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RESUMO 
 

 

Este estudo tem como objetivo analisar as informações utilizadas pelos investidores para a 
tomada de decisão no mercado de ações brasileiro. Os investidores devem estar informados 
sobre as empresas e a economia dos países para tomar decisões no mercado de ações. Os 
preços das ações podem aumentar ou diminuir, de acordo com um maior ou menor interesse e 
expectativas dos investidores. Assim, as informações usadas pelos investidores para tomar 
decisões podem ter um importante impacto sobre os preços das ações. O impacto da 
informação sobre o mercado de ações pode ser inferido através da investigação das reações do 
mercado às informações divulgadas sobre as empresas listadas. Para isso, coletamos 
informações sobre a Petrobras, cujas ações são as mais negociadas no mercado de ações 
brasileiro. Os dados para a pesquisa foram coletados através da análise de notícias e 
comunicados corporativos ao longo do Ano de 2015. As fontes das notícias e dos 
comunicados são jornais e o sítio eletrônico da Bolsa de Valores de São Paulo (B3). Além 
disso, os preços das ações da Petrobras foram recuperados de arquivos fornecidos pela bolsa 
de valores. Como procedimentos de análise, foram utilizados métodos quantitativos, tais 
como: estudo de eventos, volume de negociação anormal e volatilidade. O último mede a 
incerteza na precificação das ações e os anteriores ajudam a inferir as informações mais 
utilizadas pelos investidores com base no impacto da divulgação de informações sobre os 
retornos das ações e sobre o volume de negociação. Como resultados, pôde-se constatar que 
as informações mais usadas em 2015 para negociar as ações da Petrobras estavam 
relacionadas com: crédito; venda de ativos; investimentos; produção; preço do petróleo; 
demonstrações financeiras; baixa contábil. Observou-se que as informações oficiais foram 
mais relevantes para o processo decisório dos investidores do que as informações de fontes 
informais. No entanto, a divulgação atrasada de informações e com conteúdo pouco preciso 
provocou um grande fluxo de informações de fontes informais. Isso confirma a importância 
de se divulgar informações precisas e oportunas, sobretudo em apresentações e resultados da 
companhia, que, segundo investidores institucionais e analistas financeiros, estão entre as 
principais fontes de informação para a tomada de decisão nos mercados de ações. Desse 
modo, conclui-se que as informações de fontes formais possuem maior relevância para a 
tomada de decisão dos investidores em geral e que o uso de informações de fontes informais 
se deu, em maior parte, pelos investidores de varejo que costumam gerar, isoladamente, 
menor volume de compra e venda de ações e, geralmente, estão mais sujeitos a tendências de 
curto prazo e especulações que confirmem suas crenças. 
 
Palavras-chave: Comportamento informacional. Mercado de ações. Tomada de decisão. Uso 
da informação.  
 

 

 

 

 

 

 



	
	

	
	

ABSTRACT 
 

 

This study aims to analyze the information used by investors for decision-making in the 
Brazilian stock market. Investors must be informed about the companies and countries’ 
economies to make decisions in the stock market. The stock prices may increase or decrease, 
according to a greater or lesser interest and expectations of investors. Thus, information used 
by investors to make decisions can have a huge impact on stock prices. The impact of 
information on the stock market can be inferred by investigating the market reactions to 
information disclosed about listed companies. In order to achieve this, we collected 
information about Petrobras whose shares are the most traded in the Brazilian stock market. 
Data was gathered through analysis of news and press releases over the year of 2015. The 
sources of this information are newspapers and the website of Stock Exchange of São Paulo 
(B3). Furthermore, stock prices of Petrobras were retrieved from files provided by the stock 
exchange. As analysis procedures, quantitative methods were used such as: event study, 
abnormal trading volume and volatility. The last one measures the uncertainty in the valuation 
of stocks and the previous ones help to infer the most used information based on the impact of 
information disclosure on stock returns and on trading volume. As results, it could be seen 
that the information most used in 2015 to negotiate Petrobras’ shares was related to: the 
company’s credit; sale of assets; investments; oil production; oil prices; financial statements; 
write-off in the balance sheet. It was noted that official information was more relevant to 
investors’ decision-making than information from informal sources. However, late disclosure 
of relevant information and its inaccurate content has triggered a large flow of information 
from informal sources. This confirms the importance of releasing accurate and timely 
information, particularly in presentations and results of the company, which institutional 
investors and financial analysts say are among the main sources of information for decision-
making in stock markets. Thus, it is concluded that information from formal sources is more 
relevant to the decision-making process of investors in general. In the other hand, information 
from informal sources was mostly used by retail investors who, usually, generates lower 
volume and are, generally, more affected by short-term tendencies and speculations that may 
confirm their beliefs. 
 
Keywords: Decision-making. Information Behavior. Information Use. Stock Market. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

A convivência em comunidade é condição necessária para a sobrevivência humana. A 

faculdade de se comunicar facilitou a busca e a troca de informações para o compartilhamento 

de ideias, opiniões, crenças, valores e experiências entre os indivíduos. As informações que, 

antes eram transmitidas somente através da comunicação oral, puderam vencer barreiras de 

espaço e de tempo com o desenvolvimento da escrita. A criação da prensa de Gutenberg 

propiciou a codificação em livros do conhecimento criado e acumulado pelos seres humanos. 

Os livros proporcionaram uma maior disseminação e consequente democratização de 

informações e conhecimentos entre pessoas de diferentes regiões geográficas e condições 

sociais. Com o decorrer do tempo, a sociedade precisou ampliar a criação de instituições para 

o armazenamento e o acesso de informações, como: bibliotecas, arquivos e museus. 

O desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação geraram a explosão 

quantitativa da informação e a implosão do tempo de comunicação da informação (LE 

COADIC, 2004, p.7). Neste caso, se antes as pessoas tinham problemas com a falta de 

informação, a dificuldade passou a ser em lidar com um volume enorme de informação 

disponível, podendo suscitar uma sobrecarga informacional nos indivíduos. Além disso, na 

era da Internet, a dificuldade em avaliar a relevância, a confiabilidade e a qualidade da 

informação aumentou, principalmente, por dois fatores: o maior volume de dados e 

informações disponíveis; e o fato de não haver profissionais atuando como mediadores para 

facilitar o processo de busca de informação. 

A informação exerce influência em diversos setores da sociedade, sendo essencial na 

formação do indivíduo, na execução de tarefas, na tomada de decisão, entre outros. Por 

exemplo, na educação, a informação pode influenciar o ensino, o aprendizado e a pesquisa. 

No setor de saúde, a informação é necessária para a prescrição de remédios e tratamentos em 

prol da promoção da cura de doenças. No setor militar e de segurança, a informação é 

importante para o desenvolvimento de estratégias de guerra e proteção contra o crime. Na 

esfera política, a informação pode ser usada para influenciar o comportamento dos cidadãos. 

A informação ganhou mais relevância nas organizações e instituições em busca de 

maior produtividade e competitividade. As organizações produzem e usam informação, que é 

tratada como uma commodity (“bem de valor”), podendo ser controlada e negociada no 

mercado. Araújo (2002) apud Siqueira (2011, p.80) distingue duas funções para a informação: 

“[...] uma como mediadora dos processos de apreensão da realidade e das relações sociais; e 

outra como um elemento que adquire característica de ‘mercadoria’, pois se torna 
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indispensável para a força produtiva contemporânea”. Amplia-se, assim, a concentração, o 

controle e a privatização da informação e do conhecimento considerados estratégicos. 

A sociedade ficou caracterizada pelos fluxos de informação em escala global. O 

capital passou a fluir com liberdade e rapidez na rede financeira global. A desregulamentação 

dos mercados interligou os centros financeiros e o avanço tecnológico facilitou a sua 

interconexão em tempo real. As tecnologias de informação e comunicação “[...] fornecem 

hoje, fundamentalmente, a base técnica para novos modos de reprodução e valorização do 

capital, seja o capital financeiro, transformado em pura informação, seja o capital produtivo” 

(ALBAGLI; MACIEL, 2011, p.22). 

 O dinheiro em sua forma eletrônica facilitou o fluxo de capitais ao redor do planeta e, 

aliada à sua característica de ser imaterial, ele está se tornando sem fronteiras movimentando-

se constantemente entre os países para pagamentos, investimentos ou especulação no mercado 

financeiro. Castells (1999, p.147) afirma que “A globalização dos mercados financeiros é a 

espinha dorsal da nova economia global.”, porém estes são tão imperfeitos que só atendem 

parcialmente às leis de oferta e procura e o seu movimento deve-se a diversos fatores, como: 

regulamentação política, intervenções de bancos centrais, psicologia de massa, especulação e 

informações de diversas origens.  

Os investidores estão sempre à procura de melhores retornos e atentos a toda 

informação que influencie no risco e na rentabilidade de seus investimentos. Uma notícia 

ruim sobre determinada empresa, ramo de atividade ou país, por exemplo, pode provocar 

retiradas em massa dos capitais aplicados criando crises financeiras que podem se propagar de 

maneira contagiosa. 
[Hoje o dinheiro] está em constante movimento, transitando de um lugar para outro 
à procura de maior rentabilidade e menor taxa de risco. O combustível desse 
movimento é a informação, associada à credibilidade ou confiança da fonte 
geradora. Por isso algumas pessoas têm enormes poderes e responsabilidades sobre 
o que dizem, como o presidente do Federal Reserve e o presidente dos Estados 
Unidos. É cada vez mais comum aguardar um depoimento ou uma fala para que 
milhões de decisões sejam confirmadas ou mudadas na net (PEREIRA, 2001, p.48). 

Cavalcante, Misumi e Rudge (2005, p.51) afirmam que: “De modo geral, os preços 

das ações refletem as expectativas dos agentes econômicos com relação às perspectivas do 

país e ao desempenho das empresas”. Assim, o preço das ações pode aumentar ou diminuir, 

de acordo com o maior ou menor interesse e expectativas dos investidores. Esses usuários de 

informações de investimento avaliam constantemente as informações divulgadas, a fim de 

compreender o que está acontecendo no mercado e agir, se necessário.  



19 
	

	
	

Com o intuito de proporcionar mais transparência ao processo de formação de preços, 

existem práticas igualitárias que visam garantir o mesmo tratamento e igualdade de acesso à 

informação a todos que negociam ações no mercado. Assim, a bolsa de valores está 

empenhada em fornecer ampla e rápida publicação das operações com ações. Além disso, as 

companhias listadas devem divulgar qualquer decisão ou evento que possa influenciar as 

decisões do investidor. Desse modo, as informações relevantes devem ser sempre anunciadas, 

mesmo se forem desfavoráveis à empresa. Um conjunto de regras de divulgação de 

informações foram regulamentadas pelas IN CVM 358, de 03/01/02, com alterações das IN 

CVM 369, de 11/06/02, e IN CVM 449, de 15/03/07 (FORTUNA, 2011, p.692). 

As empresas publicam regularmente relatórios financeiros e dados que devem ser 

corretamente interpretados para se extrair informações úteis para a tomada de decisão. As 

empresas devem divulgar informações relevantes de forma clara, precisa, acessível e no 

momento oportuno a todos os agentes do mercado. Dessa maneira, pode-se aumentar a 

igualdade de oportunidades entre os investidores. Uma boa política de divulgação pode 

reduzir o risco de investimento para o investidor e, consequentemente, aumentar a 

atratividade das ações da empresa. Se os investidores estão bem informados, seu risco será 

menor e, como resultado, eles estarão dispostos a aceitar um retorno menor. 

Por outro lado, como há uma grande demanda por informações para se obter lucros 

com a negociação de ações na bolsa de valores, o fornecimento de informações pelas fontes 

oficiais pode não ser suficiente para apoiar a tomada de decisão. A falta de informação 

aumenta a incerteza e dificulta a tomada de decisão produzindo um vazio de conhecimento 

que acaba motivando muitas pessoas a buscar informações através dos canais informais, 

mesmo sabendo que nem sempre são confiáveis. Esta situação de relativa escassez de 

informações oficiais “[...] cria uma grande sensibilidade às opiniões das fontes mais ou menos 

informadas, às suposições de especialistas e analistas, à informação privilegiada, aos 

sentimentos coletivos dos profissionais do mercado” (KAPFERER, 1990a, p. 62, tradução 

nossa). Portanto, a informação no mercado pode ter várias configurações, tais como: dados e 

informações oficiais divulgados pela bolsa e pelas empresas, análises de empresas e setores, 

notícias e informações provenientes de fontes informais. 

O uso da informação no mercado de ações tem sido bastante abordado na literatura 

científica internacional. Há estudos sobre: 1) o uso de informações divulgadas pela imprensa e 

pelas empresas de capital aberto; 2) o uso de informação privilegiada; 3) o uso de boatos; 4) o 

uso de informações de um tipo específico como, por exemplo, anúncios de resultados, 
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anúncios de pagamento de dividendos, anúncios de determinados eventos corporativos sobre 

as ações das empresas; 5) o uso de informações de grupos específicos de usuários. Esses 

trabalhos estão distribuídos nas seguintes áreas: Administração, Ciência da Informação, 

Contabilidade e Economia. Neste contexto, a área de Ciência da Informação se concentra em 

trabalhos relacionados ao uso de informação financeira de grupos de usuários específicos. 

No que tange à abordagem do uso da informação no mercado acionário pela literatura 

científica nacional, os trabalhos estão concentrados no estudo do uso de: 1) informação 

privilegiada; 2) informações de um tipo específico. No Brasil, trabalhos com esse foco estão 

centralizados na área de Administração. No geral, trabalhos na área de Ciência de Informação 

sobre o mercado de ações são escassos. Nesse sentido, há uma carência de estudos nesse tema 

com foco no uso da informação para a tomada de decisão.  

Baldwin e Rice (1997), Huvila (2010) e O’Connor (2013) são alguns trabalhos da área 

de Ciência da Informação relacionados ao uso da informação financeira para tomada de 

decisão. A fundamentação teórica se baseia em trabalhos relevantes de investigação do 

comportamento informacional no campo (por exemplo, Wilson (1981, 1984, 1999, 2000), 

Dervin (1983), Kuhlthau (1988, 1991, 1993), Case (2007)). Foi importante, para o presente 

trabalho, trazer estudos de outras áreas como Administração, Contabilidade e Economia sobre 

o uso de fontes de informação para decisões de investimento nos mercados financeiros (por 

exemplo, Bence, Hapeshi e Hussey (1995); Barker (1998); Barber e Odean (2001, 2002); 

Arvidsson (2012); Barker et al (2012)). Além disso, a abordagem deste tema em conjunto 

com teorias de outras áreas pode reforçar a característica interdisciplinar da Ciência da 

Informação. A discussão em torno do conceito de informação foi realizada com o subsídio de 

trabalhos de autores clássicos da Ciência da Informação, tais como: Shannon (1948), Belkin e 

Robertson (1976), Belkin (1978, 1990), Brookes (1980), Dretske (1982), Wilson (1984), 

Buckland (1991), Shannon e Weaver (1998), Capurro e Hjørland (2003), Wersig (2003).  

