
lação do preço da eletricidade com a geração renovável para o mercado Almão e 
Austríaco, um modelo de regressão linear multivariável. O preço da eletricidade é, 
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uma vez mais, a variável dependente e as variáveis explicativas são a procura 
de eletricidade, a produção de eletricidade com base em energias renováveis, 
o preço do gás natural, e a exportação e importação. Estes autores usam dados 
diários de preço de eletricidade para o dia seguinte do mercado Leipzing onde 
a eletricidade da Alemanha e da Áustria é negociada (Electricity Exchange in 
Leipzig), dado este mercado ser mais líquido que o mercado intradiário. Este 
modelo inclui dummies para os dias da semana, de forma a captar flutuações 
no preço entre dias de trabalho e fins de semana; dummies mensais de forma 
capturar padrões sazonais; uma dummy para capturar feriados nacionais. A in-
clusão do preço do gás natural está relacionada com o facto de na Alemanha e 
na Áustria os mercados energéticos do gás natural e da eletricidade se encon-
trem altamente relacionados, quer por efeito substituição por parte dos con-
sumidores, quer por influência do peso das centrais elétricas a gás natural no 
sistema elétrico alemão. As ligações internacionais contribuem para o efeito 
da ordem de mérito na medida em que podem mitigar flutuações na oferta e 
na procura. Würzburg et al. (2013) estimam que a entrada de 1 GWh de produ-
ção renovável reduz, em média, o preço da eletricidade em 1 €/MWh (cerca de 
2% do preço média da eletricidade) para o período entre julho de 2010 e junho 
de 2012.

Por fim, Gelabert et al. (2011), para estimar o efeito médio que alterações mar-
ginais na produção em regime especial têm nos preços da eletricidade para o 
mercado espanhol entre 2005 e 2010, propõem um modelo de regressão linear 
multivariável. Para modelar os preços diários estes autores usam como variá-
veis explicativas a procura de eletricidade e a composição diária da produção 
por fonte (dado o seu impacto nos custos de produção). Estes autores utilizam 
a diferença entre a produção e a procura como forma de agregar o balanço das 
exportações e importações, bombagem e perdas no transporte e distribuição. A 
produção hídrica, apesar de ser uma fonte renovável de produção de eletricida-
de, não é agregada, por estes autores, na produção em regime especial uma vez 
que o uso da água, que pode ser armazenada e usada em períodos que verifi-
quem preços mais elevados, tem um custo de oportunidade positivo e como tal 
espera-se que o seu impacto nos preços da eletricidade seja diferente das res-
tantes fontes de produção renováveis. De forma a controlar o efeito da sazona-
lidade nos preços o modelo de Gelabert et al. (2011) incluem 6 variáveis dummy 
que indicam o dia da semana e 11 variáveis dummy que indicam o mês. Incluem 
também 5 variáveis dummy para controlar fatores de variação anual que podem 
estar associados a mudanças no preço da eletricidade. Em termos de conclu-
sões, estes autores estimam que o aumento da produção de 1 GWh com base em 
energias renováveis (produção em regime especial) está associado a uma redu-
ção de cerca de 1,9 €/MWh no preço da eletricidade (que representa cerca de 4% 
do preço médio da eletricidade para o mesmo mercado). l
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4. MÉTODOS E DADOS

método utilizado neste estudo tem por base uma análise de regressão linear 
multivariada de forma a estimar o efeito médio que alterações na produção têm 
nos preços da eletricidade, em particular o regime especial. A metodologia usa-
da é inspirada no modelo proposto por Gelabert et al. (2011) para o mercado es-
panhol (cuja componente grossista é comum com o mercado português). 

No nosso modelo os preços da eletricidade (“PREÇO”) são a variável explicada, 
e como variáveis explicativas usam-se variáveis relativas à composição diária 
da produção por fonte e à procura de eletricidade. No que respeita à compo-
sição diária da produção usam-se as variáveis carvão (“CARVÃO”), gás na-
tural (“GÁS NATURAL”), hídrica (“HÍDRICA”) e regime especial (“REGIME 
ESPECIAL”), que correspondem à produção, em MWh, negociada no merca-
do spot de contratação à vista (OMEL) na componente de contratação diária 
para Portugal (ver Figura 2). No que respeita à procura, a variável bombagem 
(“BOMBAGEM”) corresponde à eletricidade comprada no mercado grossista 
para serviço de bombagem, expressa em MWh. A variável “COMPRA OUTROS” 
representa a procura total de eletricidade numa determinada hora para consu-
mo, sendo igualmente expressa em MWh, sendo excluída a procura para bom-
bagem. A soma das variáveis “BOMBAGEM” e “COMPRA OUTROS” correspon-
de, pois, à compra total de eletricidade, quer para consumo de eletricidade em 
Portugal, quer para exportação líquida de importações (isto é, o saldo entre a 
importação e exportação), sendo designada como “COMPRA”. Optou-se por 
separar estas duas componentes da procura total de eletricidade pelo facto de o 
consumo final ser inelástico no curto prazo, o mesmo não acontecendo com a 
procura para bombagem, que entra como compra no mercado, e que tipicamen-
te apenas ocorre nas horas de preço mais baixo. Note-se que a produção hídri-
ca, apesar de ser uma fonte renovável de produção de eletricidade, não é agre-
gada na produção em regime especial uma vez que o uso da água, que pode ser 
armazenada e usada em períodos que verifiquem preços mais elevados, tem um 
custo de oportunidade positivo e como tal espera-se que o seu impacto nos pre-
ços da eletricidade seja diferente das restantes fontes de produção renováveis.

Tal como em Gelabert et al. (2011) são acrescentadas as variáveis dummy de for-
ma a controlar o efeito da sazonalidade nos preços (6 variáveis dummy que in-
dicam o dia da semana e 11 variáveis dummy que indicam o mês) e igualmente 
se inclui uma dummy anual para controlar alterações estruturais que possam 
contribuir para a alteração do preço de ano para ano. Todavia, dado que os da-
dos em análise apresentam detalhe horário, o nosso modelo igualmente inclui 
variáveis dummy horárias de forma a controlar o efeito da hora do dia no preço 
da eletricidade.

O
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Em concreto, o modelo utilizado é o seguinte:

Previamente à estimação do modelo, foi testada a existência de raízes unitárias 
recorrendo ao teste “Augmented Dickey-Fuller Test” (ADF). Após análise gráfi-
ca, que sugeriu a sua inexistência, aplicou-se um teste para séries com termo 
constante. Com um nível de confiança de 95%, concluiu-se pela não existên-
cia de raízes unitárias nas variáveis. De forma a robustecer a conclusão, foram 
também efetuados testes para séries com constante e tendência e testes para 
séries sem considerar a existência de constante e tendência. Foram usados os 
lags correspondentes à regra de Banerjee et al. (1993). Não foram detetadas raí-
zes unitárias. Donde, não tendo sido detetadas raízes unitárias, ao contrário do 
constatado por Gelabert et al. (2011) para o mercado espanhol, o nosso modelo 
será estimado com base nas variáveis determinantes e não com base nas suas 
primeiras diferenças, como tiveram de fazer aqueles autores.

De forma a verificar a existência de covariância nas perturbações foi usado o 
teste de Breusch-Godfrey (Breusch-Godfrey LM test). Os resultados do teste in-
dicaram a necessidade de se proceder à estimação por OLS com a matriz de va-
riâncias e covariâncias de Newey e West (1987).

Os dados da produção efetiva foram obtidos junto da REN S.A., empresa que as-
segura em Portugal o transporte de eletricidade em muito alta tensão e a gestão 
técnica global do Sistema Elétrico Nacional. Os dados relativos à energia nego-
ciada no mercado grossita de contratação à vista (OMEL) e do preço foram ob-
tidos a partir do portal www.omie.es.

A Tabela 2 apresenta o resumo estatístico do preço da eletricidade para o perío-
do em análise. Verifica-se que o preço médio no período em análise foi de 43,60 
€/MWh. O preço médio ponderado pela energia produzida foi de 44,98 €/MWh. 

PREÇOt = β0+ β1 CARVÃOt + β2 GÁS NATURALt + β3 HÍDRICAt + β4 REGIME ESPECIALt + β5 BOMBAGEMt

+β6 COMPRA OUTROSt +∑ βk+6 dummy diakt ∑ βl+12 dummy mêslt

k=1

6

l=1

11

+∑ βm+23 dummy anomt ∑ βn+30 dummy horant + ut

m=1

7

n=1

23
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Ano 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL

Média 37,63 37,32 50,45 48,07 43,65 41,85 50,43 39,44 43,60
Máx 98,57 180,30 100,00 90,13 112,00 110,00 85,05 75,00 180,30
Mín 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00
Desv. Pad. 8,980 14,695 10,104 12,229 20,383 18,695 12,216 14,900 15,383
Obs. 8760 8760 8760 8784 8760 8760 8760 8784 70128

TABELA 2. Resumo estatístico do preço da eletricidade no período em análise
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Por sua vez, a Tabela 3 apresenta os coeficientes de correlação entre as diferen-
tes variáveis do modelo, para os períodos 2009-2016 e 2012-2016. É possível 
observar que o coeficiente de correlação entre a produção em regime especial e 
o preço da eletricidade é negativo, indiciando que o aumento desta variável tem 
um impacto negativo no preço (decréscimo do preço). O mesmo se verifica com 
a produção hídrica, em conformidade com o expectável dado se tratar de fontes 
energéticas de baixo custo.