A presente pesquisa pretende contribuir com o estudo do uso de diferentes tipos de 

informações para investimento no mercado de ações. Além de contribuir com a Ciência da 

Informação, especificamente, no estudo da busca e do uso da informação para redução da 

incerteza, dos fluxos de informação, e da influência de informações de diferentes 

configurações e originárias de fontes formais e informais no contexto de uma instituição que 

ocupa uma posição de destaque no sistema econômico de nossa sociedade: a bolsa de valores. 

A informação é um elemento fundamental no funcionamento dos mercados financeiros 

tendo efeito direto sobre o comportamento dos investidores e, por consequência, na dinâmica 
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de preços. A massa de capital investida em ativos na bolsa de valores brasileira vem de 

empresas, instituições e da poupança de famílias que se tornam proprietários-acionistas de 

empresas de capital aberto através da posse de ações. Além disso, o investimento em fundos 

de investimentos e de previdência, que investem em renda variável, faz de seus beneficiários 

indivíduos cujos destinos, realização de sonhos de consumo e aposentadoria estejam ligados 

às cotações na bolsa de valores e a eficácia na decisão de quais ativos investir. Desse modo, 

esta pesquisa pode contribuir para a sociedade, principalmente para os pequenos poupadores, 

mostrando quais seriam as informações mais utilizadas e mais confiáveis para a tomada de 

decisões, garantindo a conservação e o aumento do patrimônio que, no caso das famílias, 

poderá assegurar uma melhor qualidade de vida futura. 

É neste contexto que se formulou a seguinte questão norteadora: ‘Os investidores do 

mercado de ações brasileiro usam informações divulgadas por fontes formais ou informais 

para tomarem decisões referentes ao investimento no mercado de ações?’ Apesar de ter 

trabalhado o mercado de ações como tema da pesquisa de mestrado, onde focou-se na 

influência das informações provenientes de fontes informais, não ficou claramente explicitado 

de que maneira as fontes formais e informais influenciam o decisor. Desse modo, esta 

pesquisa apresenta como hipótese principal que os investidores tomam decisões no mercado 

de ações com base em informações de fontes formais. Como hipótese secundária, tem-se que 

informações de fontes informais surgem quando a atualidade e a qualidade das informações 

provenientes de fontes oficiais estão abaixo das expectativas dos investidores.  

O objetivo do trabalho consiste em analisar o impacto de informações oriundas de 

fontes formais e informais no mercado de ações por meio de um estudo de caso com a 

Petrobras, uma companhia petrolífera cujo principal acionista é o Governo do Brasil. Os 

objetivos específicos consistem em: identificar informações divulgadas pela empresa e pela 

mídia que possam influenciar as decisões de investidores no mercado de ações; verificar o 

impacto das informações divulgadas pela empresa e pela mídia sobre as ações da empresa 

pesquisada na Bolsa de Valores; caracterizar as fontes e os tipos de informação mais 

utilizados para a tomada de decisão no mercado de ações. 

A justificativa pela escolha da Petrobras decorre do fato de ser uma empresa muito 

importante para a economia brasileira e de suas ações terem obtido o maior volume financeiro 

de negociação de ações (R$ 937 bilhões de 2011 a 2015). A sua ação preferencial, PETR4, 

ficou em primeiro lugar no ranking de índice de negociação, o qual leva em conta o número 

de negócios e o volume financeiro. Os dados foram coletados através da análise de notícias e 
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comunicados corporativos ao longo do Ano de 2015. As fontes destas informações foram: 

jornais e o sítio da Bolsa de Valores de São Paulo (B3). 

Além disso, os preços das ações da Petrobras foram recuperados de arquivos 

fornecidos pela bolsa de valores. Como procedimentos de análise, foram utilizados métodos 

quantitativos, tais como: estudo de eventos, volume de negociação anormal e volatilidade. O 

último mede a incerteza na precificação das ações e os dois anteriores auxiliam a inferir as 

informações mais utilizadas com base no impacto da divulgação de informações sobre os 

retornos das ações e sobre o volume de negociação. Esses métodos, normalmente, não são 

empregados em trabalhos sobre o uso da informação na área de Ciência da Informação. Nesse 

aspecto, a pesquisa se baseia em contribuições de outras áreas como: Bajo (2010), Neuhierl, 

Scherbina e Schlusche (2013), Schweitzer (1989) e Soares, Rostagno e Soares (2002). 

A tese está organizada em 7 capítulos. O capítulo 1 consiste nesta introdução. No 

capítulo 2, são abordados os conceitos de informação nas Ciências Naturais, nas Ciências 

Sociais e na Ciência da Informação. Nesta última, os conceitos de informação são tratados sob 

a influência da teoria de Shannon, sob o ponto de vista cognitivo e sob a noção de 

informação-como-coisa. No terceiro capítulo, discute-se os conceitos de necessidades de 

informação, da busca de informação e do uso de informações com base em estudos sobre o 

comportamento informacional. Além disso, três dos mais citados modelos de busca de 

informação são explanados. 

O capítulo 4 inicia com uma visão geral do mercado de ações e alguns conceitos 

básicos a fim de contextualizar o leitor. São abordados as regras gerais de funcionamento do 

mercado de ações e os indicadores com influência nos preços das ações. Posteriormente, 

apresenta-se os tipos de investidores (usuários de informação) e as informações fornecidas 

pela bolsa de valores e empresas listadas. Em seguida, o comportamento dos usuários de 

informações de investimento é discutido com foco em suas fontes preferenciais de 

informações relacionadas ao mercado de ações. 

O capítulo 5 apresenta os procedimentos metodológicos e o capítulo 6 sistematiza e 

apresenta a análise dos resultados obtidos relacionando o quadro teórico e a realidade 

observada. Finalmente, o capítulo 7 trata das considerações finais onde são apresentadas: as 

reflexões e inferências do pesquisador com o objetivo de responder às perguntas de pesquisa; 

e sugestões e perspectivas de estudos futuros. 
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2 EM BUSCA DE UM CONCEITO PARA A INFORMAÇÃO 
 

O termo informação foi formado a partir do termo de origem latina ‘informatio’ que 

foi usado em contextos tangíveis e intangíveis. O prefixo in enfatizava o ato de dar forma a 

algo. O termo foi usado em um contexto biológico e também em situações de cunho moral e 

pedagógico no sentido de ‘formação ou moldagem da mente ou caráter, treinamento, 

instrução, ensino’. Com os tempos modernos, o uso da informatio no sentido de ‘moldar a 

matéria’ se tornou obsoleto (CAPURRO; HJØRLAND, 2003, online). 

Desde o Século XV, o termo informação tomou o sentido relacionado à educação e à 

comunicação emprestado da palavra latina. Assim, o contexto da informação passou 

gradualmente da matéria para a mente (CAPURRO; HJØRLAND, 2003, online). O conceito 

de informação, no sentido do conhecimento comunicado, desempenha um papel central na 

sociedade contemporânea. De acordo com Capurro e Hjørland (2003, online, tradução nossa), 

“Esta perspectiva inclui características como novidade e relevância; isto é, refere-se ao 

processo de transformação do conhecimento, e particularmente à seleção e interpretação 

dentro de um contexto específico”. 

Nas Ciências Naturais, o conceito de informação põe em evidência os processos de 

informação não-humanos, particularmente na Física e na Biologia. No início, os estudos da 

Ciência da Informação enfocaram uma visão objetiva com influência da Teoria da Informação 

e da Cibernética. Posteriormente, o campo voltou-se mais para os fenômenos de relevância e 

interpretação como aspectos básicos do conceito de informação (CAPURRO; HJØRLAND, 

2003, online). 

As discussões sobre o conceito de informação em outras disciplinas são muito 

importantes para a Ciência da Informação, já que muitas teorias e abordagens desta área têm 

suas origens em outras disciplinas (CAPURRO; HJØRLAND, 2003, online). Desta forma, 

examina-se neste capítulo os conceitos de informação nas Ciências Naturais dando ênfase à 

ideia de informação como realidade física e à Teoria da Transmissão de Informação de 

Shannon; em seguida, discute-se os conceitos de informação nas Ciências Sociais. Por fim, 

trata-se dos conceitos de informação na Ciência da Informação sob o ponto de vista da teoria 

de Shannon e do ponto de vista cognitivo e informação-como-coisa. 
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2.1 O CONCEITO DE INFORMAÇÃO NAS CIÊNCIAS NATURAIS 

 

Nesta seção, o conceito de informação é apresentado através dos trabalhos de alguns 

físicos e biólogos, na sua maioria, que estudaram o fenômeno em suas áreas. Nas Ciências 

Naturais, a maioria dos pesquisadores possui uma visão objetiva da informação com a ideia de 

que a informação é uma medida de ordem para qualquer estrutura ou sistema. 

Apesar de muitos estudiosos das ciências naturais compartilharem esta ideia, um físico 

quântico, Mahler (1996) discorda da opinião da maioria. Segundo ele, “a informação só pode 

ser definida dentro de um contexto, ela não existe por si só” (MAHLER, 1996, p.117 apud 

CAPURRO; HJØRLAND, 2003, online, tradução nossa). Em outras palavras, a informação 

não é puramente observável e deve ser interpretada sob um contexto. 

Para o físico Weizsäcker (1974, p.167 apud CAPURRO; HJØRLAND, 2003, online), 

a informação é uma propriedade de entes materiais: “a matéria tem forma, a consciência 

conhece”. Weizsäcker concebe a informação como algo que pode ser entendido ou algo que 

gera informações. Por exemplo, uma estrutura biológica é informação, pois é algo 

potencialmente conhecido. Ao mesmo tempo, um organismo inteiro é o resultado da 

informação genética. 

Weizsäcker (1974) também introduziu uma abordagem diferente tratando a 

informação como um fenômeno pragmático. Segundo o autor, a informação pragmática teria a 

capacidade de promover mudanças na estrutura de conhecimento ou no comportamento do 

receptor. Este conceito se baseia em duas noções: ineditismo (ou originalidade ou novidade) e 

confirmação do que já é conhecido (ou redundância). A informação pragmática seria 

composta de uma miscelânea equilibrada de ineditismo e de confirmação. 
Weizsäcker sugere que uma mensagem que somente confirma o conhecimento 
prévio de um receptor não causa mudanças na sua estrutura ou comportamento. [...] 
Por outro lado, uma mensagem que forneça apenas material original/inédito 
completamente desvinculado de qualquer conhecimento prévio também não mudará 
a estrutura ou o comportamento do receptor, pois o receptor não entenderá esta 
mensagem (BURGIN, 2003, p.61, tradução nossa). 

Da mesma forma que Weizsäcker (1974), o biólogo Stonier (1997, p.207) afirma que 

se a informação recebida é inteiramente nova e totalmente desconhecida para o ambiente 

interno de informação do cérebro, ela não tem significado para o receptor e, portanto, ela pode 

ser ignorada. Burgin (2003, p.57) tenta explicar quanta informação uma pessoa pode obter de 

uma fonte considerando, como exemplo, um artigo de revisão em matemática. Segundo ele, o 

artigo não contém informação para um leigo, uma vez que ele não pode entendê-lo. O artigo 
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pode conter alguma informação, porém pouca, para um especialista no campo. Por outro lado, 

este artigo pode conter muita informação para um estudante de matemática porque ele/ela 

pode entendê-lo e saber muito pouco sobre o material apresentado. 

Com uma visão mais objetiva, Stonier (1990) defende que a informação é parte do 

universo físico sendo tão real quanto a matéria e a energia. Segundo ele, a informação é uma 

propriedade básica do universo; ela é uma parte de sua estrutura ‘interna’. A informação não é 

meramente um produto da mente humana. “a informação existe. Ela não precisa ser percebida 

para existir. Ela não precisa ser compreendida para existir. Não requer inteligência para 

interpretá-la. Ela não precisa ter significado para existir. Ela existe” (STONIER, 1990, p.21, 

tradução nossa). 

Por exemplo, o DNA é uma substância física que carrega informação genética e atua 

como um sistema de informação biológica que transmite informação de uma geração para 

outra. As macromoléculas e as estruturas celulares possuem informações transmissíveis que 

podem ser importantes em seu próprio crescimento, agindo como modelos para moldar o 

futuro arranjo organizado de átomos e moléculas (STONIER, 1990, p.13). 

De acordo com Fleissner e Hofkirchner (1996, p.248), a informação ocorre durante o 

processo em que o sistema exibe mudanças em sua estrutura, ou em seu estado, ou em sua 

saída. Um sistema cria informações quando se organiza. Esse processo de auto-organização 

gera novos recursos na estrutura, estado ou saída do sistema. 

O físico e biólogo Loewenstein (1999) escreveu sobre a comunicação intercelular, ou 

seja, como as células trocam informações entre si através de uma rede de comunicação intra e 

intercelular. Para ele, a informação indica um princípio cósmico de organização e ordem, e 

fornece uma medida exata disso. Portanto, ele concorda que a informação engendra a 

organização da matéria no universo. 
A informação, na sua conotação em Física, é uma medida de ordem - uma medida 
universal aplicável a qualquer estrutura, qualquer sistema. Ela quantifica as 
instruções que são necessárias para produzir uma determinada organização. Este 
sentido da palavra informação não é muito diferente do que a mesma teve no latim 
antigo. Informare significava “dar formar”, “formar”, “organizar”. 
(LOEWENSTEIN, 1999, p.6, tradução nossa). 

Assim, Loewenstein adota o conceito da ideia de dar forma que é muito usado em 

física e biologia. Loewenstein (1999, p.8, tradução nossa) afirma que “A entropia, em seu 

sentido trazido à luz por Ludwig Boltzmann, é uma medida da dispersão de energia – de certa 

forma, uma medida de desordem, assim como a informação é uma medida de ordem”. 
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Portanto, o aumento da entropia em um sistema implica a diminuição da quantidade de 

informação, e vice-versa. 

Em 1894, Boltzmann observou que a entropia estatística poderia ser interpretada como 

uma medida de falta de informação. No entanto, em 1948, relacionando a mecânica estatística 

com a transmissão da informação, Shannon mostrou que a quantidade de informação 

transmitida de uma fonte para um receptor é obtida subtraindo a entropia do sinal recebido da 

entropia da fonte (LOEWENSTEIN, 1999, p. 338-339). Loewenstein argumenta que, com 

isso, o termo ‘entropia’ se tornou realmente camaleônico.  

Na seção seguinte, trata-se dos conceitos de informação de Stonier e, em seguida, 

aborda-se a teoria de Shannon. Foca-se na teoria de Stonier por esta tratar a informação como 

medida de organização de um sistema. Essa ideia pode ser relacionada ao mercado de ações 

pelo fato de que a divulgação de informações exatas e precisas pode auxiliar à correta tomada 

de decisão dos investidores e, consequentemente, um precificação mais estável e justa das 

ações das empresas. Por outro lado, a teoria de Shannon traz o conceito de informação como 

medida de incerteza e estuda o efeito do ruído que pode causar maior incerteza para o receptor 

da informação. Esta teoria pode se relacionar ao mercado financeiro quando se pensa na 

divulgação de informações imprecisas ou falta de informações oficiais que podem levar ao 

surgimento de informações de fontes informais e, assim, aumentar a incerteza para o usuário 

de como avaliar as empresas e tomar decisões de investimento. 

 

2.1.1 Informação como realidade física 

 

Stonier (1997, p.2) afirma que a informação possui a capacidade de organizar um 

sistema. Ele declara que “[...] a quantidade de informação em um sistema é uma medida de 

seu grau de organização [...]” (STONIER, 1997, p.8, tradução nossa). Portanto, se um sistema 

exibe organização, pode-se dizer que tal sistema contém informações. Segundo Stonier (1997, 

p.17, tradução nossa), “[...] a informação tem como um de seus atributos fundamentais a 

capacidade de organizar as coisas”. “Quanto mais informação um sistema contiver, maior e 

mais complexa será a organização desse sistema.” (STONIER, 1997, p.77, tradução nossa). 

“[...] a informação e a desordem são inversamente relacionadas: quanto mais desordenado o 

sistema, menos informação ele possui” (STONIER, 1990, p.33, tradução nossa). 

A informação produzida pelos seres humanos pode existir como realidade física 

quando é armazenada fora do cérebro humano. A informação pode ser armazenada e 
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transmitida de várias maneiras. Por exemplo, ela pode ser armazenada em um livro, em uma 

gravação de fita ou em um disco de computador. “A informação está lá mesmo que não seja 

transferida para um leitor humano” (STONIER, 1990, p.21, tradução nossa). Para Stonier 

(1997, p.193), a informação é uma propriedade básica do universo podendo existir por si 

própria, independentemente de significado ou de qualquer veículo ou suporte que possa 

transportá-la ou armazená-la. 

Além disso, a informação pode ser transmitida em forma física através de fios, ar, etc. 

“Assim como existem muitas formas de informação, existem muitos meios pelos quais a 

informação pode ser transmitida ou codificada (convertida de uma forma para outra)” 

(STONIER, 1990, p.10, tradução nossa).  

Nesse sentido, Stonier (1990) ressalta que, ao contrário da informação, o significado 

não tem uma realidade independente. Por exemplo, as informações armazenadas em um livro 

só recebem significado se forem lidas e compreendidas. O processo de extração do 

significado da informação requer um processador de informação (um ser humano ou algum 

outro sistema) que interpreta a informação em relação a algum contexto. Stonier defende que 

a informação é distinta do sistema que a interpreta e, portanto, do significado que o sistema 

atribui a essa informação.  
Como implícito acima, a informação não deve ser confundida com a mensagem. A 
informação é a matéria-prima que, quando processada, pode produzir uma 
mensagem. Uma mensagem adquire significado quando se torna acoplada ao 
ambiente interno de informação do destinatário. (STONIER, 1997, p.187, tradução 
nossa). 

Portanto, a informação é a matéria-prima que, quando processada, pode produzir 

significado. Não importa se essa matéria-prima consiste em letras de um alfabeto, em 

nucleotídeos de uma cadeia de DNA, em átomos que compõem um cristal ou em padrões de 

radiação eletromagnética. Em relação à quantidade, duas frases idênticas (ou duas cadeias 

idênticas de DNA) conteriam o dobro de informação. No entanto, o significado dessas 

informações redundantes não dobraria. 

Considerando que ‘significado’ é um estado, ‘atribuir significado’ é um processo de 

tentar colocar a informação em um contexto pelo qual a informação externa é combinada com 

o ambiente interno de informação do destinatário. “Se a mensagem for capaz de interagir com 

alguma parte do ambiente interno de informação (o contexto), então terá significado para o 

sistema; se não, será ignorada” (STONIER, 1997, p.127, tradução nossa). 
O significado é um estado que define a relação entre duas categorias de informação: 
a informação externa que é apresentada a um sistema receptor; e a informação pré-
existente que está armazenada no sistema receptor e que pode interagir com as 
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informações recebidas. A primeira é geralmente mencionada como uma mensagem, 
e a segunda é o contexto. No presente trabalho, este uso do termo ‘contexto’ foi 
substituído pelo termo ‘ambiente interno de informação’. Este último, embora mais 
denso, é mais descritivo. É a interação entre essas duas formas de informação que 
determina a extensão do significado que a mensagem tem para o destinatário. 
Quanto maior a interação, mais ligações são criadas entre as novas informações e as 
várias estruturas de informação existentes no ambiente interno de informação do 
destinatário. Quanto maior essa interação, mais significado é extraído da informação 
transportada pela mensagem (STONIER, 1997, p.189, tradução nossa). 

O significado depende do ambiente interno de informação do destinatário, isto é, do 

instrumento de decodificação disponível. Este ambiente interno de informação fornece um 

contexto que propicia a interpretação da mensagem (STONIER, 1997, p.162). “A informação 

adquire significado quando o destinatário da informação é capaz de vinculá-la com êxito ao 

seu ambiente interno de informação preexistente [...]”. (STONIER, 1997, p.187, tradução 

nossa). Portanto, para se extrair significado, as informações contidas em uma mensagem 

devem ser apropriadas pelo ambiente interno de informação do receptor. 

Stonier (1997, p.6) afirma que a informação humana faz parte de uma gama de ideias, 

tais como: ‘dados’, ‘informação’, ‘conhecimento’ e ‘sabedoria’. Os dados são uma série de 

fatos e observações. Estes podem ser convertidos em informação através da análise, seleção, 

ordenação, ou de alguma outra forma de organizar os dados. O conhecimento consiste em um 

corpo organizado de informações na cabeça das pessoas, ou em sistemas de armazenamento 

de informações, como livros. Sabedoria pode ser representada pela percepção precisa e 

profunda (insights) e por julgamentos baseados em tais padrões de informação. 

Além disso, outro conceito que Stonier traz é a compreensão (understanding) que, 

como ele argumenta, vai além do significado. À medida que uma informação externa se torna 

mais integrada às informações presentes no ambiente interno de informação, o significado da 

mensagem original é melhor assimilado levando à compreensão (STONIER, 1997, p.157). 

Por outro lado, podem ocorrer mal-entendidos se houver danos à mensagem durante a 

transmissão. Esta forma de avaria às mensagens foi a principal preocupação de engenheiros 

da comunicação como Shannon. Outra fonte de mal-entendidos envolve a diferença nos 

ambientes internos de informação do remetente e do receptor. Cada pessoa tem uma 

experiência de vida diferente que molda a percepção e as competências do indivíduo 

(STONIER, 1997, p.152). 

Em oposição aos conceitos de informação e entropia de Stonier, Claude Shannon 

(1948), em seu tratado clássico “Uma teoria matemática da comunicação” estabeleceu uma 

relação de semelhança entre informação e entropia. Shannon estava interessado em definir os 

problemas associados à transmissão de informação em um canal de comunicação. Sua 
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preocupação era o transporte da informação - especificamente, quanta informação poderia ser 

transmitida do emissor ao receptor através de um canal com ruído. Shannon considerou que 

uma situação altamente organizada não é caracterizada por um grande grau de aleatoriedade 

ou de escolha, ou seja, a informação (ou a entropia) é baixa. Ele tratou a “informação” 

transmitida por esse canal como uma entidade abstrata e quantificável. 

 

2.1.2 Informação como uma noção quantificável 

 

A demanda por modelos científicos provenientes das ciências exatas foi parcialmente 

responsável pelo papel central da teoria matemática da comunicação de Shannon desde o final 

da Década de 1940. Com base na comunicação entre máquinas, a informação nesta teoria 

adquire uma noção quantificável. A teoria da comunicação tem sido vista como uma teoria da 

transmissão de sinais, uma teoria sobre sinais que transportam informações. Assim, Pierce 

(1980) endossa o termo “teoria da informação” como é usada hoje em dia para se referir à esta 

teoria, em vez do termo de Shannon. 

Pierce (1980, p.8, tradução nossa) argumenta que “embora a teoria da comunicação 

tenha surgido do estudo da comunicação elétrica, ela aborda o problema de uma maneira 

muito abstrata e geral”. Como a teoria da comunicação tem uma forma matemática tão 

abstrata e geral, ela possui um amplo campo de aplicação. Portanto, esta teoria é útil em 

conexão com uma ampla gama de estudos, tais como: estudos sobre linguagem e sobre o 

comportamento de máquinas e seres vivos, por exemplo. 
O estudo da transmissão de informação trouxe uma nova compreensão geral dos 
problemas de codificação, um entendimento que é importante para qualquer tipo de 
codificação, quer seja a codificação da criptografia ou a codificação da informação 
genética. (PIERCE, 1980, p.65, tradução nossa). 

Shannon escreveu o artigo “uma Teoria Matemática da Comunicação” em 1948 com o 

interesse em estudar a estrutura estatística de uma mensagem e o efeito do ruído em um canal. 

Ele tinha em mente o problema fundamental da comunicação que, segundo ele, era a 

transmissão exata ou aproximada de uma mensagem de um ponto a outro. Shannon 

desenvolveu uma teoria estatística da quantidade de informação, uma quantidade que tem 

afinidades naturais com a entropia na mecânica estatística. Sua teoria matemática se aplica 

aos aspectos de engenharia da comunicação, isto é, o problema técnico da precisão na 

transmissão de mensagens de um ponto para outro (SHANNON, 1948, p.379). 

Os problemas semânticos da comunicação lidam com a interpretação do significado 

pelo receptor em relação ao significado pretendido do remetente. Shannon afirma que os 
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“Aspectos semânticos da comunicação são irrelevantes para o problema da engenharia. O 

aspecto significativo é que a mensagem recebida seja a selecionada a partir de um conjunto de 

mensagens possíveis na fonte” (SHANNON, 1948, p.379, tradução nossa). Assim, “a 

quantidade de informação, como definida, por exemplo, por Shannon, não têm nada a ver com 

significado, mas apenas com frequência de ocorrência” (BAR-HILLEL; CARNAP, 1953, 

p.147, tradução nossa). Ao discutir os três níveis de problemas da comunicação, Shannon e 

Weaver afirmam que 
Os problemas técnicos estão relacionados com a precisão da transferência da fonte 
para o receptor de conjuntos de símbolos (discurso escrito), ou de um sinal que varia 
continuamente (transmissão telefônica ou de rádio ou música) ou de um padrão 
bidimensional continuamente variável (televisão), etc. (SHANNON; WEAVER, 
1998, p.4, tradução nossa). 

Shannon considera algumas questões envolvendo sistemas de comunicação, tais como: 

a taxa de produção de informação por uma determinada fonte; a capacidade de um canal para 

transmitir informação; eficiência nas operações realizadas pelo transmissor e receptor na 

codificação e decodificação de informações; os efeitos indesejáveis do ruído que distorcem o 

sinal durante a transmissão, afetando a precisão da mensagem. 

Usando uma abordagem matemática, Shannon considera a informação como escolha 

ou incerteza e discute entropia como uma medida dessa incerteza. De acordo com Dretske 

(1982, p.11), a teoria da informação define entropia como a quantidade média de informação 

que uma fonte pode produzir. Além disso, Shannon e Weaver utilizam o termo informação 

quando poderia usar o termo dados, por exemplo, quando se refere ao armazenamento e 

transmissão de informações.  Informação e mensagem também são utilizados de forma 

intercambiável na teoria da informação. 
O termo informação, nesta teoria, é usado em um sentido especial que não deve ser 
confundido com seu uso comum. Especificamente, a informação não deve ser 
confundida com seu significado. De fato, duas mensagens, uma das quais está 
carregada de significado e uma outra sem significado algum, podem ser exatamente 
equivalentes como informação do ponto de vista desta teoria. [...] Para ser claro, este 
termo informação na teoria da comunicação não se relaciona tanto com o que você 
diz, mas com o que você poderia dizer. Ou seja, a informação é uma medida da 
liberdade de escolha quando se seleciona uma mensagem. (SHANNON; WEAVER, 
1998, p.8-9, tradução nossa). 

Shannon e Weaver definem a informação como o logaritmo do número de escolhas 

disponíveis que uma fonte de informação possui ao selecionar uma mensagem. Uma situação 

de escolha entre duas alternativas pode ser representada por um dígito binário, o qual 

normalmente é abreviado como “bit”. Nesse caso, “se alguém tem disponíveis, digamos, 16 

opções de mensagens entre as quais ele é igualmente livre para escolher, então desde que 16 = 
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24, de modo que log216 = 4, diz-se que esta situação pode ser representada por 4 bits de 

informação”. (SHANNON; WEAVER, 1998, p.9-10, tradução nossa). 

Ao gerar uma mensagem para transmitir, uma fonte de informação é livre para 

escolher entre um conjunto de símbolos, portanto, essas escolhas são governadas por 

probabilidades. A probabilidade de escolha dos vários símbolos é chamada de entropia. Se 

não houver um grande número de opções, diz-se que a informação (ou a entropia) é baixa 

(SHANNON; WEAVER, 1998, p.12-14). 

Por conseguinte, uma fonte de informação capaz de ter mais opções de mensagens a 

selecionar possui maior entropia, isto é, gera mais informação. Em outras palavras, mais 

informação está relacionada com o aumento da liberdade de escolha da fonte (ou a incerteza 

para o destinatário quanto às mensagens que a fonte pode produzir e transmitir). “Quanto 

maior a liberdade de escolha e, portanto, quanto maior a informação, maior é a incerteza que a 

mensagem recebida foi a selecionada pela fonte” (SHANNON; WEAVER, 1998, p.18, 

tradução nossa). O conceito de informação na teoria de Shannon está, assim, relacionada à 

natureza estatística da fonte de informação. 
Na teoria da comunicação, consideramos uma fonte de mensagem, como um escritor 
ou um orador, que pode produzir em uma determinada ocasião qualquer uma das 
muitas mensagens possíveis. A quantidade de informação a ser transmitida por uma 
mensagem aumenta à medida que aumenta a quantidade de incerteza quanto à 
mensagem que realmente pode ser produzida. Uma mensagem entre dez mensagens 
possíveis transmite uma quantidade menor de informações do que uma mensagem 
entre um milhão de mensagens possíveis. A entropia da teoria da comunicação é 
uma medida dessa incerteza e a incerteza, ou entropia, é assumida como a medida da 
quantidade de informação transmitida por uma mensagem de uma fonte. Quanto 
mais [o destinatário] sabe sobre qual mensagem a fonte produzirá, menos incerteza, 
menos entropia e menos informação. (PIERCE, 1980, p.23, tradução nossa). 