Carvão 1,00 0,20 -0,34 0,01 0,35 0,09 0,16 0,67 0,37
Gás natural 0,36 1,00 -0,08 -0,54 -0,04 0,02 0,27 0,36 0,00
Hídrica -0,35 -0,13 1,00 0,08 0,31 -0,51 0,20 -0,10 0,34
Regime especial -0,45 -0,29 0,20 1,00 0,60 -0,41 -0,26 -0,13 0,55
Compra 0,14 0,33 0,43 0,23 1,00 -0,07 0,01 0,35 0,99
Compra-Venda (s/bombagem) 0,22 -0,03 -0,56 -0,57 -0,04 1,00 0,07 0,16 -0,06
Bombagem 0,25 0,22 0,22 -0,21 0,16 0,06 1,00 0,34 0,16
Preço 0,77 0,46 -0,15 -0,44 0,33 0,26 0,39 1,00 0,40
Compra Outros 0,19 0,36 0,45 0,17 0,97 -0,02 0,38 0,40 1,00

TABELA 3. Coeficientes de correlação entre as variáveis
em análise para os períodos 2009-2016 e 2012-2016

20
12

-2
01

6

Carvão PreçoBombagemCompra-
-Venda 

(s/ bomba.)

CompraRegime 
especial

HídricaGás 
Natural

Compra 
Outros

A produção com carvão e gás natural apresentam correlações positivas relati-
vamente ao preço da eletricidade. A produção com carvão é a que apresenta o 
maior coeficiente de correlação relativamente ao preço, indiciado que esta tec-
nologia está associada com os preços mais elevados. 

2009-2016
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Verifica-se que a produção em regime especial e a produção com gás natural 
apresentam um coeficiente de correlação negativo de -0,54. Este coeficiente 
indicia que o backup à produção em regime especial é assegurado pela produção 
com gás natural. 

Por sua vez, a bombagem apresenta um coeficiente de correlação negativo em 
relação à produção em regime especial, indicando que a entrada de bombas no 
mercado será assegurada, sobretudo, em horas com maior produção em regime 
especial.

Também o gás natural apresenta um coeficiente que sugere a utilização em ho-
ras de ponta embora com um valor mais baixo do que a hídrica. Tanto a produ-
ção com gás natural, como a produção hídrica (grande hídrica com albufeira), 
apresentam uma flexibilidade elevada, tendo a capacidade de entrar no merca-
do apenas nas horas com maior procura. 

A variável “Compra-Venda (s/ bomba.)”, que incorpora, sobretudo, o saldo im-
portador, apresenta coeficientes de correlação negativos em relação à produção 
hídrica e em regime especial, indicando que a exportação de eletricidade será 
assegurada, sobretudo, em horas de grande produção hídrica e em regime es-
pecial. Os coeficientes apresentados não indicam problemas de colinearidade 
entre as variáveis. l



65

CADERNOS DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOSANÁLISE DO IMPACTO DA 
ENERGIA RENOVÁVEL NOS 
PREÇOS DE MERCADO DA 

ELETRICIDADE EM PORTUGAL

5. RESULTADOS

5.1. Estimativa do Modelo Base

Tabela 4 sintetiza os resultados da estimação do modelo base em várias varian-
tes. Na primeira variante (equação 1), apenas são incluídas as dummies. Estas 
explicam cerca de 41% da variação do preço horário da eletricidade. A equação 2 
incorpora a procura de eletricidade (COMPRA). O aumento da procura provoca, 
como esperado, um aumento do preço da eletricidade. A equação 3 acrescenta 
à equação 2 a variável produção de eletricidade com base em regime especial 
(REGIME ESPECIAL). Com base neste modelo verifica-se, ceteris paribus, que 
o aumento da produção com regime especial em 1 GWh (1000 MWh) provoca, 
em média, um decréscimo do preço da eletricidade em 7,7 €/MWh (intervalo de 
confiança a 99%: -8,31; -7,20). Considerando o preço médio ponderado da ele-
tricidade para o período, 44,98 €/MWh, este efeito representa uma redução no 
preço de cerca de 17,1%.

Constante  30,7909*** 6,48502*** 3,1178**   -1,1633 -5,5130*** -1,4301
Carvão       0,0120*** 0,0162***  
Gás Natural       0,0036*** 0,0031***  
Hídrica       -0,0011*** -0,0006***  
Regime Especial     -0,0078*** -0,0039*** -0,0033***  -0,0085***
Compra   0,0061*** 0,0075***     
Compra Outros       0,0048*** 0,0065*** 0,0089***
Bombagem       -0,0087*** -0,0054***  
Compra-Venda (s/ bombagem)            -0,0022***
Dummies semanais Sim Sim Sim Sim Sim Sim
Dummies mensais Sim Sim Sim Sim Sim Sim
Dummies anuais Sim Sim Sim Sim Sim Sim
Dummies horárias Sim Sim Sim Sim Sim Sim
Observações 70128 70128 70128 70128 43848 70128
Período 2009-2016 2009-2016 2009-2016 2009-2016 2012-2016 2009-2016
Adjusted R-squared 40,75% 45,60% 58,51% 73,92% 78,72% 61,79%
AIC 7,781587 7,696207 7,425285 6,961036 6,902070 7,343002

TABELA 4. Estimação da variação do preço da eletricidade 

Equação 1 Equação 5Equação 4Equação 3Equação 2 Equação 6

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test
H0:  ρ1=ρ2=ρ3=ρ4=0 (não há autocorrelação)
Prob. Chi-Square (4) 0 0 0 0 0 0
Para      = 0.05 Rejeitar H0 Rejeitar H0 Rejeitar H0 Rejeitar H0 Rejeitar H0 Rejeitar H0
Conclusão Verifica-se autocorrelação. Estimação por OLS com a matriz de variâncias e covariâncias de Newey-West

Obs.: Os símbolos 

***, ** e * apresentam 

significância

estatística de 1%, 5% 

e 10%, respetivamente.

A

α
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Na equação 4, correspondente à estimação do modelo base, introduzem-se as 
demais fontes de produção. A especificação deste modelo permite uma estima-
tiva do incremento marginal no preço da eletricidade em função das tecnologias 
que satisfazem o nível de procura. Esta equação indica que, ceteris paribus, o 
preço da eletricidade é tão mais alto quanto maior o peso da produção com base 
em carvão ou com base em gás natural, ao passo que o aumento da componente 
hídrica da produção tem um efeito negativo sobre aquele preço. Em particular, 
verifica-se que no caso português um aumento da procura em 1 GWh que seja 
totalmente satisfeito por tecnologias em regime especial, está associado a um 
decréscimo médio do preço da eletricidade pelo efeito do regime especial de 3,9 
€/MWh (intervalo de confiança a 99%: -4,338; -3,504), ceteris paribus. 

A equação 4 permite ainda verificar o efeito no preço da eletricidade da subs-
tituição de uma tecnologia de produção por outra tecnologia, considerando o 
mesmo nível de procura. Por exemplo, para um determinado nível de procura, 
um aumento de 1 GWh na produção de eletricidade com recurso a tecnologias 
em regime especial que substituem a produção com carvão tem um impacto de 
-15,96 €/MWh no preço da eletricidade. 

Verifica-se ainda que a produção com energia térmica, carvão e gás natural, está 
associada a aumentos do preço da eletricidade. Considerando os resultados do 
Teste de Wald1, verifica-se que o impacto médio no preço da eletricidade da produ-
ção de um determinado nível de energia com carvão é o triplo do impacto que se-
ria obtido se essa mesma energia fosse produzida por gás natural, ceteris paribus2.  

A produção hídrica também tem associado um impacto negativo no preço. Isto 
é, um aumento do peso desta fonte de produção contribui para a redução do 
peso da eletricidade. Todavia, uma análise detalhada3 do efeito da produção hí-
drica permite constatar que nos meses com maior produção hídrica, janeiro a 
maio, os coeficientes apresentam valores negativos. Nos últimos 5 meses do 
ano, agosto a dezembro, verifica-se que os coeficientes são positivos. Esta si-
tuação evidencia sazonalidade no efeito da produção hídrica sobre o preço da 

1
 Não reportados por economia de espaço, mas disponíveis mediante pedido.

2
 A equação 4 indica que a ordem de mérito do mercado português é formada começando no regime especial, seguido da produ-

ção hídrica, gás natural e carvão. Foi ainda feita uma simulação deste modelo onde adicionalmente foram incluídos os preços do 

gás natural, do carvão e do CO2 (dados não reportados, mas disponíveis a pedido). Esta análise não melhorou significativamente 

a qualidade do modelo. Na realidade, os coeficientes de correlação dos preços dos combustíveis e do CO2 com o preço da eletri-

cidade são relativamente baixos.
3

 Não reportada por razões de economia de espaço, mas disponível a pedido.
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eletricidade. Em meses de maior produção hídrica esta tem um impacto nega-
tivo no preço. Nos meses com menor produção hídrica, o impacto é positivo. 
Esta situação pode indicar que a capacidade de armazenamento das albufeiras, 
durante o período mais seco, permite colocar a produção hídrica nas horas com 
preço mais elevado, dando uma maior capacidade de gestão da produção hídrica 
às empresas do mercado.