O sistema de comunicação de Shannon está representado na Figura 1. 

 
Figura 1: Sistema de Comunicação de Shannon 

 

 
Fonte: Adaptado de Shannon (1948, p.381). 
 

O sistema de comunicação de Shannon consiste essencialmente em seis partes: 
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• Uma fonte de informação que produz uma mensagem ou sequência de mensagens a 

serem transmitidas. 

• Um transmissor que codifica mensagens em sinais para transmissão a um receptor através 

de um canal de comunicação. 

• O canal, meio utilizado para transmitir o sinal do transmissor ao receptor. 

• Um receptor, espécie de transmissor inverso, que reconstrói a mensagem a partir dos 

sinais e a entrega ao destino. 

• Um destino que pode ser a pessoa (ou máquina) para quem a mensagem se destina. 

• A fonte de ruído que pode distorcer sinais durante o processo de transmissão. 

As alterações no sinal transmitido são chamadas de ruído. Assim, a quantidade de 

informação gerada por uma fonte pode ser diferente da quantidade de informação recebida. 

Pierce (1980) explica que 
Quando o destinatário recebe uma mensagem através de um canal com presença de 
ruído, ele sabe que mensagem ele recebeu, mas ele não pode normalmente ter 
certeza de qual mensagem foi transmitida. Assim, a sua incerteza quanto à 
mensagem que o remetente selecionou não está completamente resolvida no 
recebimento da mensagem. [...] A medida que Shannon fornece dessa última 
incerteza é chamada de equívoco, e ele define a taxa de transmissão da informação 
como a entropia da fonte menos o equívoco (PIERCE, 1980, p.163-164, tradução 
nossa). 

Shannon e Weaver complementam que o ruído introduz certas distorções na 

mensagem, certos erros, aumentando a quantidade de informação do sinal recebido. Dessa 

maneira, há maior incerteza, pois, a mensagem recebida é selecionada de um conjunto mais 

variado do que a mensagem originalmente transmitida pela fonte. 
Mas se a incerteza é maior, a quantidade de informação é maior, e isso soa como se 
o ruído fosse benéfico! [...] Portanto, é possível que o termo informação tenha boas 
ou más conotações. Incerteza que surge pela virtude da liberdade de escolha por 
parte do remetente é incerteza desejável. Incerteza que surge por causa de erros ou 
por causa da influência do ruído é incerteza indesejável (SHANNON; WEAVER, 
1998, p.19, tradução nossa). 

Segundo o sistema de comunicação de Shannon, por exemplo, na comunicação da 

pessoa A para a pessoa B, o cérebro de A é a fonte de informação e o de B é o destino. O 

sistema vocal de A é o transmissor que produz a pressão sonora variável (o sinal) a ser 

transmitida através do ar (o canal). O ouvido de B é o receptor que decodifica o sinal 

recriando a mensagem enviada pelo cérebro de A (SHANNON; WEAVER, 1998, p.7). Sinais 

estranhos, que são chamados de ruído, podem estar presentes e interferir nos sinais 

transmitidos. Se o ruído é introduzido nesta comunicação (por alguém falando em voz alta, 

por exemplo), o ouvido de B pode receber uma mensagem distorcida. 
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Como se pode notar, o trabalho de Shannon e Weaver se concentrou na codificação e 

transferência de mensagens de forma a obter a transmissão mais eficiente em um canal. 

Portanto, Shannon estava preocupado na codificação e transmissão precisa e sem erros de 

mensagens para um destino, apesar da presença de ruídos, sem se preocupar com o 

significado dessas mensagens. 

Ao discutir a inter-relação dos três níveis de problemas de comunicação (precisão, 

significado e comportamento), Weaver assinala que se deve levar em conta as características 

do destino. Ele argumenta que o receptor semântico submete a mensagem a uma segunda 

decodificação para extrair seu significado de uma diversidade de possibilidades. Pierce (1980, 

p.118) complementa que o receptor semântico deve extrair o significado considerando a 

intenção do remetente da informação. Assim, é importante buscar a intenção do remetente 

para interpretar o significado de sua mensagem. 

As características semânticas da mensagem devem corresponder às capacidades 

semânticas dos receptores que uma fonte de informação deseja influenciar. Por conta disso, 

Shannon e Weaver chamam a atenção para o “ruído semântico”. Este ruído pode infligir 

perturbações ou distorções de significado que não são pretendidas pela fonte da mensagem 

(SHANNON; WEAVER, 1998, p.26). 

Um ruído semântico pode ser causado pela sobrecarga de informação, ou seja, quando 

o remetente tenta transmitir muita informação sem levar em conta a capacidade do público.  

De acordo com Shannon e Weaver (1998, p.27, tradução nossa), “é mais provável, e 

novamente por analogia direta, que, se você sobrecarrega a capacidade do público, você força 

um erro e confusão geral e inevitável”. 

Outro aspecto importante a ser considerado do significado é a influência do contexto. 

Além disso, assim como deve-se ter em conta a intenção do remetente para se interpretar uma 

mensagem corretamente, um passo adiante seria saber como aplicar esse conhecimento à 

resolução de problemas (PIERCE, 1980, p.124). Na próxima seção, discute-se conceitos de 

informação nas Ciências Sociais que se concentram em aspectos humanos da informação, tais 

como: interpretação de significado, criação de conhecimento e efeitos sobre o comportamento 

humano a partir de informações recebidas. 

Em resumo, discutiu-se o conceito de informação nas Ciências Naturais com foco na 

teoria de Stonier e de Shannon. Em relação a essas duas teorias, o conceito de Stonier 

depreende que a informação fornece organização e coerência e pode ter inspirado conceitos 

nas Ciências Sociais e na Ciência da Informação no sentido de que a informação seria algo 
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capaz de organizar as estruturas cognitivas dos indivíduos e, assim, gerar conhecimento. Já a 

teoria de Shannon contribuiu como base para a quantificação da informação transmitida de 

um ponto a outro, ou da fonte ao receptor. Além disso, esta teoria forneceu embasamento para 

teorias que consideram outros aspectos além do sintático, tais como: o semântico (que se 

preocupa com o significado que pode ser apreendido da informação comunicada); e o 

pragmático (que se interessa pelo efeito social do uso da informação pelo seu receptor). 

 

2.2 O CONCEITO DE INFORMAÇÃO NAS CIÊNCIAS SOCIAIS 

 

Nesta seção, o conceito de informação é abordado sob a visão de estudiosos das 

Ciências Sociais, principalmente da Comunicação, Economia, Filosofia e Psicologia. Estes 

estudiosos definem a informação de forma mais subjetiva a partir de diferentes perspectivas 

com implicações na geração, fluxo e valor da informação para o usuário. A informação é 

definida como: 1) redutora de incerteza em relação à probabilidade da ocorrência de um 

evento (ARROW, 1962; BATES, 1990; BRAMAN, 1989; RAPOPORT, 1955); 2) como 

mercadoria de valor econômico que pode ser produzida e vendida para consumo (ARROW, 

1962; BATES, 1990; BRAMAN, 1989; BOULDING, 1966; DRETSKE, 1982); 3) como 

portadora de utilidade para o usuário (BATES, 1990; HARRAH, 1957); 4) como potencial 

geradora de conhecimento através da interpretação de seu significado pelo usuário 

(DRETSKE, 1982; FLÜCKIGER, 1997); como força constitutiva da sociedade com poder de 

construir a realidade social e física (BOULDING, 1966; BRAMAN, 1989). 

Alguns cientistas aplicaram a terminologia e os teoremas da Teoria da Informação de 

Shannon e Weaver a campos nos quais o termo ‘informação’ foi usado em um sentido 

semântico ou pragmático, ou seja, envolvendo o conteúdo ou os usuários da informação. O 

psicólogo matemático Anatol Rapoport afirma que esta teoria também tem chamado a atenção 

dos pesquisadores inclinados matematicamente (RAPOPORT, 1955, p.159). 

Rapoport afirma que, em qualquer situação, a informação sobre algo que já se conhece 

é inútil como informação. “Qualquer tipo de mensagem contém mais ou menos informação a 

depender do estado de conhecimento dos destinatários” (RAPOPORT, 1955, p.158, tradução 

nossa). Por exemplo, um artigo de jornal sobre um acontecimento desconhecido contém mais 

informação para o receptor do que uma notícia sobre algo que já se sabia. 

Portanto, a medida da quantidade de informação contida em uma mensagem está 

relacionada a quanto essa informação tem o potencial de acrescentar em termos de 
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conhecimento em uma determinada situação a um determinado sujeito. Ou seja, a quantidade 

de informação está inversamente relacionada com a quantidade de conhecimento pré-existente 

sobre o seu conteúdo. Rapoport associa sua ideia de informação com a observação de Warren 

Weaver de que a quantidade de informação em uma mensagem está relacionada não com o 

que você está dizendo, mas com o que você poderia dizer (RAPOPORT, 1955, p.159). 

Além disso, Rapoport explica que, a “quantidade de ordem” está ligada a conceitos 

probabilísticos e, através deles, à entropia (menos ordem, mais entropia). Mas também está 

relacionada com a “quantidade de informação”. Por exemplo, muito menos informação é 

necessária para descrever um arranjo ordenado do que um desordenado. É através dessas 

noções de probabilidade, ordem e desordem que a entropia está relacionada à informação 

(RAPOPORT, 1955, p.169-170). 
Isso não quer dizer que a informação é portadora da desordem. Pelo contrário, a 
informação é a portadora da ordem. O que se entende por equivalência entre 
informação e desordem é que quanto mais desordenada é uma porção do mundo, 
mais informação é necessária para descrevê-la completamente, ou seja, para torná-la 
conhecida. (RAPOPORT, 1955, p.171, tradução nossa). 

 Assim, Rapoport vincula informação à ordem afirmando que é a descrição da 

desordem que, de fato, consome maior quantidade de informação, ou seja, mais informação é 

necessária para explicar a desordem e torná-la conhecida aos outros. Com isso, Rapoport tenta 

mitigar a ideia de igualdade entre informação e desordem (entropia, incerteza) atribuída pela 

teoria de Shannon. 

Harrah (1957) discute uma teoria psicológica da informação que se preocupa com a 

informação do homem comum. Ele justifica que isso se faz necessário porque a conexão entre 

a informação e o seu efeito sobre a pessoa não é simples. Esta teoria estaria relacionada com: 

interpretação; razão e tomada de decisão; e com “[...] as forças relativas dos sentimentos de 

‘impacto’ ou ‘surpresa’ ou ‘importância’ ligadas às diferentes situações vivenciadas” 

(HARRAH, 1957, p.243, tradução nossa). De acordo com Harrah, esta teoria consideraria a 

informação como relativa ao contexto de sua recepção e aos valores, interesses e experiência 

dos indivíduos. 

Harrah (1957) argumenta que é necessário que a informação seja plausível, 

interessante e nova. Nessa perspectiva, a informação seria relevante para uma determinada 

pessoa em função da importância, ou seja, em função do valor de novidade e do valor de 

interesse (HARRAH, 1957, p.244). Para o autor, “[...] nós sentimos confiança em uma fonte 

somente depois que muitas mensagens úteis foram recebidas” (HARRAH, 1957, p.248, 

tradução nossa). 
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Portanto, uma mensagem é informativa na medida em que é importante. Além disso, 

ele também considera que a ‘informatividade’ da informação é resultado dos seus possíveis 

efeitos sobre a ação. Por exemplo, uma pessoa buscará informações que resolverão dúvidas 

sobre algum direcionamento para a ação. A informação é informativa na medida em que 

promove a resolução ou levanta um problema. Desta forma, o conhecimento anterior é 

aumentado pela mensagem informativa recém-recebida (HARRAH, 1957, p.245). 

Dretske (1982) adapta e explica algumas ideias básicas da teoria da informação com a 

intenção de criar uma teoria semântica da informação. Para Drestke (1982, p. 40, tradução 

nossa), “[...] uma teoria genuína da informação seria uma teoria sobre o conteúdo das 

mensagens, não uma teoria sobre a forma em que esse conteúdo está codificado”. Ele afirma 

que a informação tem a ver com o que comunicamos (significado), não com o quanto é 

comunicado (taxa de transmissão). Dretske ainda afirma que a informação é sempre 

verdadeira e relativa ao conhecimento pré-existente do receptor.  

A informação não requer um processo interpretativo, embora seja uma condição 

necessária para adquirir conhecimento. O conhecimento pré-existente de um receptor é 

relevante para a interpretação da informação que ele recebe. Dependendo do seu 

conhecimento prévio, o destinatário poderá não conseguir decodificar ou interpretar a 

mensagem. Ou ainda, ele pode pensar que pode decodificá-la, mas fazê-lo incorretamente. 

(DRETSKE, 1982, p.81). 

De acordo com Dretske (1982), a informação é uma mercadoria valiosa. Segundo ele, 

“a informação é uma commodity que, dado o destinatário certo, é capaz de produzir 

conhecimento. [...] Ela é, além disso, uma commodity que pode ser transmitida, recebida, 

trocada, armazenada, perdida, recuperada, comprada e vendida” (DRETSKE, 1982, p.47, 

tradução nossa). Dretske delimita o escopo da informação à verdade. 
Neste sentido do termo, informações falsas e desinformação não são tipos de 
informação [...]. E falar que certa informação é confiável é falar de forma 
redundante. [...] A informação é o que é capaz de produzir conhecimento, e como o 
conhecimento requer verdade, a informação também o exige. (DRETSKE, 1982, 
p.45, tradução nossa). 

Burgin (2003, p.62) discorda da abordagem de Dretske de que a verdade é um 

requisito para a informação e o conhecimento. De acordo com Burgin, a informação também 

pode ser falsa e, neste caso, pode diminuir o conhecimento. Em linha com a visão de Dretske 

de que a informação é uma commodity, Boulding (1966) considera o conhecimento como uma 

commodity, um estoque de informações que pode ser comprado e vendido. Ele afirma que a 

informação determina o conhecimento e seu impacto nas decisões pode afetar um sistema 
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social. Para Arrow, a informação se torna uma commodity devido à incerteza. Assim, 

“geralmente, a informação tem um valor econômico, no sentido de que qualquer pessoa que 

possui informação pode obter maiores lucros do que quem não tem” (ARROW, 1962, p.614, 

tradução nossa). 

Para Flückiger (1997, p.313-314), a informação é um fenômeno mental, um produto 

cognitivo. Coisas percebidas ou pensadas por indivíduos são portadoras de informação e 

devem ser entendidas como construções mentais desses indivíduos. Para o autor, “[...] a 

informação é considerada como uma coisa e, portanto, como um fenômeno privado do 

indivíduo” (1997, p.315, tradução nossa). 

Portanto, a informação é construída com base nas percepções ou processos mentais de 

um indivíduo. Além disso, a informação pode aumentar o conteúdo estrutural da mente do 

indivíduo, aumentando a sua capacidade de interagir com o ambiente. Flückiger (1997, p.317) 

também amplia o conceito de informação de Dretske, pois ele defende que a informação não 

precisa ser ancorada na realidade e na verdade. Ele acomoda a informação verdadeira, bem 

como a desinformação consciente e inconsciente, ou seja, informações completamente 

imaginárias ou deliberadamente falsas, em sua teoria da informação. 

Braman (1989, p.235) discute a informação em quatro categorias de definições: a 

informação como um recurso, como uma commodity, como uma percepção de padrões e como 

uma força constitutiva na sociedade. As definições de informação como um recurso enfatizam 

os usos que as pessoas fazem da informação ao invés de seus efeitos sobre as pessoas e a 

sociedade. A definição de informação como uma commodity inclui a troca de informações 

proprietárias baseadas em relações contratuais. Neste caso, a informação é algo que tem valor 

econômico e pode ser produzido e trocado para consumo. 

A informação da perspectiva da percepção de padrões tem passado e futuro, é afetada 

por motivos e outros fatores ambientais e causais e tem efeitos. As definições nessa categoria 

se concentram na capacidade da informação em reduzir a incerteza. A incerteza está 

relacionada à probabilidade da ocorrência de um evento. De acordo com Braman (1989, 

p.238, tradução nossa), “a entropia é assim equiparada à ignorância e, por sua vez, a formas 

menos estáveis de organização, enquanto que as formações sociais estáveis são consideradas 

de baixa entropia”. 

As definições na categoria de informação como força constitutiva na sociedade 

conferem à informação um papel ativo na formação do contexto. A informação, seu fluxo e 

uso têm um enorme poder na construção da realidade social e física. A informação é 
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influenciada e influencia o meio ambiente. Nesse contexto, “para os psicólogos sociais, a 

geração de informações e seus fluxos literalmente constroem a realidade” (BRAMAN, 1989, 

p.240, tradução nossa). 

Segundo Bates, a informação pode ser considerada como um bem econômico ou 

commodity. “[...] a informação é algo que (a) pode ser transferido, (b) tem alguma utilidade, e 

(c) é capaz de ter um valor ligado a ela” (BATES, 1990, p.38, tradução nossa). Por exemplo, a 

informação sobre o mercado de ações pode criar valor através da sua utilização. Nessa 

perspectiva, cinco atributos afetam o valor da informação: certeza, divulgação, aplicabilidade, 

conteúdo e utilidade para decisão. “O valor de um bem de informação, X, pode então ser 

expresso como o valor esperado a ser obtido pelo uso desse bem, ou expresso como Valor de 

X = E [uso (X)]” (BATES, 1990, p .384, tradução nossa). Portanto, o valor da informação 

reside na sua potencial utilidade para o usuário. 

A noção de informação como bem privado se concentra na ideia de informação de 

mercado e na redução da incerteza. Dentro desse foco, o valor da informação pertence a quem 

controla a informação e o seu uso. Por outro lado, segundo a noção de informação como bem 

público, o consumo da informação não afeta a disponibilidade do bem (BATES, 1990, p.388). 

 Conforme foi discutido sobre o conceito de informação para as Ciências Sociais, a 

informação é capaz de reduzir a incerteza em relação à probabilidade da ocorrência de um 

evento. A incerteza pode transformar a informação em uma mercadoria de valor econômico 

que pode ser produzida e vendida para consumo. O valor da informação, neste caso, residiria 

na potencial utilidade da informação para o usuário. A informação é também considerada 

como potencial geradora de conhecimento através da interpretação de seu significado que, por 

sua vez, depende do conhecimento pré-existente, do contexto, dos valores, dos interesses e da 

experiência dos indivíduos. 

Na próxima seção, aborda-se o conceito de informação na Ciência da Informação. Os 

trabalhos de alguns cientistas da informação tiveram influência da teoria da informação de 

Shannon e, assim, tendem a tratar a informação de uma forma mensurável. Outros estudos no 

campo ampliam o conceito de informação com um ponto de vista cognitivo que enfoca os 

efeitos para o usuário da informação. Por fim, descreve-se os principais usos do termo 

“informação” de acordo com Buckland com maior atenção ao uso do termo para denotar as 

“coisas” que podem ser consideradas informativas. 
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2.3 O CONCEITO DA INFORMAÇÃO NA CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO 

 

Como pôde ser visto na revisão acima das Ciências Naturais e Sociais, a informação 

tem sido definida em relação aos objetos de estudo dos pesquisadores cujas obras apresentam 

conceitos que podem ser aplicados em campos específicos. Apesar de algumas tentativas de 

integrar os diferentes conceitos de informação, pode ser que não haja ainda um conceito geral 

de informação que satisfaça a todas as áreas. Na Ciência da Informação, essa diversidade de 

conceitos também ocorre e normalmente está baseada em pontos de vista/teorias. Nesta seção, 

discute-se o ponto de vista de Shannon, o ponto de vista cognitivo e o conceito de Buckland 

de informação-como-coisa. 

 

2.3.1 O ponto de vista de Shannon 

 

A teoria da informação de Shannon teve um impacto em muitos campos, inclusive na 

Ciência da Informação. Do ponto de vista de Shannon e Weaver, a informação pode ser 

definida e medida com precisão. A teoria de Shannon forneceu um modelo de comunicação 

que se relacionava com as teorias da comunicação humana, embora não pretendesse. Assim, 

as Ciências Sociais e a Engenharia poderiam usar a mesma terminologia e, portanto, se podia 

pensar que ambos os campos abordavam o mesmo fenômeno. 

No entanto, emergiram várias críticas da simples aplicação da teoria da informação à 

comunicação humana, uma vez que essa teoria se preocupa apenas com o nível sintático 

(relação de signos com sinais), ou seja, ela não faz referência aos níveis semânticos (relação 

de signos com significados) e pragmáticos (relação de sinais com humanos) (WERSIG, 2003, 

p.312). Capurro alega que esta teoria não pode ser aplicada a atividades relacionadas com o 

conteúdo e o significado das mensagens (CAPURRO; HJØRLAND, 2003, online). 

De acordo com Belkin, o conceito de informação de Shannon é praticamente o único 

conceito de informação formalizado e implementado matematicamente com sucesso. No 

entanto, a teoria de Shannon diz respeito à quantidade de informação, isto é, se refere à 

probabilidade de ocorrência de uma mensagem a partir de um conjunto de mensagens 

possíveis. 
Isto parece ser, à primeira vista, uma visão extremamente limitada da informação, e 
que pode ser difícil de aplicar ao contexto da Ciência da Informação, onde a 
informação é tradicionalmente associada ao significado da mensagem, e não à 
probabilidade (ou improbabilidade) do seu recebimento (BELKIN, 1978, p.66, 
tradução nossa). 
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Artandi sugeriu que a quantidade de informação de Shannon poderia ser usada como 

base para pensar a informação no contexto da Ciência da Informação. A preocupação da 

estudiosa está relacionada com “[...] a transmissão precisa de sinais e a interpretação 

‘adequada’ dos sinais recebidos” (ARTANDI, 1973, p.242, tradução nossa). Como a teoria de 

Shannon é reservada apenas para uso em nível sintático, a autora tenta ampliar a aplicação da 

teoria de Shannon combinando-a com ideias da semiótica e da redução da incerteza no 

receptor. Assim, ela recomenda essa abordagem para o nível semântico da comunicação. 

Belzer (1973) tenta mostrar que a teoria da informação pode ser usada como uma 

medida do conteúdo semântico de textos e de citações, resumos e parágrafos. Ou seja, ele 

afirma que a teoria de Shannon pode ser usada na tentativa de quantificar os significados de 

uma estrutura de informação como textos, por exemplo. Esta seria uma aplicação mais direta 

da medida de informação de Shannon para calcular a relevância dos documentos. Essas 

medidas de informação podem auxiliar na construção de sistemas de recuperação de 

informação que prestam serviço a uma comunidade de usuários tentando identificar 

documentos relevantes para eles. 

 

2.3.2 O ponto de vista cognitivo 

 

De acordo com Wersig (2003, p.313), a discussão teórica na Ciência da Informação 

durante a Década de 1970 se concentrou na ‘abordagem cognitiva’. Para Belkin (1990, p.11, 

tradução nossa), “[...] este ponto de vista levou a avanços significativos em uma variedade de 

áreas da Ciência da Informação, incluindo bibliometria, estudos de usuários, entrevista de 

referência e recuperação de informação”. 

Para Wilson (1984, p.197, tradução nossa), “[...] a essência da abordagem cognitiva é 

a ideia de percepção humana, cognição e estruturas de conhecimento”. Belkin (1990, p.11-12) 

complementa que o ponto de vista cognitivo tem como cerne a ideia de que as crenças e os 

estados de conhecimento dos seres humanos interagem com o que eles recebem/percebem e 

produzem. 

De acordo com Belkin (1990, p.12, tradução nossa), “Brookes pode ser considerado 

um dos primeiros defensores da visão cognitiva na Ciência da Informação”. Em sua ‘equação 

fundamental’, Brookes (1980, p.131) expressa a relação entre informação e conhecimento: 

! " +	∆& = ! " + ∆" . Esta equação “[...] declara de maneira geral que a estrutura de 

conhecimento ! " 	é alterada pela informação ∆& para a nova estrutura modificada ! " +
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∆" , onde ∆" indica o efeito da modificação.” (BROOKES, 1980, p.131, tradução nossa). 

Assim, esta equação demonstra a ênfase nas estruturas de conhecimento e suas interações com 

a informação. 

De acordo com Wersig (2003, p.313), a abordagem cognitiva é uma continuação da 

‘abordagem de efeito’ que continuou nas Décadas de 1980 e 1990 como ‘abordagem 

subjetiva’. Algumas variantes receberam maior atenção, a exemplo de: a comunicação da 

informação para a redução da incerteza; a informação para a resolução de um estado anômalo 

de conhecimento; a informação como modificadora da estrutura subjetiva do conhecimento; a 

informação proveniente de uma fonte como uma mensagem carregada de significado que 

pode influenciar o destinatário em considerações, decisões e ações. 

Belkin (1978, p.60) afirma que um conceito de informação para a Ciência da 

Informação deve estar relacionado com a comunicação humana intencional e carregada de 

significado. Além disso, tal conceito deve abranger as informações solicitadas ou desejadas e 

o efeito da informação sobre o usuário. 
[...] duas pessoas não têm exatamente o mesmo estado de conhecimento, a mesma 
informação (ou, em geral, os mesmos dados) nunca pode ter o mesmo efeito em 
duas pessoas diferentes; e, uma vez que o estado de conhecimento de cada um está 
em constante mutação com as experiências vivenciadas, uma mesma informação (ou 
dados) nunca pode ter exatamente o mesmo efeito sobre uma pessoa em dois 
momentos distintos (isso, obviamente, não aborda a questão do que aprendemos por 
estar expostos à informação) (BELKIN, 1978, p.60, tradução nossa). 

O efeito da informação depende: do estado de conhecimento e do conjunto de crenças 

do receptor; e da persuasão do remetente da informação (BELKIN, 1978, p.61). Belkin e 

Robertson afirmam que a Ciência da Informação está preocupada com a informação no 

contexto da transferência de informações de geradores humanos para usuários humanos. Com 

base na noção de mudança na estrutura, eles sugerem que “informação é algo capaz de 

transformar a estrutura” (BELKIN; ROBERTSON, 1976, p.198, tradução nossa). 

A variedade de conceitos levou a informação na Ciência da Informação a ser 

considerada como: uma propriedade da matéria; estrutura ou organização; a probabilidade da 

ocorrência de um evento; redução do grau de incerteza em um estado de conhecimento; um 

evento que ocorre quando um usuário encontra um texto; insumo à tomada de decisões. 

 

2.3.3 Buckland: Informação-como-coisa 

 

Buckland (1991) analisa vários usos do termo ‘informação’ na Ciência da Informação: 

informação como processo (intangível) = o ato de informar ou tornar-se informado; 
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informação-como-conhecimento (intangível) = conhecimento comunicado; informação-como-

coisa (tangível) = dados, texto, documentos, objetos, eventos, ou seja, coisas através das quais 

um indivíduo pode se tornar informado (BUCKLAND, 1991, p.351). 

Buckland (1991) enfatiza o conceito de informação-como-coisa e critica a visão 

estreita de alguns autores que limita a informação ao que é intencionalmente dito, a 

mensagens humanas com significado. “As pessoas são informadas não apenas por 

comunicações intencionais, mas por uma grande variedade de objetos e eventos” 

(BUCKLAND, 1991, p.359, tradução nossa).  

Ele sugere que a informação-como-coisa pode ser vista como evidência, isto é, “[...] 

algo que, se achado e corretamente compreendido, poderia mudar o conhecimento e as 

crenças do indivíduo a respeito de algum assunto” (BUCKLAND, 1991, p.353, tradução 

nossa). De acordo com Capurro e Hjørland (2003, online), a informação é o que é informativo 

para uma determinada pessoa, o que depende das necessidades e habilidades de interpretação 

do indivíduo. 

Neste capítulo, discutiu-se os conceitos de informação construídos por pesquisadores 

das Ciências Naturais, das Ciências Sociais e da Ciência da Informação. O conceito de 

informação nas Ciências Naturais foi apresentado, especialmente, através dos estudos de 

físicos e biólogos. A maioria desses pesquisadores possui uma visão objetiva da informação, 

segundo a qual, a informação é uma medida de ordem e organização de uma estrutura ou 

sistema. Enfatizou-se a teoria de Stonier que trata a informação como realidade física capaz 

de organizar um sistema. O mercado de ações, por exemplo, pode ser considerado um sistema 

que se organiza conforme são divulgadas informações que auxiliam a tomada de decisão dos 

investidores e, consequentemente, a correta precificação das ações das empresas. 

A Teoria de Transmissão de Informação de Shannon também foi destacada devido ao 

conceito de informação como medida de incerteza e ao estudo do efeito do ruído na 

comunicação. A divulgação de informações imprecisas ou a falta de informações da fonte 

oficial, por exemplo, poderiam gerar ruídos na comunicação com os investidores. Esses ruídos 

ampliariam o surgimento de informações oriundas de fontes sem a legitimidade da fonte 

oficial, aumentando a incerteza dos investidores e dificultando a tomada de decisão. 