A equação 5 foi estimada apenas para o período 2012-2016, de modo a abran-
ger o período em que a produção em regime especial passou a integrar a ofer-
ta de produção no mercado grossista. Os coeficientes deste modelo terão, por 
isso, uma maior utilidade para perspetivar o impacto a longo prazo produção ao 
abrigo daquele regime. Todavia, nenhuma alteração significativa foi determi-
nada face ao sinal ou significância dos coeficientes das variáveis das fontes de 
produção determinantes do preço da eletricidade. 

A equação 6 foi estimada de forma a controlar o efeito da importação e expor-
tação, concluindo que a inclusão desta variável não altera as conclusões obtidas 
sobre o coeficiente negativo e estatisticamente significativo da produção em 
regime especial.

5.2. Evolução ao Longo do Tempo

As regressões cujas estimativas são reportadas na Tabela 4 incluem variáveis 
binárias para controlar efeitos específicos para cada ano. Todavia, de forma a 
constatar que o efeito da variável “REGIME ESPECIAL” é temporalmente robus-
to realizaram-se estimativas da equação 3 ano a ano. Os valores dos coeficientes 
para essa variável e para a variável “COMPRA” são reportados na Tabela 5.

Regime Especial -0,061447*** -0,007055** -0,007017*** -0,006596*** -0,009867*** -0,008861*** -0,006149*** -0,004835***

Compra 0,005719*** 0,007237*** 0,004804*** 0,010132*** 0,011853*** 0,009707*** 0,00686*** 0,004158***

Adjusted R-squared 74,21% 71,55% 64,33% 65,91% 67,08% 78,57% 64,96% 83,92%

Procura média 4 214 3 832 3 857 5 642 5 677 5 650 5 668 5 635
horária (MWh)

Procura média
horária em regime 0,4 12 73 2 179 2 602 2 533 2 297 2 461
especial (MWh)

Variação média do
preço pelo regime -0,02 -0,09 -0,51 -14,38 -25,67 -22,44 -14,12 -11,90
especial (€/MWh)

TABELA 5. Evolução temporal do efeito da produção
em regime especial na sessão M0 do mercado

2011 2015201420132012 201620102009Obs.: Variação média 

do preço pelo regime 

especial = Regime 

Especial × Produção 

média horária em 

regime especial 

(MWh). Os símbolos 

***, ** e * apresentam 

significância 

estatística de 1%, 5% 

e 10%, respetivamente.
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Por esta tabela, uma vez mais se pode constatar que, ceteris paribus, quanto 
maior for a produção média em regime especial menor será o preço da eletri-
cidade. Donde, o incremento da produção em regime especial que se verificou 
a partir de 2011, contribui significativamente para a redução do preço médio da 
eletricidade. Na Figura 5 é possível analisar a evolução do preço da eletricidade 
e do peso das diferentes fontes de produção. Aí se pode constatar que a redução 
do preço da eletricidade coincide com o incremento do peso da produção em re-
gime especial. Esse efeito verifica-se primordialmente nos anos de 2011 a 2013.

A constatação de que o preço da eletricidade é tanto menor quanto maior quan-
to maior for a produção em regime especial é consistente com as conclusões de 
Gelabert et al. (2011), segundo as quais, na ausência de poder de mercado por 
parte dos participantes, um aumento da penetração de energias renováveis re-
duz os preços da eletricidade devido ao seu custo marginal ser inferior ao das 
restantes tecnologias. 

Note-se que o efeito de redução do preço pela penetração de regime especial é 
atenuado pelo aumento da penetração do gás natural no mercado. Na realidade, 
o preço médio da eletricidade reduz-se menos a partir de 2013, não só porque 
o peso da produção em regime especial se reduz ligeiramente, mas sobretudo 
porque a produção com base em gás natural incrementa o seu peso a partir de 
2014. O aumento da produção com gás natural - à custa da energia renovável, 
da produção hídrica (em 2015) e da produção com carvão (em 2016) - atenua o 
efeito da redução do preço da eletricidade pelo regime especial. 

FIGURA 5. Evolução da redução média no preço da eletricidade por produção
em regime especial e do peso dos tipos de produção
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Também Gelabert et al. (2011) indicam que existe um decréscimo do efeito de re-
dução do preço, provocado pelas renováveis, com o aumento da produção com 
gás natural. Uma possível explicação para este fenómeno é, segundo aqueles 
autores, a seguinte. A maior participação por parte das centrais a gás natural faz 
com que sejam estas centrais a marcar o preço e, uma vez que, as centrais a gás 
natural têm custos marginais semelhantes entre elas (apresentam eficiências e 
custos de combustível idênticos), a consequência é uma curva da oferta acha-
tada. Desta forma, sendo as centrais a gás natural a fecharem o preço, e dado o 
facto de a curva da oferta ser achatada, a entrada de mais produção em regime 
especial não faz cair muito o preço, uma vez que a deslocação da curva para a 
direta, sendo achatada, não provoca alterações significativas ao preço. Note-se 
que a redução do efeito de redução de preço e a diminuição do peso por parte do 
regime especial poderiam igualmente resultar da estagnação da capacidade re-
novável instalada. Todavia, como se tem verificado uma estagnação do consu-
mo no período em análise, tal faz antever que tal não resulte de falta de investi-
mento em centrais de produção renovável.

5.3. Impacto Intradiário

Neste ponto pretende-se perceber se o efeito da utilização de diferentes fontes 
de produção ao longo do dia. Desta forma a estimação da equação 5 pretende 
apresentar, tendo por base a análise ex-post ao período 2012-2016, uma pro-
posta dos coeficientes a considerar em estimativas do preço da eletricidade para 
forecast de preços de eletricidade.

A partir das estimativas dos coeficientes da equação 5, fizeram-se simulações 
de preço com base na produção real de forma a capturar a dinâmica do preço 
médio horário ao longo do dia, sendo essa estimativa de preço comparada com 
a média do preço entre 2009 e 2016 nas 24 horas. Os resultados obtidos são sin-
tetizados na Figura 6.
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PREÇOS DE MERCADO DA 

ELETRICIDADE EM PORTUGAL
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FIGURA 6. Simulação do efeito no preço considerado a expressão obtida pelo modelo 6
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É ainda feita uma simulação do aumento do aumento do consumo em 10%, cujo 
produção é assegurada por cada uma das tecnologias do mercado português. 
Esta simulação permite verificar que os preços são crescentes seguindo a ordem 
de mérito verificada para o mercado português. 

A Figura 6 permite verificar que se o aumento da produção fosse assegurado 
por produção com carvão o preço da eletricidade subiria muito expressivamen-
te em qualquer hora do dia. Já o recurso a tecnologias de regime especial origi-
na subidas de preço inferiores às esperadas com a utilização de outras fontes de 
produção. 

5.4. Efeito Importação e Exportação

A equação 6 foi estimada de forma a verificar o efeito da importação e exporta-
ção no mercado português, seguindo a metodologia proposta por Würzburg et al. 
(2013). Todavia para o mercado português não é considerado o preço do preço 
do gás natural. 

Na equação 6 o preço é a variável objetivo e as variáveis explicativas são a pro-
dução em regime especial, a importação/exportação e o nível de procura sem a 
bombagem. Os resultados permitiram verificar que o coeficiente da variável de 
importação (Compra – Venda) é negativo. Esta situação indica que, ceteris pa-
ribus, em média a importação de eletricidade faz baixar o preço da eletricidade. 
De facto, de acordo com as estimativas obtidas, o aumento da importação em 
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1 GWh faz baixar, ceteris paribus, em média, o preço da eletricidade em 2,2 €/
MWh (intervalo de confiança a 99%: -2,597; 1,737).

5.5. Redução do Preço e Custo Médio do Regime Especial

Tendo por base os resultados da equação4 sobre o impacto do regime especial 
no preço da eletricidade, foi elaborada uma estimativa da redução de preço pelo 
efeito do regime especial e comparada com o custo das renováveis. Neste sen-
tido, considerando os dados dos preços médios das renováveis e a produção em 
regime especial verificada, foram estimados os sobrecustos totais da produção 
renovável, considerando as tecnologias mais representativas do mercado por-
tuguês. Os resultados são apresentados na Tabela 6.

[**] ∑β4×Regime Especial×Compra. [**] (Impacto do Regime Especial)/(TOTAL PRE).