O conceito de informação nas Ciências Sociais, por sua vez, foi abordado sob a visão 

de estudiosos da Comunicação, da Economia, da Filosofia e da Psicologia. Conforme foi 

discutido, o valor da informação está relacionado à sua utilidade para o usuário. A informação 

pode reduzir a incerteza e gerar conhecimento. Além disso, a informação pode se transformar 
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em mercadoria de valor econômico, pois, por exemplo, um indivíduo com acesso à 

informação pode obter melhores resultados.  

Por fim, tratou-se o conceito de informação na Ciência da Informação sob três 

diferentes pontos de vista: a Teoria da Informação de Shannon; a abordagem cognitiva; e o 

conceito de Buckland de informação-como-coisa. A teoria de Shannon, apesar de enfatizar a 

quantidade de informação transmitida e desprezar o significado da mensagem, foi utilizada 

como base para: prever a relevância de documentos; e se estudar a transmissão precisa de 

informações e sua adequada interpretação pelo receptor para a redução da incerteza.  

O ponto de vista cognitivo trata a informação como uma mensagem portadora de 

significado e com potencial de gerar conhecimento para o seu usuário. Essa abordagem levou 

a avanços em áreas da Ciência da Informação como: bibliometria, comportamento 

informacional e recuperação da informação. O conceito de informação-como-coisa de 

Buckland enfatiza que documentos, objetos e eventos podem ser vistos como evidências que, 

se corretamente compreendidas, poderiam alterar o estado de conhecimento de um indivíduo. 

Este conceito de Buckland amplia a visão dada por alguns autores que limitam a informação a 

mensagens humanas com significado. No próximo capítulo, discute-se conceitos como 

necessidades de informação, busca e uso de informação com base em estudos sobre o 

comportamento informacional. 
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3 COMPORTAMENTO INFORMACIONAL 
 

Neste capítulo, considera-se como vários estudiosos definiram o conceito de 

necessidade de informação, busca de informação e comportamento informacional. Alguns 

trabalhos importantes relacionados ao assunto são apreciados (principalmente trabalhos de 

autores da Ciência da Informação, como os estudos de Belkin, Dervin, Kuhlthau e Wilson). 

Nesse sentido, discute-se o processo de busca desde a motivação para engajar-se na busca por 

informações até o seu encerramento.  

Além disso, alguns dos modelos mais citados de comportamento informacional são 

explicados. Nessa perspectiva, aborda-se o modelo de busca de informações desenvolvido por 

Leckie, Pettigrew e Sylvain (1996), que enfatiza a busca de informações relacionadas a 

atividades profissionais, e trata-se também dos modelos de Wilson de 1981 e 1996. 

 

3.1 O SURGIMENTO DAS NECESSIDADES DE INFORMAÇÃO 

 

O comportamento de busca de informação pode ter sua origem a partir do 

reconhecimento pelo usuário de alguma necessidade de informação. Segundo Case (2007, p.5, 

tradução nossa), “a necessidade de informação é o reconhecimento de que seu conhecimento é 

inadequado para satisfazer um propósito que você tem”. Conforme os estudos de usuários e de 

seu comportamento informacional, as necessidades de informação se expressam como 

sentimentos de incerteza e ansiedade, como lacunas no conhecimento, como questões.  

Wersig (1971 apud BELKIN, 1980, p.136) sugeriu que o reconhecimento de uma 

situação problemática motiva o indivíduo a buscar informações. Nesse aspecto, o indivíduo 

reconhece que seu modelo do mundo externo é insuficiente em termos de alguns objetivos 

almejados. Dervin (1983) afirma que o usuário inicia o processo de busca de informação ao 

perceber uma lacuna cognitiva que precisa ser suprida com informações. Assim, o indivíduo 

se dedica à busca de informação com o objetivo de dar significado a uma situação. 

De acordo com Belkin (1978), um indivíduo é instigado a procurar informações após 

reconhecer uma anomalia em seu estado de conhecimento (Anomalous State of Knowledge) 

sobre algum tópico ou perceber a sua incapacidade de resolver uma situação problemática. 

Uma anomalia indica um estado de inadequação devido à falta de conhecimento ou à 

incerteza em alguma situação (BELKIN, 2005, p.44-45). A anomalia percebida pelo indivíduo 

dá origem a uma necessidade de informação. A pessoa pode converter o estado anômalo de 

conhecimento (ASK) em alguma estrutura comunicável. Por exemplo, a necessidade de 
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informação pode ser expressa como uma pergunta com o intuito de obter a informação 

apropriada para resolver a anomalia e satisfazer a necessidade. 

Taylor (1968) indica que a necessidade de informação pode se expressar em quatro 

níveis: visceral, consciente, formal e de acordo com os requisitos de um sistema de 

informação. A necessidade visceral é uma necessidade real, mas não expressa, ou mesmo uma 

necessidade inconsciente, de informação que pode ser experimentada como uma vaga 

insatisfação. A necessidade consciente é uma descrição dentro do cérebro, ambígua e mal 

definida da necessidade. A necessidade formalizada é caracterizada como a declaração formal 

da necessidade em que a informação buscada pode ser descrita em termos concretos. 

Finalmente, a necessidade comprometida é considerada como a questão traduzida em termos 

bem definidos de um determinado sistema de informação. Assim, Taylor revela que a 

expressão da necessidade de informação pode progredir através de fases ou níveis começando 

com uma noção vaga de falta de informação. 

Kuhlthau (1993) propõe um princípio de incerteza como premissa básica para a busca 

e o uso de informação. O trabalho de Kuhlthau é particularmente identificado com o papel dos 

sentimentos no comportamento informacional. A incerteza é um estágio inicial em qualquer 

busca e, muitas vezes, é acompanhada por sentimentos de ansiedade. Assim, a redução da 

incerteza é um componente chave do processo de busca. De acordo com Kuhlthau (1993, 

p.345, tradução nossa), “[...] a busca de informação pode ser vista como um processo de 

construção no qual os usuários progridem da incerteza à compreensão”. 
A incerteza é um estado cognitivo que geralmente provoca sentimentos de ansiedade 
e falta de confiança. Incerteza e ansiedade podem ser observadas nos estágios 
iniciais do processo de busca de informação. Os sentimentos de incerteza, confusão 
e frustração estão associados a pensamentos vagos e obscuros sobre um tópico ou 
uma questão. À medida que os estados do conhecimento avançam para pensamentos 
mais claros e focados, um progresso paralelo ocorre nos sentimentos evidenciando 
maior confiança. A incerteza devido a uma falta de compreensão, uma lacuna no 
conhecimento ou uma construção limitada inicia o processo de busca de informação 
(KUHLTHAU, 1993, p.347, tradução nossa). 

Assim como Taylor, Kuhlthau descreve o processo de busca como uma série de 

estágios (ou fases). Atravessando cada estágio no processo de busca desde o início até sua 

conclusão, as pessoas podem experimentar um aumento na compreensão, no interesse e na 

confiança. Por outro lado, a incerteza está geralmente envolvida no processo, principalmente 

nos estágios iniciais da busca de informação. 
No início, logo quando a pessoa se torna consciente de uma falta de conhecimento 
ou compreensão, os sentimentos de incerteza e apreensão são comuns. Neste ponto, 
a tarefa é meramente reconhecer uma necessidade de informação. Os pensamentos 
são vagos e ambíguos e centrados no problema geral ou área de incerteza 
(KUHLTHAU, 1993, p.343, tradução nossa). 
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 Case (2007, p.51) concorda que a aquisição ativa de informações implica o 

reconhecimento de incertezas ou anomalias. Conforme apresentado, nos estudos da busca de 

informação e do comportamento informacional, existe um grande interesse na utilidade da 

informação como redutora de incerteza. 

 

3.2 A BUSCA DA INFORMAÇÃO E O COMPORTAMENTO INFORMACIONAL 

 

Um indivíduo pode iniciar o comportamento de busca de informação visando a 

satisfação de uma necessidade de informação. Wilson (2000, p.49) define a busca de 

informação como a busca intencional de informação como consequência da necessidade de 

atingir algum objetivo. Para ele, o comportamento informacional é a totalidade do 

comportamento humano em relação às fontes e canais de informação, incluindo a busca de 

informação ativa e passiva e o uso da informação. 

Da mesma forma, Case (2007, p.5) descreve a busca de informação como um esforço 

consciente para obter informação em resposta a uma necessidade ou uma lacuna cognitiva. Ao 

engajar-se na busca, os usuários estão interessados em reunir informações suficientes para se 

sentirem satisfeitos com o processo. No entanto, isso não significa que as informações obtidas 

são as mais completas, precisas e detalhadas. De acordo com ele, o comportamento 

informacional engloba comportamentos intencionais tais como a busca de informação e o ato 

ativo de evitar informação (exposição seletiva, rejeição de informação, pobreza e sobrecarga 

informacional), bem como outros comportamentos não intencionais ou passivos. 

Como Case, Zerbinos (1990, p.922) afirma que a busca de informação ocorre quando 

uma pessoa é motivada a adquirir informações para preencher uma lacuna cognitiva. Ela 

acrescenta que “A exposição à informação pode ser intencional ou não, ativa ou passiva” 

(ZERBINOS, 1990, p.921, tradução nossa). Dervin (1983) considera a busca de informação 

como um processo de construção de significado no qual o indivíduo está ativamente 

envolvido na busca de significado a partir de informações para obter uma nova compreensão a 

respeito de um tópico ou de uma solução para um problema. 

Kuhlthau (1988, p.233) diz que a visão cognitiva do comportamento informacional 

procura compreender e explicar a experiência e o comportamento do indivíduo durante o 

processo de busca. Baseando-se na teoria de construção pessoal de Kelly, Kuhlthau (1988, 

p.233-234) afirma que a busca de informação é um processo de construção no qual o 
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indivíduo constrói e reconstrói o tópico sob investigação. À medida que o indivíduo se torna 

informado pelas informações encontradas, suas construções do tópico mudam e evoluem. 

 Assim, para Kuhlthau, a busca de informação é uma atividade construtiva de encontrar 

significado a partir da informação, a fim de ampliar o estado do conhecimento sobre um 

determinado problema ou tópico. Durante esta atividade, há uma interação entre a experiência 

do indivíduo e a informação procurada. 
No processo de busca, os usuários buscam informações que ampliem e clarifiquem 
sua compreensão do tópico ou do problema. À medida que as construções 
relacionadas ao tópico são formadas e esclarecidas, as escolhas sobre que 
informações procurar provavelmente mudarão. O que era relevante no início de uma 
busca pode não ser relevante mais tarde e as informações não consideradas 
relevantes no início podem tornar-se pertinentes nos estágios posteriores. [...] Os 
usuários preveem, a partir de construções formadas através de experiências 
anteriores, o que será útil e conveniente na busca de informações. As previsões 
determinam as fontes que são usadas, a sequência em que são usadas e a informação 
que é selecionada como relevante (KUHLTHAU, 1993, p.351, tradução nossa). 

Durante o processo de busca de informação, o indivíduo avalia as informações 

fornecidas pela fonte. Além disso, o conhecimento e a experiência do usuário proporcionam a 

identificação de informações redundantes ou novas. 
As informações redundantes se encaixam no que já sabemos e são prontamente 
reconhecidas como relevantes ou não relevantes. As informações novas não 
correspondem às nossas construções e exigem reconstrução para que seja 
reconhecida como útil. [...] Redundância em informações encontradas confirma o 
que sabemos. A singularidade de novas informações expande o que sabemos 
(KUHLTHAU, 1993, p.349, tradução nossa). 

O processo de busca engloba não só a ação de buscar e usar fontes, mas também o 

desenvolvimento de pensamentos sobre um tópico e os sentimentos que tipicamente 

acompanham essa evolução do pensamento (KUHLTHAU, 1988, p.240). Portanto, a busca de 

informação envolve uma combinação de pensamentos, ações e sentimentos. Para Wilson 

(1999), “essa associação de sentimentos, pensamentos e ações identifica claramente a 

perspectiva de Kuhlthau como fenomenológica, em vez de cognitiva” (WILSON, 1999, 

p.255, tradução nossa). 

De acordo com Kuhlthau (1988, p.233), a busca de informação é um processo que 

progride através de fases ou níveis. No início, o indivíduo tem uma noção vaga de falta de 

informação. Após o reconhecimento de uma necessidade de informação, há uma progressão 

“[...] na identificação de um tópico geral, na exploração de informação sobre um tópico geral, 

na formulação de um foco específico, na coleta de informação relativa ao foco específico, na 

conclusão da busca de informação” (KUHLTHAU, 1991, p.368, tradução nossa). 
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Além disso, a redundância aumenta durante as etapas do processo de busca de 

informação. Nas fases iniciais deste processo 
Incerteza e ansiedade podem surgir como resultado da grande quantidade de 
informações novas encontradas. A tolerância, a aquilo que não se encaixa em nossas 
construções, é essencial nos estágios iniciais. No meio do processo de busca de 
informação, parte das informações novas adquire significado à medida que novas 
construções são formadas. Neste ponto, os pensamentos tornam-se mais claros e 
mais focados e as seleções de relevância tornam-se mais pertinentes e claras. No 
final do processo, a quantidade de redundância nas informações encontradas pode 
ser muito maior. Grande parte do que não se sabia foi reconstruído e tornou-se 
familiar e redundante. Essa mudança em relação às informações encontradas diminui 
a ansiedade e aumenta a confiança (KUHLTHAU, 1993, p.350, tradução nossa). 

Confusão, incerteza e ansiedade são comuns durante os estágios iniciais de busca de 

informação, ou seja, logo quando uma pessoa se torna consciente de uma falta de 

conhecimento ou compreensão. “[...] a incerteza, um aspecto natural e necessário dos estágios 

iniciais do processo de busca de informação, causa desconforto e ansiedade” (KUHLTHAU, 

1991, p.364, tradução nossa). Por outro lado, à medida que informações relevantes são 

coletadas, a confiança aumenta e é associada a sentimentos de alívio, satisfação e senso de 

direção. Sentimentos de maior confiança e certeza são observados quando o estado de 

conhecimento de um usuário avança para pensamentos mais claros e mais focados. A 

satisfação e o alívio são comuns na conclusão da busca (KUHLTHAU, 1991, p.368). 
[...] uma formulação clara que reflete uma visão pessoal das informações 
encontradas é o ponto de virada da busca. Neste ponto, a confiança aumenta, a 
confusão diminui e o interesse se intensifica. A capacidade do usuário de especificar 
seu problema é consideravelmente aprimorada depois que um foco foi estabelecido 
(KUHLTHAU, 1991, p.370, tradução nossa). 

O processo de busca de informação pode ser influenciado por “[...] experiência prévia, 

conhecimento, interesse, informações disponíveis, requisitos do problema e tempo disponível 

para a sua resolução, assim como, pela relevância do conteúdo da informação encontrada” 

(KUHLTHAU, 1991, p.362, tradução nossa). De acordo com Kuhlthau (1993), o processo de 

busca de informação envolve não apenas a localização de informações, mas também o uso de 

informação que, por sua vez, abrange a interpretação. Kuhlthau alega que a interpretação é 

essencial para a busca de informação, pois “não importa a quantidade ou a qualidade das 

informações coletadas, o problema não é resolvido ou o assunto não é compreendido até que a 

informação tenha sido interpretada” (KUHLTHAU, 1993, p.348, tradução nossa). 
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3.3 OS MODELOS DE BUSCA DE INFORMAÇÃO 

 

Os modelos são normalmente representados em diagramas, o que pode torná-los um 

pouco mais fáceis de entender, principalmente, para aqueles que são novos no assunto sob 

investigação. Nesta seção, discute-se três dos mais citados modelos de busca de informação. 

Cada um deles se assemelha a um fluxograma convencional e sugere sequências de eventos. 

Todos eles têm como objetivo descrever e explicar as circunstâncias e as ações de indivíduos 

para encontrar informações com a finalidade de satisfazer uma necessidade. 

 

3.3.1 Modelo de Busca de Informação de Profissionais 

 

Leckie, Pettigrew e Sylvain (1996) criaram um modelo da busca de informação por 

parte de profissionais, capturando a complexidade de suas atividades de busca de informação 

para atender às necessidades específicas da profissão. Este modelo (Figura 2) tem o propósito 

de ser generalizável entre as diversas profissões e possui como pressuposto “[...] que as 

funções desempenhadas pelos profissionais e suas tarefas despertam necessidades de 

informação específicas, que, por sua vez, dão origem a um processo de busca de informação” 

(LECKIE; PETTIGREW; SYLVAIN, 1996, p.180, tradução nossa). 

 
Figura 2: O modelo de busca de informação de profissionais 

 
Fonte: Adaptado de Leckie, Pettigrew e Sylvain (1996, p.180). 
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O modelo de Leckie, Pettigrew e Sylvain (1996) é representado por um fluxo de cima 

para baixo. O processo começa no topo com os ‘cargos’, que por sua vez influenciam as 

‘tarefas’. Dado que este modelo é restrito a profissionais, os cargos e as tarefas são pensados 

para serem os principais motivadores para a busca de informação. Neste modelo, as 

necessidades desencadeiam uma consciência de fontes de informação e seus conteúdos e, 

assim, motivam o profissional a analisá-los. 

Durante a revisão da literatura sobre o comportamento de busca de informação de 

profissionais, Leckie, Pettigrew e Sylvain (1996) descobriram que as 
[...] variáveis que influenciam ou moldam as necessidades de informação dos 
profissionais incluem (em ordem aleatória) dados demográficos (idade, profissão, 
especialização, estágio na carreira, localização geográfica), contexto (necessidade 
específica da situação induzida internamente ou externamente), frequência 
(necessidade recorrente ou nova), previsibilidade (necessidade antecipada ou 
inesperada), importância (níveis de urgência) e complexidade (facilmente resolvida 
ou difícil) (LECKIE; PETTIGREW; SYLVAIN, 1996, p.182-183, tradução nossa). 

De acordo com a literatura, o fator mais importante para os profissionais na escolha de 

uma fonte é a acessibilidade (relativa facilidade de acesso), no entanto, suas escolhas também 

são determinadas por fatores como: sucesso anterior (resultados obtidos a partir de uma 

estratégia ou fonte), confiabilidade (quão confiável ou útil), abrangência, restrição de tempo, 

conveniência (encontrada a tempo quando necessário), formato, qualidade (nível de detalhe, 

precisão) e custo (custo/benefício) (LECKIE; PETTIGREW; SYLVAIN, 1996). Os autores 

comentam sobre a conveniência que 
Seja uma necessidade planejada ou imprevista, na maioria das vezes, é importante 
que a informação seja obtida imediatamente ou dentro de um período aceitável de 
tempo. A utilidade e impacto da informação diminuirão se for obtida muito cedo ou 
tarde demais. Em outras palavras, a informação deve coincidir com o surgimento da 
necessidade durante as atividades do profissional (LECKIE; PETTIGREW; 
SYLVAN, 1996, p.185, tradução nossa). 

Os profissionais preferem usar fontes de informação mais acessíveis e familiares. A 

acessibilidade e a familiaridade são fatores mais valorizados pelos profissionais quando 

buscam informações do que a qualidade percebida. Esta pode ser sacrificada a fim de 

minimizar o custo de obtenção de informações. 

Em sua busca de informação, este tipo de usuário considera que os canais informais 

têm igual ou maior importância que o formal. Por exemplo, os profissionais consideram os 

colegas como fonte acessível e pouco onerosa. O intercâmbio de informações com os colegas 

também propicia a socialização e a geração de contatos profissionais (LECKIE; 

PETTIGREW; SYLVAIN, 1996). Além disso, “[...] estudos têm mostrado que os 

profissionais tendem a utilizar primeiro seus próprios conhecimentos pessoais e experiência 
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quando se deparam com uma decisão ou problema relacionado ao trabalho” (LECKIE; 

PETTIGREW; SYLVAIN, 1996, p.184, tradução nossa). 

Os resultados são as consequências do processo de busca de informação. O resultado 

ideal é que a necessidade de informação tenha sido atendida e que o profissional tenha 

realizado sua tarefa. 
No entanto, é possível que a necessidade não seja satisfeita e, assim, novas buscas 
serão necessárias. Isso está representado no modelo como um loop de ‘feedback’. 
Ao ser realizada uma segunda tentativa de busca de informação, a configuração dos 
fatores em jogo pode se alterar. Considerando que anteriormente o indivíduo pode 
ter buscado informações informalmente, porque isso foi percebido como 
conveniente, através do feedback foi descoberto que as informações coletadas não 
eram, de fato, precisas. Portanto, na próxima tentativa de busca, pode ser que uma 
combinação completamente diferente de fontes e conteúdos de informação estejam 
envolvidos (LECKIE; PETTIGREW; SYLVAIN, 1996, p.187, tradução nossa). 

Há também a possibilidade de que, durante o processo de busca de informação, as 

avaliações das fontes de informação ou a consciência do profissional sobre as informações 

disponíveis mudem. Assim, novas tentativas de busca podem ser necessárias. Esta 

possibilidade também está representada em um loop de realimentação no modelo. 

 

3.3.2 Modelos de Busca de Informação de Wilson  

 

O modelo mais antigo de Wilson (Figura 3), apresentado em 1981, mostra que o 

usuário da informação identifica uma necessidade de informação e então começa a buscar 

informações de fontes formais ou informais. 
Figura 3: O primeiro modelo de Wilson 

 

Fonte: Adaptado de Wilson (1999, p.251). 



52 
	

	
	

 
A busca pode resultar em sucesso ou fracasso em encontrar informações relevantes 

para satisfazer essa necessidade. Se bem-sucedido, o indivíduo pode usar as informações 

encontradas e também compartilhá-las com outras pessoas. No entanto, se a informação 

encontrada satisfazer parcialmente ou falhar em satisfazer a necessidade, o indivíduo pode ter 

que repetir o processo de busca (WILSON, 1999, p.251). 

O mencionado modelo é representado por um diagrama que provê um mapa dos 

processos de comportamento informacional empreendidos por um indivíduo quando este se 

envolve em uma busca por informação. Um aspecto importante deste modelo de Wilson é o 

reconhecimento de que a informação é trocada com outras pessoas (um processo que ele 

chama de transferência de informações) durante a busca e o uso da informação. Embora as 

outras pessoas sejam uma importante fonte de informação em muitas circunstâncias, os 

resultados da análise de Wilson indicaram que não havia sido dedicada muita atenção ao 

fenômeno da transferência informal de informações entre os indivíduos (WILSON, 1999, 

p.251-252). 

O segundo modelo de 1981 (Figura 4) é uma versão que sugere como as necessidades 

de informação surgem e as barreiras que podem impedir a busca de informação. 

 
Figura 4: O segundo modelo de busca de informação de Wilson  

 
      Fonte: Adaptado de Wilson (1999, p.252). 
 

No modelo acima, Wilson propõe que as necessidades básicas podem ser definidas 

como psicológicas, cognitivas ou afetivas. Assim, ao invés de ser uma necessidade primária, a 

necessidade de informação é uma necessidade secundária que surge de necessidades básicas. 
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Além disso, está representado no modelo a probabilidade de que o usuário da informação 

encontre barreiras de diferentes tipos durante a busca de informações para satisfazer uma 

necessidade. No entanto, não há indicação no modelo dos processos pelos quais o contexto 

tem seu efeito sobre o indivíduo, nem dos fatores que resultam na percepção de barreiras 

(WILSON, 1999, p.252-253). 

O modelo de Wilson de 1996 (Figura 5) é uma revisão do primeiro modelo de 1981, 

com base em pesquisas de uma diversidade de áreas e da Ciência da Informação. O contexto 

do indivíduo é o foco das necessidades de informações; as barreiras são representadas por 

‘variáveis intervenientes’. Um aspecto importante deste último modelo é o reconhecimento de 

que existem diferentes tipos de comportamentos de busca: atenção passiva, busca passiva, 

busca ativa, busca contínua. Os modelos anteriores tiveram como foco de atenção somente a 

busca ativa (WILSON, 1999, p.256). 

 
Figura 5: O modelo de comportamento informacional de Wilson  

 

 
Fonte: Adaptado de Wilson (1999, p.257). 
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O termo ‘variáveis intervenientes’ tem como finalidade sugerir que o seu impacto 

pode ser favorável ou não ao processo de busca de informação. Mecanismos de ativação 

também são apresentados: teoria do estresse/enfrentamento, que oferece possibilidades para 

explicar por que algumas necessidades não invocam o comportamento de busca de 

informação; risco/recompensa, que pode ajudar a explicar o uso mais frequente de algumas 

fontes de informação em detrimento de outras por um determinado indivíduo; e a teoria da 

aprendizagem social, a ideia de que se pode realizar com sucesso o comportamento necessário 

para produzir os resultados desejados (WILSON, 1999, p.257). 

Conforme foi discutido, o modelo de Leckie, Pettigrew e Sylvain (1996) descreve a 

busca de informações relacionada às atividades profissionais. No contexto estudado pela 

presente pesquisa, esse modelo pode ser relacionado ao processo de busca de informações de 

investimento por parte dos profissionais do mercado de acionário. Os modelos de Wilson 

podem ser relacionados a diferentes grupos de usuários que buscam e usam informações sobre 

o mercado financeiro e sobre as companhias de capital aberto.  

O modelo mais antigo de Wilson reconhece a transferência informal de informações 

(que ocorre com frequência entre os atores do mercado de ações). Por sua vez, o modelo mais 

atual reconhece variáveis que podem auxiliar ou dificultar o processo de busca (como as 

características das fontes, por exemplo) e aborda também tanto comportamentos de busca 

ativa (quando o usuário empreende um esforço ativo de busca por informações após o 

reconhecimento de um estado de incerteza ou lacuna cognitiva) quanto de busca passiva  (que 

envolve a aquisição de informação de forma passiva ou acidental. Por exemplo, quando o 

usuário se depara com uma informação relevante ao ler o jornal sem um propósito específico). 

Neste capítulo, abordou-se os conceitos básicos utilizados nos estudos sobre o 

comportamento humano em relação à informação, tais como: necessidade de informação; 

busca de informação; e comportamento informacional. Também se explicou três modelos de 

busca de informação que são bastante citados na literatura sobre comportamento 

informacional. Nessa perspectiva, este capítulo e o anterior trouxeram os conceitos chaves 

para embasar o próximo capítulo, onde enfatiza-se o comportamento informacional de 

usuários de informação em um contexto específico: o mercado de ações. 
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4 O COMPORTAMENTO INFORMACIONAL NO MERCADO DE AÇÕES 
 

Neste capítulo, discute-se o comportamento dos usuários de informação que negociam 

ações (ou assessoram investimentos) no mercado de ações. Esses usuários são categorizados 

como usuários sofisticados de informações de investimento e investidores de varejo. A 

primeira categoria é composta pelos profissionais do mercado, tais como analistas de ações e 

gestores de fundos que trabalham para instituições financeiras. Os investidores de varejo são 

os indivíduos que negociam ações por conta própria e cujas atividades laborais não estão 

necessariamente relacionadas com os mercados financeiros. 

Inicialmente, apresenta-se uma visão geral do mercado de ações e alguns conceitos 

básicos a fim de contextualizar o leitor. Aborda-se as regras gerais de funcionamento do 

mercado de ações e indicadores de influência nos preços das ações. Posteriormente, discute-se 

os tipos de investidores e as informações que lhes são fornecidas pela bolsa de valores e 

empresas listadas. Em seguida, o comportamento dos usuários de informações de 

investimento é discutido com foco nas fontes mais utilizadas para a busca de informações 

relacionadas ao mercado acionário. 

 

4.1 O MERCADO DE AÇÕES 

 

Ações são valores mobiliários que representam uma fração do capital social de uma 

empresa, representando, para o seu detentor, uma participação nos lucros da empresa 

(MÜLLER, 2006, p.19). Existem dois tipos de ações no mercado brasileiro: ações 

preferenciais (PN) e ações ordinárias (ON). As ONs dão aos seus detentores o direito de voto 

nas decisões da empresa e de receber dividendos. No entanto, as ações deste tipo geralmente 

têm menor valor de mercado e liquidez, uma vez que estão em grande parte concentradas nas 

mãos dos controladores da empresa que não as negociam com frequência.  

Em contrapartida, os detentores de ações preferenciais têm prioridade no recebimento 

de dividendos e parte de seu investimento de volta caso a empresa venha à falência, mas não 

têm direito a voto. Os investidores, em geral, têm mais interesse em receber dividendos do 

que em participar das decisões da empresa. Por isso, as ações preferenciais são geralmente 

mais negociadas no mercado de ações do que as ações ordinárias. 

Os investidores que compram ações de uma empresa em sua oferta pública inicial (em 

inglês: IPO – Initial Public Offering) podem vender essas ações a outros investidores no 

segmento do mercado de ações chamado mercado secundário – um segmento que permite a 
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compra e venda de ações entre investidores. A Bolsa de Valores de São Paulo (B3) é 

responsável pela manutenção do mercado de ações brasileiro, que, por sua vez, está sob a 

supervisão da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Esta última é uma instituição com o 

poder de fiscalizar o mercado de ações e, se for o caso, aplicar penalidades e exigir 

informações e esclarecimentos a empresas de capital aberto e a participantes do mercado 

(CAVALCANTE; MISUMI; RUDGE, 2005, p.27). 