 2012 -428 M€ 925 M€ 58 M€ 967 M€ 124 M€ 2 074 M€ 21%

 2013 -515 M€ 996 M€ 126 M€ 1 102 M€ 147 M€ 2 373 M€ 22%

 2014 -501 M€ 925 M€ 144 M€ 1 103 M€ 183 M€ 2 356 M€ 21%

 2015 -454 M€ 884 M€ 76 M€ 1 068 M€ 226 M€ 2 254 M€ 20%

 TOTAL -1 898 M€ 3 731 M€ 405 M€ 4 241 M€ 680 M€ 9 057 M€ 21%

 Média -475 M€ 933 M€ 101 M€ 1 060 M€ 170 M€ 2 264 M€ 21%

TABELA 6. Estimativa do impacto do regime especial
no custo médio da produção em regime especial

Ano TOTAL PRECusto PRE 
Fotovoltaica 

Custo PRE 
Térmico 

Impacto 
do Regime 

Especial [*]

Peso [**]Custo PRE 
Eólico

Custo PRE 
Hidráulico

Assim, considerando o impacto médio do regime especial, determinado para os 
anos entre 2012 e 2015, e o total dos custos da produção em regime especial, es-
tima-se que, em média, a entrada de regime especial no mercado tenha contri-
buído para uma redução de 21% do custo médio da produção. l
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6. CONCLUSÕES

literatura empírica, com base em dados ex-post, relativa ao impacto do au-
mento da penetração da energia renovável nos preços da eletricidade é rela-
tivamente escassa. Há estudos para um grupo limitado de países (Alemanha, 
Áustria, Irlanda e Espanha). Todavia, dado que os sistemas públicos de incenti-
vo às energias renováveis são diferentes importa estender essa literatura a no-
vos mercados. Este estudo, usando uma base de dados única relativa a preços e a 
produção horária para Portugal, entre janeiro de 2009 e dezembro de 2016, visa 
dar um contributo nesse sentido. Portugal é um caso particularmente interes-
sante, não só pelo seu forte sistema de incentivos à produção de energia reno-
vável (o chamado regime especial), mas igualmente por força de o seu mercado 
grossista se encontrar interligado com o mercado espanhol (de dimensão mui-
to superior ao mercado português). Note-se que, em grande medida, por força 
de tal sistema de incentivos o preço da eletricidade representa somente 42% do 
montante pago pelos consumidores, facto que tem originado grande debate en-
tre políticos e na opinião pública.

Este trabalho teve, pois, como objetivo principal analisar o impacto das dife-
rentes fontes de produção, e muito especialmente o impacto que a produção 
de eletricidade a partir de fontes renováveis de energia, nomeadamente a pro-
dução em regime especial, tem no preço da eletricidade do mercado grossista 
português.

Uma primeira conclusão relevante obtida foi a de que, ceteris paribus, o aumen-
to de produção em regime especial de 1 GWh faz baixar o preço da eletricidade 
em 3,9 €/MWh, o que representa cerca de 8,6% do preço médio para o perío-
do 2009-2016. Este estudo obteve, pois, um impacto muito superior ao que foi 
constatado por Gelabert et al. (2011) para o mercado espanhol (1,9 €/MWh e 4%, 
respetivamente).

Por outro lado, verifica-se que com o aumento da produção com gás natural, o 
efeito de descida no preço com a entrada de mais produção em regime especial 
é menos acentuado. Esta situação é consistente com a literatura teórica que de-
fende que neste tipo de situações há um achatamento da curva da oferta, e con-
sequente diminuição do efeito de redução de preço, decorrente da a entrada o 
regime especial fazer deslocar a curva da oferta para a direita.

A produção hídrica tem um efeito negativo sobre o preço da eletricidade. Na 
realidade, em média, o aumento da produção hídrica em 1 GWh teve um impac-
to de -1,1 €/MWh no preço da eletricidade, ceteris paribus. Todavia, a produ-
ção hídrica apresenta um efeito de sazonalidade, relativamente ao impacto no  

A
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preço da eletricidade, tendo um impacto negativo nos meses com maior pro-
dução hídrica e um impacto positivo nos meses com menor produção hídrica. 
Este resultado aponta no sentido de as empresas produtoras terem maior capa-
cidade para colocar a produção hídrica nas horas com preços mais elevados nos 
períodos mais secos (com menor produção hídrica) do que nos períodos mais 
húmidos (com maior produção hídrica).

Relativamente à produção térmica, verifica-se que, em média, o impacto da 
produção de eletricidade com carvão no preço da eletricidade é três vezes supe-
rior ao impacto da produção com gás natural, ceteris paribus. Esta situação indi-
cia custos marginais superiores nas centrais a carvão relativamente às centrais 
a gás natural. Dado que as centrais a gás natural, em Portugal, são ciclos combi-
nados, os resultados obtidos indiciam maiores rendimentos térmicos relativa-
mente às centrais a carvão de ciclo simples. Os custos associados aos combus-
tíveis e às emissões também têm um papel importante nos custos marginais.

Relativamente à ordem de mérito, verifica-se que, para o período em análise, 
é ordenada começando pela produção em regime especial seguida da produção 
hídrica, a gás natural e a carvão.

Neste estudo igualmente se previsão de preços futuros, admitindo um aumento 
do consumo de eletricidade em 10%. Se este aumento de consumo for satisfeito 
com produção em regime especial originará preços de eletricidade mais baixos 
quando comparado com as restantes tecnologias. O impacto, porém, não seria 
idêntico para todas as horas do dia, verificando-se que este seria sobretudo po-
sitivo nas horas de maior consumo do doméstico, e não tanto nas horas de con-
sumo industrial.

Além disso, verifica-se que o impacto da redução de preços do mercado gros-
sista representa 21% do custo de produção com regime especial, o que significa 
cerca de 475 M€/ano pagos a menos pelos consumidores de eletricidade. A pre-
visão de que o efeito da redução de custos cobre o esforço de investimento em 
regime especial não se verifica para o caso português. Efetivamente, dados os 
vários custos de produção verificados para as tecnologias de regime especial, o 
efeito da compensação está dependente do tipo de tecnologia usada em regime 
especial.

Em termos de implicações regulatórias, este estudo contribui para que se colo-
que em causa a sustentabilidade do modelo atual. Na realidade, a tendência de 
decréscimo dos preços da eletricidade, com a entrada de nova capacidade reno-
vável, é incompatível com a remuneração necessária dos produtores não reno-
váveis. Além disso, igualmente contribui para que se coloque em causa o atual 
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modelo de incentivo à produção renovável, na medida em que os consumidores 
que há longos anos têm vindo a sustentar esse sistema de incentivos, embora 
tenham já algum benefício decorrente da diminuição do preço médio, esse não 
se apresenta suficientemente significativo para que estes se mostrem dispostos 
a sustentar nova leva de investimentos.

Relativamente a limitações do estudo pode-se registar o facto de apenas ser 
analisado o mercado intradiário, que embora represente cerca de 90% da ener-
gia transacionada, não representa o mercado no seu todo.  É de referir ainda que 
algumas centrais possuem contratos de aquisição de energia de preço fixo os 
quais podem causar distorções nos preços gerados no mercado. l
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1. INTRODUÇÃO

atração dos indivíduos pelo jogo não é recente e tem estado associada ao facto 
de o desejo de jogar estar enraizado na psique humana (Kumar, 2009). O jogo 
tem como característica distintiva uma baixa probabilidade de ganho. Todavia, 
quando esse ganho se concretiza, o retorno obtido é muito elevado. Apesar do 
baixo pay out ratio e da elevada probabilidade de perda do montante gasto, ao 
longo da história os indivíduos registam um grande envolvimento com o jogo 
(Miyazaki et al., 2001; Rogers, 1998).

A justificação para este tipo de atitudes e comportamentos não se encontra 
no domínio da racionalidade económica. Com efeito, o jogo pode ser encara-
do como uma forma de diversão e as apostas podem ser o resultado de atitudes 
e comportamentos não racionais (Sevigny e Ladoucer, 2003). Também algumas 
apostas, como a aposta em jogos sociais, não são encaradas por muitos indiví-
duos como uma forma de jogo (Lange, 2001). 

A economia comportamental tem avançado algumas explicações para a persis-
tente atração dos indivíduos pelo jogo. A teoria do julgamento com incerteza 
(theory of judgment under uncertainty - Tversky e Kahneman 1974, 1981) pro-
cura dar resposta à seguinte questão: como é que os indivíduos aferem as pro-
babilidades associados a eventos incertos ou valores de quantias incertas? Os 
autores argumentam que os indivíduos tomam as suas decisões com base num 
número limitado de heurísticas (respostas intuitivas), nomeadamente i) a heu-
rística da representatividade, ii) a heurística da disponibilidade e iii) a heurísti-
ca do ajuste e ancoragem. Apesar de permitirem a simplificação do processo de 
tomada de decisão, as heurísticas são suscetíveis de introduzir erros sistemáti-
cos (os enviesamentos). Estes enviesamentos comportamentais fornecem uma 
justificação para o afastamento das decisões dos indivíduos dos modelos racio-
nais (McMullan e Miller, 2009).

A teoria cognitiva do jogo (cognitive theory of gambling - Griffiths e Wood 2001; 
Rogers 1998) considera que os jogadores se comportam assumindo que podem 
controlar o resultado de eventos imprevisíveis e que um determinado evento 
é mais previsível do que na realidade o é (Miyazaki, et al, 2001). A teoria realça 
a existência de falhas no raciocínio dos jogadores em diferentes etapas do seu 
processo de decisão. Exemplos de distorções cognitivas são a falácia do jogador 
(gamblers’ fallacy), o excesso de otimismo (unrealistic optimism) e a ilusão de 
controle (illusion of control).

A teoria da procura do jogo (theory of demand for gambles - Nyman 2004) ba-
seia-se no pressuposto de que os indivíduos jogam para obter “something for 

A
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nothing”, ou seja, rendimento adicional sem trabalho adicional (Nyman et al., 
2008). Neste caso, a motivação para jogar está associada à utilidade que resul-
ta do ganho, acrescida da utilidade de o individuo não necessitar de trabalhar 
para obter esse ganho, o que contribui para explicar as apostas realizadas pelos 
indivíduos economicamente desfavorecidos e mais vulneráveis no mercado de 
trabalho.

A procura de emoções fortes é uma característica psicológica associada à pro-
pensão em jogar tanto em jogos de azar como noutros tipos de instrumentos, 
incluindo financeiros. Alguns indivíduos encaram a negociação nos mercados 
bolsistas como um jogo pois a negociação, tal como a aposta em jogos de azar 
(e.g. lotaria, Euromilhões), pode oferecer diversão e emoções. 

A literatura académica documenta a existência de um efeito de substituição en-
tre a negociação de ações e a aposta em lotarias em Taiwan (Gao e Lin, 2015) e 
ainda que a ocorrência de um grande jackpot reduz significativamente a nego-
ciação no mercado de ações (Dorn et al., 2015). Adicionalmente, a propensão dos 
investidores ao risco num determinando contexto é suscetível de influenciar a 
propensão ao risco em outros contextos distintos (Barsky et al., 1997). Estas con-
clusões permitem conjeturar que podem ser semelhantes algumas característi-
cas sociodemográficas dos indivíduos que apostam em jogos de azar e dos joga-
dores que apostam no mercado acionista, o que é confirmado por Kumar (2009).

Diversos estudos identificam características demográficas associadas à propen-
são em jogar e a um maior envolvimento nas apostas em jogos de azar. Welte et 
al. (2002), por exemplo, conclui que a percentagem de indivíduos que adquirem 
lotarias decresce com a idade. Todavia, Barnes et al., (2011) aponta para a exis-
tência de uma relação não linear, em que os adultos jogam com maior probabi-
lidade do que os mais jovens e do que os mais idosos (mais de 70 anos). Quanto 
à frequência de jogo (Lam, 2007) e ao montante gasto (Welte et al., 2002), es-
tes aumentam com a idade para diversos jogos (e.g., lotaria, casino). No mes-
mo sentido, Kaizeler et al. (2014) conclui que as regiões de Portugal com maior 
percentagem de população entre 15 e 24 anos exibem níveis mais reduzidos de 
gastos em lotarias. 

No que respeita à associação entre género e jogo, a participação de homens e de 
mulheres em lotarias é semelhante (Barnes et al., 2011), mas os homens jogam 
com maior frequência (Barnes et al., 2011; Brochado et al., 2018) e gastam mon-
tantes superiores (Forrest e Gulley, 2009; Welte et al., 2002). 

Também parece existir uma associação entre os gastos em lotarias e o rendi-
mento dos jogadores. Contudo, para Ariyabuddhiphongs (2006) a correlação 



80

CADERNOS DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOSO PERFIL DO JOGADOR
EM JOGOS DE AZAR E NO 

MERCADO ACIONISTA

entre estas duas variáveis é negativa, enquanto Kaizeler e Faustino (2008) e 
Kaizeler et al. (2014) reportam a existência de uma relação não linear, traduzi-
da por uma curva em U invertida. Finalmente, Brochado et al. (2018) apresenta 
evidência de que indivíduos casados apostam mais frequentemente em jogos 
de azar e Forrest e Gulley (2009), Lam (2007) e Vergura e Luceri (2015) revelam a 
existência de uma relação negativa entre o nível de sofisticação dos indivíduos 
(i.e, o nível de escolaridade) e os gastos em lotarias.

No caso dos mercados financeiros, Meng e Pantzalis (2018) destacam a impor-
tância das características demográficas dos investidores na compreensão do 
seu comportamento. No mercado acionista, Kumar (2009) estuda as variáveis 
correlacionadas com o peso dos títulos com características de lotaria na carteira 
do investidor e conclui que os homens têm maior probabilidade de possuir car-
teiras com maior peso desse tipo de títulos, conclusão semelhante à obtida por 
Mitton e Vorkink (2007), Frino et al. (2919) e Dorn et al. (2015). 

No que respeita à idade, Kumar (2009), Kumar et al. (2016) e Frino et al. (2019) 
mostram que a preferência por ações com características de lotaria está nega-
tivamente correlacionada com a idade, ou seja, a carteira dos indivíduos mais 
novos possui um maior peso de ações do tipo lotaria.

Por outro lado, Kumar (2009) revela a existência de uma maior preferência de 
ações com características de lotaria nos indivíduos solteiros, mas para Mitton e 
Vorkink (2007) não existem diferenças significativas entre solteiros e não sol-
teiros na preferência por este tipo de ativos. Finalmente, Kumar (2009) e Kumar 
et al. (2016) concluem que os indivíduos com menor escolaridade e que exercem 
uma profissão menos qualificada possuem maior preferência por ações com ca-
racterísticas de lotaria, enquanto Meng e Pantzalis (2018) admitem a existência 
de uma relação negativa entre o rendimento e habilitações e a probabilidade de 
aquisição de títulos com características de lotaria.  

Em suma, os trabalhos revistos procuram nomeadamente identificar as carac-
terísticas demográficas (género, idade), geográficas (zona urbana versus zona 
rural) e socioeconómicas (rendimento, ocupação) dos apostadores em jogos 
sociais e dos investidores em ações com características de lotaria, comparando 
o perfil dos indivíduos jogadores com o dos indivíduos não jogadores. A utiliza-
ção de abordagens metodológicas distintas, e no estudo de apenas um dos dois 
segmentos em análise, dificulta a comparação dos resultados obtidos.

O presente estudo procura contribuir para este debate, tendo como principal 
objetivo a identificação das características demográficas, geográficas e socioe-
conómicas dos jogadores correlacionadas com i) maior negociação de ações 
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do tipo lotaria e com ii) maior aposta em jogos de azar (mais especificamen-
te, o Euromilhões). Este trabalho propõe-se responder à questão de investiga-
ção associada à ‘similar clienteles hypotesis’ (Kumar, 2009), que é reformulada 
nos seguintes termos: As características demográficas, geográficas e socioe-
conómicas dos jogadores que efetuam mais gastos nos jogos sociais e no mer-
cado acionista são similares? Usando duas amostras independentes no mesmo 
mercado geográfico, indicadores de apostas diretamente comparáveis, idênti-
cas variáveis de perfil e os mesmos métodos de tratamento dos dados, a prin-
cipal conclusão retirada da análise empírica efetuada é a de que os jogadores 
são jogadores independentemente do meio ou instrumento que usam para ex-
trair emoções, oferecendo assim evidência empírica que valida a similar clien-
teles hypotesis. l
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2. BASES DE DADOS E METODOLOGIA

ortugal, país em que a percentagem de população católica representava nos úl-
timos censos disponíveis 88% da população total, é apresentado neste texto 
como caso de estudo1. 

Para dar resposta à questão de investigação formulada, são consideradas duas 
amostras não relacionadas, de jogadores no jogo Euromilhões e de investidores 
no mercado acionista. Mediante autorização do Estado Português, a Santa Casa 
da Misericórdia de Lisboa (SCML) é responsável pelo desenvolvimento dos jo-
gos sociais em Portugal e pela devolução à sociedade do resultado das apostas, 
através da distribuição dos prémios e do apoio a diversos beneficiários que tra-
balham nas áreas da saúde, desporto, cultura e coesão social. Este estudo ana-
lisa os jogadores no Euromilhões, um jogo em que os apostadores selecionam 
5 números, entre 1 e 50, e duas estrelas, entre 1 e 11. As receitas do Euromilhões 
representam 30% das receitas da SCML (3,028 milhões de euros in 2017) (SCML, 
2018). 

A amostra foi selecionada a partir de uma amostra não probabilística de conve-
niência de jogadores do Euromilhões. Os dados foram obtidos através das res-
postas a um questionário distribuído em três pontos de venda dos “Jogos Santa 
Casa”. Na primeira secção do questionário os respondentes identificam os jogos 
em que apostam, a frequência das apostas e o valor gasto em cada aposta. Na úl-
tima secção os respondentes fornecem informação sobre o seu perfil geográfi-
co, demográfico e socioeconómico. Foram obtidos 462 questionários válidos. 

A amostra de 469 jogadores no mercado acionista foi extraída de uma base de 
dados de contas (N=3.620) de investidores de retalho clientes de um dos três 
maiores intermediários financeiros portugueses. Para cada conta, a base de da-
dos inclui as transações em instrumentos financeiros (data, código ISIN, quan-
tidade transacionada e preço) e dados comportamentais, in casu, o tipo de in-
formação analisada para a tomada de decisão. A base de dados inclui igualmente 
dados demográficos (género, data de nascimento, estado civil, ocupação e resi-
dência) do primeiro titular da conta-título associada. 

P

1
 Kumar et al. (2011) considera que a propensão para o jogo é superior em países com uma elevada percentagem da polução cató-

lica, dado que esta igreja tem uma atitude tolerante para com níveis moderados de jogo.
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o presente documento usa-se a definição dos títulos que podem ser encarados 
como instrumentos para jogo (i.e., títulos encarados como lotarias) aceite na 
literatura (Kumar, 2009; Gao e Lin, 2015). As apostas no contexto dos mercados 
financeiros são definidas como “the desire to seek lottery-type payoffs (i.e., extre-
me returns at a low cost) using financial assets” (Kumar et al., 2016, p. 85). Os in-
vestidores são classificados como jogadores no mercado acionista se preenche-
rem pelo menos uma das seguintes condições: a) não usam qualquer fonte de 
informação financeira para tomar decisões de investimento (Abreu e Mendes, 
2018); b) possuem uma carteira de ações pouco diversificada (i.e., com um re-
duzido número de ações de empresas diferentes); c) transacionam ações com 
baixa liquidez.

As duas amostras não possuem a mesma dimensão e a mesma idade média, 
e apenas incluem jogadores ativos (no mercado dos jogos sociais e no mer-
cado acionista). Para cada uma das amostras, os dados incluem as seguintes 
variáveis: 1) género: masculino, feminino; 2) grupo etário: 33 anos ou menos; 
34-43; 44-53; 54 anos ou mais; 3) estado civil: casado; outro; 4) residência: 
Lisboa; Porto; outros; 5) ocupação: gestores e profissionais qualificados; ocu-
pação elementar; atividade liberal; inativo (ver Gráfico 1). O montante apostado 
em Euromilhões e o valor dos negócios em ações foram convertidos em escalas 
ordinais com base nos respetivos quartis, dando origem a duas variáveis com 
quatro categorias cada. 

A percentagem de homens nas duas amostras de jogadores é superior ao peso 
dos indivíduos do sexo masculino na população portuguesa (47,3%, de acor-
do com os últimos censos), mas há relativamente mais mulheres a jogar jogos 
sociais. Em termos de idade, a classe etária com mais de 54 anos concentra o 
maior número de indivíduos na população portuguesa, mas é a menos repre-
sentada nas duas amostras de jogadores. A amostra de jogadores em lotarias 
possui uma maior percentagem de indivíduos com profissão elementar relati-
vamente à amostra de jogadores em ações.

N
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GRÁFICO 1. Características da amostra

A análise de dados segue uma abordagem bietápica (Brochado et al., 2015; 
Teixeira et al., 2008). Assim, são analisadas as tabelas cruzadas entre as apostas 
no Euromilhões e as transações em ações e cada uma das 5 variáveis de perfil, 
são realizados testes de independência do qui-quadrado e é analisado o coefi-
ciente de associação V de Cramer. De seguida, recorre-se à análise de corres-
pondências (simples e múltipla) para obter uma representação gráfica da asso-
ciação existente entre as variáveis em análise e as respetivas categorias.

Posteriormente, com o propósito de testar a robustez dos resultados obtidos, 
são estimados modelos de regressão ordinal para as duas amostras e para uma 
amostra conjunta. As variáveis a explicar, de natureza ordinal, são os quartis 
relativos ao montante apostado em Euromilhões e ao valor dos negócios em 
ações. As variáveis explicativas são o género, o grupo etário, o estado civil, a re-
sidência e a ocupação dos indivíduos. l

O PERFIL DO JOGADOR
EM JOGOS DE AZAR E NO 

MERCADO ACIONISTA

Euromilhões (N=462)

Ações (N=469)

85%

15%

22%

28%

32%

18%

57%

43%

30%

17%

53%

28%

19%

17%

37%

Homem

Mulher

33 ou menos

34-43

44-53

54 ou mais

Casado

Outra

Lisboa

Porto

Outra

Gestores e Trabalhadores Qualificados

Ocupação Elementar

Atividade Liberal

Inativo

68%

32%

26%

27%

28%

18%

56%

44%

58%

28%

14%

26%

54%

     6%

14%

Es
ta

do
 C

iv
il

Gr
up

o 
Et

ár
io

Gé
ne

ro
Re

sid
ên

ci
a

Oc
up

aç
ão



85

CADERNOS DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOSO PERFIL DO JOGADOR
EM JOGOS DE AZAR E NO 

MERCADO ACIONISTA

A
3. RESULTADOS

3.1 Testes do qui-quadrado e associações

análise da tabela cruzada entre os gastos no Euromilhões e as variáveis demo-
gráficas, geográficas e socioeconómicas encontra-se na Tabela 1. O teste de 
independência do qui-quadrado permite rejeitar a hipótese nula de indepen-
dência em todos os casos, concluindo-se pela existência de associação entre o 
montante apostado no Euromilhões e as variáveis género, grupo etário, estado 
civil, região de residência e ocupação.

***, **, * diferenças estatisticamente significativas a 1%, 5% e 10%.

 Género 22,43*** 0,196 10,02** 0,115

 Grupo Etário 46,96*** 0,284 122,44*** 0,385

 Estado Civil 8,19** 0,119 44,75*** 0,216

 Residência 10,79*** 0,189 9,60 0,082

 Ocupação 21,40** 0,215 41,41*** 0,226

TABELA 1. Teste de independência do qui-quadrado e coeficiente de associação

Variável Coef. 
V Cramer 

Teste X2 Coef. 
V Cramer 

Teste X2

EUROMILHÕES AÇÕES

No caso do montante transacionado em ações, a hipótese nula de independência 
é rejeitada para quatro variáveis (género, grupo etário, estado civil e ocupação), 
mas os gastos em ações e a região de residência do jogador são independen-
tes (nível de significância de 10%). Por outro lado, o coeficiente de associa-
ção V de Cramer permite concluir que a associação mais forte entre a aposta em 
Euromilhões e o montante transacionado em ações é observados para a variável 
idade (grupo etário).

3.2 Análise de correspondência 

A análise de correspondência oferece uma representação gráfica num espaço 
bidimensional das categorias das variáveis em análise. Um par de categorias é 
tanto mais semelhante quanto mais próximas forem a suas projeções no mapa 
conceptual.

A análise de correspondência entre a aposta no Euromilhões e o género do 
apostador revela a existência de uma associação do quartil 1 de gastos (i.e., cor-
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respondendo a 25% dos jogadores que têm os gastos mais elevados na amos-
tra) com o homem e do quartil 4 com a mulher (ver Gráfico 2). Dos gastos em 
Euromilhões efetuados pelos homens, 23,3% pertencem ao quartil 4, o que 
compara com 28,5% no quartil 1. No caso das mulheres estas percentagens são 
de 30,6% e 11,2%, respetivamente.

Na relação entre a negociação em ações e género existe uma associação entre 
ser homem e o primeiro quartil de gastos e entre a categoria mulher e o quarto 
quartil de gastos. Aproximadamente 38,9% das mulheres possuem gastos no 
quartil 4 e apenas 13,9% no quartil 1, enquanto no caso nos homens a percenta-
gem no quartil 1 é de 27,0% e no quartil 4 de 22,5%.

GRÁFICO 2. Análise de correspondência entre o género
e a aposta no Euromilhões (esq) e em Ações (dir)

A análise de correspondência entre a aposta no Euromilhões e a idade (ver 
Gráfico 3) revela que as apostas dos mais jovens (menos de 33 anos) são maiori-
tariamente no quartil 4 (40,3%), enquanto no grupo etário 34-43 são no quartil 
3 (29,4%), no grupo etário 44-53 são nos quartis 1 e 3 (29,9%) e no grupo etá-
rio mais de 54 anos são no quartil 2 (36,6%). Assim, a relação entre os gastos 
no Euromilhões e a idade é não linear, com os indivíduos do grupo etário mais 
elevado a apresentar mais gastos do que os mais jovens.
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GRÁFICO 3. Análise de correspondência entre grupo etário
e aposta no Euromilhões (esq) e em Ações (dir)

GRÁFICO 4. Análise de correspondência entre estado civil
e aposta no Euromilhões (esq) e em Ações (dir)

No caso das ações, existe concentração dos gastos dos indivíduos com 33 anos ou 
menos no quartil 4 (59,8%) e dos indivíduos com 34 a 43 anos no quartil 3 (29,3%). 
A percentagem de investidores dos segmentos 44 e 53 anos e 54 anos ou mais no 
quartil 2 é de 61,9% e no quartil 1 é de 65,3%. Neste caso, existe uma associação li-
near positiva entre os gastos e a idade.
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No que respeita ao estado civil, os indivíduos casados (ver Gráfico 4) gastam no 
Euromilhões montantes que com maior frequência se encontram no quartil 2 
(30,8%), e 29,7% transacionam em ações um montante classificado no quartil 1. 
Os solteiros apostam no Euromilhões maioritariamente montantes situados nos 
quartis 4 (27,4%) e 3 (28,9%), enquanto as respetivas transações em ações estão 
mais associadas ao quartil 4 (38,3%).

No Gráfico 5 encontra-se a análise de correspondência entre o valor das apostas no 
Euromilhões e a ocupação do indivíduo. Os gestores e trabalhadores qualificados 
gastam maioritariamente valores enquadrados nos quartis 1 e 2 (32,8% em ambos 
os casos). O mapa conceptual destaca a associação existente entre os inativos e o 
quartil 3 (39,4% de gastos nesta categoria). As correspondências entre os gastos 
em ações e a ocupação revela resultados similares, com 36,4% dos gestores e tra-
balhadores qualificados a transacionar em ações montantes situados no quartil 1.

GRÁFICO 5. Análise de correspondência entre ocupação
e aposta no Euromilhões (esq) e em Ações (dir) 
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GRÁFICO 6. Análise de correspondência entre residência e aposta no Euromilhões

Nota: Não se apresenta o mapa percetual para a negociação em ações e a região de residência do jogador atendendo a que não se 

identificaram diferenças estatisticamente significativas (ver Tabela 2)

No que diz respeito à residência do indivíduo, apenas foi possível identificar 
uma associação estatisticamente significativa para as apostas no Euromilhões. 
No entanto, a análise das categorias não permite tirar conclusões diferenciadas 
para as cidades de Lisboa e Porto relativamente às restantes (Gráfico 6).

3.3 Análise de correspondências múltiplas 

O mapa conceptual obtido na análise de correspondências múltiplas permite 
identificar e descrever a natureza das relações entre as variáveis qualitativas e 
as respetivas categorias. A análise dos valores próprios (medida da importância 
de cada dimensão na explicação da variação presente nos dados) e a conside-
ração do princípio da parcimónia resultou na escolha de uma solução com duas 
dimensões, que permite explicar 58,4% da variância dos dados na amostra dos 
apostadores em Euromilhões e 51,9% na amostra de jogadores em ações. 

As medidas de discriminação para as dimensões na amostra de apostadores 
do Euromilhões revelam que os gastos no Euromilhões, género e grupo etá-
rio contribuem para a explicação da primeira dimensão (variância explicada de 
26,8%), enquanto o estado civil, a ocupação e a residência são mais relevantes 
para a segunda (25,1%). 
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GRÁFICO 7. Análise de correspondências múltiplas entre características geográficas, 
demográficas e socioeconómicas e aposta no Euromilhões (esq) e em Ações (dir)

As medidas de discriminação para a amostra de jogadores indicam que os quar-
tis de transação em ações, o grupo etário e o estado civil explicam a primeira 
dimensão (34,7%) e o género, residência e ocupação são mais relevantes para a 
segunda dimensão (23,7%).

A conclusão global que se retira da análise é a de que os quartis 2 e 1 de apostas 
no Euromilhões e de transações em ações estão associados às características ser 
homem, mais velho, casado e gestores ou trabalhadores qualificados; os joga-
dores com apostas nos quartis 3 e 4 são mais novos, solteiros e mulheres (ver 
Gráfico 7).

3.4 Análise de Regressão Ordinal

As regressões ordinais (para a amostra de jogadores no Euromilhões, em ações, 
e amostra combinada) são estimadas com o propósito de testar a robustez dos 
resultados obtidos e para obter uma medida do impacto esperado de cada cate-
goria das variáveis explicativas (género, grupo etário, estado civil, residência e 
ocupação). As variáveis a explicar são definidas pelos quatro quartis de gastos 
no Euromilhões e de valor negociado em ações.  

As estimativas obtidas (ver Tabela 2) suportam as conclusões descritas nas se-
ções anteriores. Assim, em comparação com as mulheres, os homens apostam 
montantes superiores no Euromilhões e têm gastos superiores em ações, en-
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quanto os mais jovens (33 anos ou menos) têm gastos inferiores no Euromilhões 
e na negociação em ações do que o grupo de indivíduos com 54 anos ou mais. De 
modo semelhante, os indivíduos casados, bem como os que possuem ocupações 
mais qualificadas, têm maior apetência para apostar mais no Euromilhões e 
para negociar montantes mais elevados em ações do tipo lotaria que os demais. 
A região de residência do jogador não parece ser uma característica distintiva.

Notas: categoria base: 
1
 género = mulher; 

2
 grupo etário = 54+; 

3
 estado civil = não casado; 

4
 residência = outra; 

5
 ocupação = inati-

vo; 
6

 EuroMilhões (gastos mensais) = quartil 4; 
7

 ações (valor transacionado mensal) = quartil 4; R2 = coeficiente de determinação; 

função de ligação: log-log; 
8

 a amostra combinada inclui os dados relativos à amostra de jogadores no Euromilhões e em ações; 

os quartis (variável dependente) foram criados com base em variáveis originais distintas; ***, ** e * denota estatisticamente sig-

nificativa para 1%, 5% e 10%.

 0,514 7,637** 0,712 7,675** 0,641 19,395***

 -0,852 9,599** -2,266 57,435** -1,519 61,166***

 -0,112 0,186 -0,849 11,261** -0,490 7,788***- 

 0,185 0,514 -0,264 0,834 -0,381 4,324**

 0,319 3,141* 0,367 3,054* 0,244 3,317*

 -0,393 2,302 -0,263 1,646 -0,108 1,658

 -0,059 0,042 0,197 0,579 -0,012 0,005

 1,05 13,292** 0,599 6,229* 0,649 0,172***

 0,448 2,902* -0,397 2,350 -0,150 0,162

 0,469 1,184 -0,488 3,341* -0,272 0,215

 0,209 / 0,139 0,279 / 0,117 0,197 / 0,075

TABELA 2. Análise de Regressão Ordinal

Variável WaldEstimativa

EUROMILHÕES [A]6 AÇÕES [B]7

Género1

Grupo Etário2

Estado Civil3

Residência4

Ocupação5

Pseudo R2

AMOSTRA
COMBINADA [A+B]8

Gestores e Trabalhadores Qualificados

Ocupação Elementar

Profissão Liberal

Casado

≤ 33

34–43

44–53

Lisboa

Porto

Nagelkerke/McFadden

Homem

Categoria WaldEstimativa WaldEstimativa
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4. DISCUSSÃO

s resultados obtidos neste estudo permitem concluir que maiores gastos com 
lotarias são efetuados por homens, uma conclusão similar à obtida por outros 
estudos realizados noutros contextos (e.g., Ariyabuddhiphongs, 2011; Brochado 
et al., 2018). Além disso, os indivíduos mais jovens gastam menos em lotarias. 
Lam (2007) também encontrou uma associação positiva entre idade e frequên-
cia do jogo, mas Ariyabuddhiphongs (2011) identificou uma associação não linear 
entre o envolvimento individual na lotaria e a idade. Igualmente à semelhança 
dos resultados obtidos noutros estudos (e.g., Brochado et al., 2018), indivíduos 
com uma profissão menos qualificada tendem mais a apostar na lotaria. No en-
tanto, entre os indivíduos que apostam na lotaria, maiores gastos estão asso-
ciados a ocupações mais qualificadas.

Por outro lado, os indivíduos homens são mais propensos a transacionar ações 
com as características de lotaria, o que é consistente com os resultados de ou-
tros estudos em diferentes ambientes (e.g., Dorn et al., 2015; Kumar et al., 2016; 
Meng e Pantzalis, 2018). Conclui-se igualmente que indivíduos homens exibem 
um nível mais alto de negociação em ações do que as mulheres, e este resultado 
é novo. De facto, a literatura anterior concluiu que os homens participam mais 
no mercado de ações, mas a intensidade de negociação destes indivíduos em 
ações do tipo lotaria não foi anteriormente estudada.

Em geral, a propensão a apostar no mercado de ações é menor no escalão etá-
rio mais elevado (54 ou mais anos de idade), escalão que inclui uma proporção 
menor da amostra de jogadores ativos por comparação com as estatísticas na-
cionais. No entanto, indivíduos mais velhos têm maior probabilidade de gastar 
mais em ações do que os mais novos. Indivíduos casados são mais propensos a 
jogar e a gastar mais; os que têm ocupações mais qualificadas têm igualmente 
maior apetência em transacionar maiores montantes de ações do tipo lotaria do 
que os desempregados. Este conjunto de resultados revela que o perfil dos indi-
víduos que têm maior atividade de negociação em ações do tipo lotaria é dife-
rente do perfil dos investidores que apenas mostram uma preferência por ações 
desse tipo (ou seja, que participam nesse mercado).

Este conjunto de resultados permite, assim, concluir que os montantes gastos 
pelos indivíduos em ações do tipo lotaria e em lotarias estão correlacionados de 
modo similar com o género, idade, ocupação e estado civil. As aspirações hu-
manas podem justificar comportamentos de jogo em diferentes mercados e, em 
certa medida, investimentos motivados por jogo podem ser justificados por um 
desejo de manter ou aumentar a mobilidade social ascendente, mesmo para os 
que têm um rendimento superior à média. l

O



93

CADERNOS DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOSO PERFIL DO JOGADOR
EM JOGOS DE AZAR E NO 

MERCADO ACIONISTA

O
5. CONCLUSÃO

presente estudo procurou dar resposta à seguinte questão de investigação: são 
similares as características demográficas, geográficas e socioeconômicas de jo-
gadores que efetuam maiores gastos em jogos de azar e no mercado de capitais?

Para dar resposta a esta questão foram analisadas duas amostras independen-
tes de apostadores no Euromilhões e de investidores em ações que têm carac-
terísticas de lotarias no mercado português. Os resultados obtidos revelam que, 
num e noutro casos, o valor das apostas e das transações está associado ao per-
fil demográfico, geográfico e socioeconómico dos indivíduos, em particular às 
variáveis género, idade, ocupação e estado civil. 

Conclui-se, deste modo, que as amostras não relacionadas apresentam re-
sultados semelhantes, o que constitui evidência empírica de suporte à ‘simi-
lar clienteles hypotesis’ (Kumar, 2009). Tal como no mercado norte-americano, 
a evidência empírica revela que, no mercado português, as características de 
um jogador são as mesmas, independentemente do instrumento usado (jogo de 
azar ou mercado acionista). l
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INTRODUCTION

osta (2014) proposed that the Equity Risk Premium can be explained from the 
concept of loss aversion introduced by Kahneman and Tversky (1979 and 1992). 
Now we show that the premium is almost linearly proportional to the (non-di-
versifiable) volatility of the asset, and varies with the log of the multiple π that 
compares the value of pains with the value of equal gains. Also, from Benartzi 
and Thaler (1995), we suggest that it makes sense that the risk-free rate used 
in the CAPM formula is the market 1-year horizon rate.

In Costa (2014) it was proposed that the CAPM market risk Premium2 (μ - rf) 
could be explained by the extra return demanded by investors in shares to com-
pensate for their extra psychological sensitivity to losses in relation to gains. 
Following the initial discovery of Kahneman and Tversky3 (K&T) that humans, 
to accept an uncertain final profit, require an expected gain that must be around 
2.25 times larger than the alternative expected loss from the same investment, 
and calling π that ratio between those feelings, then the risk premium deman-
ded from an investment with volatility σ can be obtained from the solution to 
the following equilibrium equation

(ST - F0 ). f(ST ) dST-π.                    (F0- S).f(ST )dST = 0

2
 Normally called ERP for short.

3
 Kahneman, D. and Amos Tversky, “Prospect Theory: an Analysis of Decision under Risk”, Econometrica, vol 47, number 2, March 1979.

C

where F0 is the future price for the horizon T of the volatile asset (initially pri-
ced at) S0, and f(ST) is the probability distribution of all possible outcomes of 
ST at maturity.

The solution to the above equation, presented in Costa (2014), for the particular 
case of π = 2.25 under a lognormal distribution f(ST) and expressed in terms of 
the Density of the Volatility Risk Premium, was

(μ-rf ).T

σ.√T

∫
∞

F
∫

F

0

That is, the Density of the Volatility Risk Premium – or the extra remuneration 
μ.T above the risk-free benefit rf.T, per unit of cumulated volatility σ.√T – is 
almost independent on the volatility.

= constant ≅ 32.2%
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FIGURA 1. Density of the Volatility Risk Premium for the Linear Model

1. The first complementary information brought by this paper is that the abo-
ve equilibrium equa-tion has a (almost) constant solution – specific for each 
multiple π of the extra sensitivity to losses – and that this rule covers a wide 
range of volatilities σ from 1% p.a. to 60% p.a., a range that covers more than 
the common volatilities found in the market.

EQUITY RISK PREMIUM
AN ESTIMATE INSPIRED ON 

BEHAVIOURAL FINANCE

FIGURA 2. Density of the Volatility Risk Premium as a function of the Multiple π for 
three different volatilities under the Linear Model. Log curve best fitted to the σ = 20% 
curve
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The figure above plots the relation between that Density Premium and the mul-
tiple π for the ex-treme cases of σ = 1% p.a. and σ = 60% p.a. curves, plus the 
“central” case of σ = 20%. They run almost in parallel and at short distance of 
each another, and with the 20% case almost indis-tinguishable from the 60% 
one. A Ln(π) line is also best fitted to the σ = 20% curve, showing a very good 
description of that reality.

The conclusion is that, due to the low dispersion of the curves for such a wide 
range of volatili-ties and also considering the high quality of the adjustment of 
the log curve, it is a reasonable to accept4

2. Due to the way the CAPM model was initially developed, it was not clear whe-
ther the risk-free rate rf to be plugged into the model should be the short-term 
rate – for example, the 3-month T-Bills rate used in the USA – or, instead, 
the long-term rate selected from the Yield Curve for a maturity close to that 
of the project under analysis. This double view explains why a number of stu-
dies – even recent ones – frequently disclose the average market Equity Risk 
Premium (ERP) both for short and for long-term risk-free interest rates.

But the behavioural discovery of Benartzi and Thaler5 that humans tend to che-
ck the realised profitability of their financial investments with an annual fre-
quency eliminate that undefinition. We now suggest that the above CAPM equa-
tion should be written for a 1-year horizon

and, therefore, the demanded return μT for the maturity T 

4
 Mind that, for π = 2.25 and with σ = 20% p.a., this formula produces a Density equal to 32.1% that is almost equal to the 32.2% 

calculated directly from the equilibrium equation.
5

 Benartzi, S. and Richard Thaler, “Myopic Loss Aversion and Equity Premium Puzzle”, The Quarterly Journal of Economics”, Feb 

1995

μ-rf 

σ
. √T ≅ 39.6%. Ln (π)

σ
√T

μT  ≅ rf + [39.6%. Ln (π)].

(μ)1y  ≅ (rf)1y + [39.6%. Ln (π)]. σ
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where the risk-free rate rf should be neither the short-term rate nor the long-
-term one, but rather the 1-year value obtained from the Yield Curve.

3. Initially K&T simplified their model of human behaviour by using a sensiti-
vity value v(X) for the gains/losses X that is linear in X although asymmetric

Later6, they improved that mathematical representation of human feelings 
with a non-linear model of v(X)

v(X)= {—2.25. |X|  for X < 0
        X       for X > 0

6
 Tversky, A. and Daniel Kaheman, “Avances in Prospect Theory: Cumulative Representation of Uncertainty”, Journal of Risk and 

Uncertainty, 5:297-323 (1992)

As this non-linearity makes the two integrations in the equilibrium equation 
much less tractable than with linearity, Costa (2014) circumvented that dif-
ficulty by substituting the power function Xq (with exponent q = 0.88) by an 
approximating exponential function (1 - e -σ.X) ) where σ could be adjusted to 
better represent that power function.

Now, a numerical integration of the two integrals in the equation with that 
power function X0.88 provides some interesting results for the Density of the 
Volatility Risk Premium. For comparative and control purposes, and in addi-
tion to X0.88, the same numerical integration was applied to the linear model – 
exponent q = 1.0 – as well as to an exaggerated case of a power function using  
q = 0.5. The figure below expresses the Density Premium as a function of σ for 
the three values of the exponent q (1.0 and 0.88 and 0.5) and for π = 2.25.

v(X)= {—2.25. |X|0.88  for X < 0
        X 0.88  for X > 0
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FIGURA 3. Density of the Volatility Risk Premium as a function of the volatility σ for 
three values of the exponent q of the non-linear model

We observe that the Density Premium always varies almost linearly with σ but 
is (essentially) constant only for q = 1 (linear feelings). For q = 0.88 and for the 
most common value of vola-tility in the Portuguese share market of σ=20% 
p.a. the best fit straight line is

Density = 5.2%.σ + 33.6%  with   R2 = 0.9994

For other values of the multiple π, and whatever the volatility σ, that Density 
depends on π ac-cording to a log curve (specific of each σ) as shown in the 
following figure.

But because in reality π can vary depending on the concrete domestic market 
and on the phase of the economic cycle, a single log curve was best fitted for the 
three representative cases of:

One common market volatility: σ = 20% p.a.
Two extreme cases :σ = 5% p.a. and σ = 60% p.a.
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FIGURA 4. Density of the Volatility Risk Premium as a function of multiple π for three 
different volatilities. Non-linear model. Best fit log curves adjusted to the three curves

This relation indicates that the non-linearity introduced by the power function 
enlarges the im-pact of π upon the Density of the Volatility Risk Premium and 
makes it slightly dependent up-on the volatility σ.

CONCLUSION

The model CAPM can be viewed as the response of markets to the extra value 
given by hu-mans to incurred losses in comparison with the smaller value at-
tributed to equal gains.

Under simplified conditions of linearity, that extra return above the risk-free 
rate is proportional to the volatility σ of the investment under consideration via 
a constant – called the Density of the Volatility Risk Premium – that is deter-
mined by the natural log of ratio π between those two perceived values:

μ = rf  + [39.6%. Ln (π)]. σ

7
 The extreme case σ = 1% is not used at this point due to the lower quality of the numerical integration for such an extreme situa-

tion. Instead, the case σ = 5% is more in line with the other cases.
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Because investors tend to re-evaluate the performance of their portfolios about 
once a year, the risk-free rate rf that should be used to obtain the required re-
turn μ is the 1-year market rate.

If we improve the above analysis adopting a non-linear model for valuing those 
perceptions of gains and losses – using a power function Xq with q = 0.88 – that 
Density Premium grows slightly with σ, although maintaining the dependency 
upon π via Ln(π). Also, it becomes a bit larger than with linearity

Density = [41.3%. Ln (π)+ 5.5%.σ

μ ≅ (rf)1y + ρi. [D.Ln (π)].σi

Therefore, for an individual share issue with a volatility σi correlated by ρρi with 
the σm of the surrounding market, because only ρρi.σi is non-diversifiable – the-
refore, demanding an extra re-turn – a reasonable estimate of the return μi is

where D is a multiplier to be selected somewhere between the 39.6% of the li-
near case and the 41.3% of the power case q = 0.88. An easily memorable figure 
is D = 40%. l
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