As negociações de ações são realizadas na bolsa de valores e o preço de cada 

transação é divulgado e torna-se um parâmetro para as novas negociações. É o que se chama 

de cotação ou preço de cada ação. Os preços das ações podem aumentar ou diminuir, de 

acordo com o maior ou menor interesse dos investidores em comprar ou vender ações. As 

expectativas quanto ao desempenho das empresas e da economia do país e do mundo 

aumentam ou diminuem o interesse em empresas de capital aberto e influenciam o preço de 

suas ações. De acordo com Fortuna (2011, p.693), “O preço de uma ação em bolsa é fruto das 

condições de mercado (oferta e demanda) que reflitam as condições estruturais e 

comportamentais da economia do País e específicas da empresa e de seu setor econômico”. 

No passado, profissionais conhecidos como operadores da bolsa se reuniam em um 

salão para executar fisicamente as ordens de compra e venda solicitadas por investidores às 

suas corretoras. Atualmente, os investidores ainda negociam ações através de corretoras – 

instituições financeiras que intermediam o acesso dos investidores à bolsa de valores. No 

entanto, com as inovações tecnológicas, os pregões (as sessões de negociação) foram 

totalmente automatizados, portanto, a execução das ordens passou a ser realizada 

eletronicamente, não havendo mais a necessidade de intervenção dos operadores. 

Com as facilidades oferecidas pela Internet, os investidores de varejo (pessoa física) 

participam do pregão eletrônico, chamado de Megabolsa. “[...] Megabolsa representa uma 

ampliação dos limites espaciais do pregão da Bolsa [...]” (FORTUNA, 2011, p.698). Desse 

modo, a pessoa física utiliza um sistema de negociação online (home broker) oferecido pelas 

corretoras para negociação de ações no pregão eletrônico. Por outro lado, os investidores 

institucionais têm acesso em tempo real ao ambiente eletrônico da bolsa através do sistema de 

acesso direto ao mercado (DMA – Direct Market Access). 

Como regras fundamentais para o funcionamento do mercado de ações, ordens de 

compra e venda e informações como o preço e o volume negociado de cada ação estão 

disponíveis para todos os participantes. Assim, uma das características mais marcantes do 

funcionamento do pregão é a publicidade das negociações de modo que todas as partes 
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interessadas possam estar cientes das informações referentes às negociações que acontecem 

nos pregões. Pelo mesmo motivo de ser transparente, as empresas que têm ações negociadas 

em bolsa são obrigadas a divulgar periodicamente os balanços e comunicados corporativos 

sobre seu desempenho financeiro (full disclosure – divulgação integral, um dos princípios do 

funcionamento do mercado de ações). Por conta desta norma, algumas informações das 

negociações na bolsa também são divulgadas diariamente nos meios de comunicação de 

massa (MÜLLER, 2006, p.30). 

Os lucros sobre o investimento em ações podem ser auferidos na forma de ganhos de 

capital (a diferença entre o preço de venda e o preço de compra da ação) e lucros distribuídos 

pelas empresas (dividendos, juros sobre o capital, bônus em novas ações e subscrição). Para 

que o investimento em ações valha a pena, seu rendimento deve ser superior ao rendimento da 

renda fixa acrescido de um prêmio de risco. Cavalcante, Misumi e Rudge (2005, p.195) 

acrescentam que “o sucesso do investimento em ações depende fundamentalmente da 

capacidade de análise do investidor”. 
A projeção do lucro – que baliza o cálculo do preço justo – é resultado daquela que 
talvez seja a mais importante das atribuições do analista fundamentalista. O analista 
estima vendas, custos e despesas, até chegar ao lucro final, utilizando informações 
de toda natureza sobre a empresa, obtidas em diversos relatórios públicos e em 
reuniões individuais ou coletivas com a diretoria da empresa. Seu conhecimento do 
histórico da empresa exerce papel importante (CAVALCANTE; MISUMI; RUDGE, 
2005, p.203). 

Portanto, Cavalcante, Misumi e Rudge (2005, p.241) afirmam que a seleção de ações 

para investimento é uma técnica sofisticada porque há uma diversidade de variáveis que 

podem afetar o preço das ações. Como resultado, esses autores recomendam investimentos em 

ações somente para pessoas bem informadas porque é importante: assimilar conceitos; 

conhecer o jargão do mercado e os pontos fortes e fracos das empresas de capital aberto; 

identificar os ciclos econômicos, etc. Portinho (2009, p.51) acrescenta que, no mercado 

acionário, o investidor deve estar bem informado sobre as companhias nas quais investe e 

sobre seus setores e planos de investimentos. 

Dessa maneira, o investimento no mercado de ações é relativamente sofisticado, pois 

envolve: análise política e econômica; compreensão da legislação fiscal; acompanhamento 

dos negócios das empresas; e muitos outros fatores que podem influenciar os preços dos 

ativos. Na próxima seção, são discutidas as principais influências sobre os preços das ações. 
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4.2 O PREÇO DAS AÇÕES 

 

O preço de cada ação é divulgado para todos os participantes através do sítio da bolsa 

de valores e sítios de informações financeiras. Profissionais do mercado ou clientes de 

corretoras podem ter acesso a todas as mudanças nos preços das ações em tempo real durante 

o pregão. Jornais, rádio e televisão divulgam informações como, por exemplo, o desempenho 

do índice Ibovespa (que reflete uma carteira teórica com as ações mais negociadas na B3) no 

dia, mês e ano. Portanto, mesmo pessoas que não investem no mercado de ações podem estar 

cientes das oscilações nos preços das ações das empresas mais representativas da bolsa de 

valores brasileira. 

Fortuna (2011, p.693) alega que “[...] o volume de negócios, a demanda por aluguel de 

ações, o índice de força relativa das compras e das vendas, o giro das opções, apontam 

movimentos que não são capturados e nem explicados pelos fundamentos da ação”. Ele 

também argumenta que os fundamentos de uma empresa são automaticamente incorporados 

nos preços quando se tornam fatos concretos, ou seja, o movimento dos preços das ações 

também reflete a divulgação dos fatos sobre a empresa.  

Nesse contexto, Fortuna (2011) diz que os preços das ações refletem os eventos 

corporativos, no entanto, ele também argumenta que os preços das ações refletem 

expectativas dos agentes que estão relacionadas a previsões e, portanto, relacionadas com 

análises e opiniões que podem estar certas ou erradas. Portinho (2009) concorda com Fortuna 

quanto à influência da expectativa dos investidores sobre os preços das ações afirmando que 
Em princípio, considerando que não haja oscilações muito bruscas no mercado, um 
crescimento consistente nos lucros deve refletir-se num crescimento, também 
consistente, da cotação e dos dividendos. É claro que essa relação não é direta, pois 
o preço de mercado de uma ação não reflete somente a atuação da empresa, constrói-
se, também, a partir das percepções dos investidores, da disponibilidade de recursos, 
do interesse dos investidores estrangeiros e institucionais, da conjuntura 
macroeconômica, da conjuntura internacional etc. (PORTINHO, 2009, p.88). 

Sendo assim, o preço das ações também pode aumentar ou diminuir, de acordo com o 

maior ou menor interesse e expectativas dos investidores. Cavalcante, Misumi e Rudge (2005, 

p.51) afirmam que: “De forma geral, os preços das ações refletem as expectativas dos agentes 

econômicos com relação às perspectivas do país e ao desempenho das empresas”. Fortuna 

(2011, p.693) acrescenta o setor econômico da empresa como outro fator de influência. 

Os principais mercados de ações em todo o mundo têm alguns fatores em comum que 

influenciam decisivamente as tendências de preços. O investidor prudente deve avaliar 

constantemente as informações divulgadas buscando complementar sua análise individual das 
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ações com uma visão geral das tendências no mercado. O quadro 1 lista alguns indicadores 

que podem influenciar os preços: 

 
Quadro 1: Indicadores de influência nos preços das ações 

 
Categoria Indicador Explanação 

Empresa 

Crescimento das 
vendas Se indicar maiores lucros, isso pode atrair mais investidores. 

Crescimento dos 
negócios 

O crescimento dos negócios de uma empresa tende a refletir sobre os 
preços das ações. 

Dividendo Lucro baixo e políticas de dividendos de baixo retorno levam a uma 
falta de interesse em ações. 

Dividend 
Payout Ratio 

Dividend Payout Ratio representa quanto do lucro líquido de uma 
empresa são pagos como dividendos, ou seja, é a porcentagem do 
lucro distribuído aos investidores. É calculado da seguinte forma: 
dividendos anuais por ação / lucro por ação. 

Dividend Yield O dividend yield mostra o quanto uma empresa pagou em dividendos. 
É calculado como: dividendos anuais por ação / preço por ação. 

Macroeconomia 

Câmbio 

Investir em ações de empresas exportadoras é particularmente 
recomendado quando a moeda local se desvaloriza acima da inflação 
ou quando há recessão no mercado interno. No entanto, neste caso, é 
prudente evitar empresas com grande parte da dívida em moeda 
estrangeira. 

Inflação 

Empresas que vendem itens básicos (produtos que as pessoas não 
param de consumir mesmo quando há aumento de preço) podem ter 
um resultado melhor em um cenário de alta de inflação. Mesmo 
assim, à medida que a inflação sobe, o medo da recessão aumenta e 
os preços das ações tendem a cair. 

Juros 

Quando os juros sobem, o interesse em ações diminui. As empresas 
geralmente perdem lucratividade com o aumento do custo de capital. 
Somente os bancos podem ter vantagem em um cenário como este. 
Além dos bancos, empresas de setores que não dependem de crédito 
podem se beneficiar, pois as pessoas tendem a consumir menos bens 
duráveis. 

PIB O PIB mede tanto a magnitude quanto a direção da atividade 
econômica (crescimento, estagnação ou contração). 

Preços de 
Commodities 

Por exemplo, os produtores de petróleo tendem a ganhar com o 
aumento dos preços. Enquanto os consumidores perdem, como: o 
setor petroquímico e de aviação. 

Mercado 

Movimentos de 
outras bolsas 

Os mercados emergentes tendem a acompanhar os acontecimentos 
nos países desenvolvidos. 

Movimentos do 
índice 

Grandes variações no índice da bolsa sugerem mercados nervosos e o 
surgimento de oportunidades de compra e venda. 

Pressões de 
compra e venda 

Investidores institucionais são capazes de pressionar grandes volumes 
de compra e venda, influindo decisivamente nos preços, 
especialmente nos mercados menos líquidos. 

Questões 
Políticas 

Estabilidade 
Política 

Níveis baixos de ordem política e de respeito à constituição e às 
instituições governamentais podem levar à baixa estabilidade política 
e à maior incerteza em relação ao país. 

Fonte: Adaptado de Cavalcante, Misumi e Rudge (2005, p.236,240-241) e Portinho (2009, p.62-63). 
 

 O quadro acima divide as principais influências nos preços das ações em quatro 

categorias: empresa, macroeconomia, mercado e questões políticas. No que tange à empresa, 

o crescimento das vendas e dos lucros pode implicar em maior atratividade de suas ações e, 
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consequentemente, o preço de suas ações pode subir. Os indicadores macroeconômicos 

também são importantes porque podem indicar o aquecimento da economia do país (que pode 

levar a um maior interesse por ações) ou uma crise financeira (que pode induzir à procura por 

ativos de menor risco). Os movimentos nas bolsas, em geral, podem influenciar os preços, 

assim como as pressões de compra e venda de grandes investidores institucionais e o 

andamento de questões relacionadas à política. 

 

4.3 OS USUÁRIOS DE INFORMAÇÃO DO MERCADO DE AÇÕES 

 

Os usuários de informação do mercado de ações podem ser classificados em duas 

categorias: investidores e profissionais. Os investidores são instituições financeiras 

(corretoras, bancos, fundações, fundos de pensão, companhias de seguros), empresas públicas 

e privadas e indivíduos pessoa física (investidores de varejo) (MÜLLER, 2006, p.35-36). Os 

investidores institucionais (instituições que administram recursos de terceiros) nacionais e 

estrangeiros são responsáveis por mais de 80% do volume financeiro no mercado de ações 

(B3, 2016e). Os investimentos dos investidores institucionais geralmente são orientados para 

o longo prazo, contribuindo para a eficiência e desenvolvimento do mercado 

(CAVALCANTE; MISUMI; RUDGE, 2005, p.244-245). 

Os profissionais são indivíduos como corretores, analistas de mercado, gestores de 

investimentos e outros que trabalham em instituições financeiras. Os corretores são 

profissionais que trabalham em corretoras executando ordens de compra e venda de ações 

para seus clientes. Esses profissionais podem ter conhecimento imediato do que está 

acontecendo no mercado através de seus computadores que estão conectados diretamente à 

bolsa de valores. 

Os analistas de mercado ou analistas financeiros são profissionais que trabalham para 

instituições financeiras, tais como: bancos ou corretoras. A atividade principal do analista 

envolve a avaliação de informações sobre as empresas de capital aberto, setores econômicos e 

informações econômicas vinculadas aos mercados financeiros. As recomendações e relatórios 

dos analistas visam orientar as decisões de investidores de varejo e gestores de fundos. Estes 

últimos são profissionais que administram fundos de investimento, portanto, eles são 

responsáveis por tomar decisões de investimento em nome dos seus clientes que, por sua vez, 

são indivíduos ou instituições com dinheiro aplicado nos fundos administrados por esses 

profissionais (MÜLLER, 2006). 
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4.4 A DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES NO MERCADO DE AÇÕES 

 

A participação dos investidores no mercado de ações influencia a formação de preços. 

As decisões neste mercado envolvem: comprar ou não, manter e vender ações emitidas pelas 

empresas de capital aberto. A fim de ter uma opinião e tomar uma decisão sobre o que fazer 

no mercado de ações, os investidores precisam de acesso à informação. 
A necessidade de informação é inerente a atividade financeira pois a sensação de 
incerteza é uma constante [...]. Os estímulos para a busca de informação estão 
vinculados às oportunidades, crises ou mesmo ameaças. Esses estímulos provocam 
alterações nos sentimentos e esses desencadeiam todo o processo que culminará na 
tomada de decisão (CARVALHO; MATTOS, 2008, p.140). 

As informações úteis para se investir em ações correspondem a eventos relacionados 

ao desempenho das empresas listadas e a eventos que são capazes de mudar o seu contexto. 

Fortuna (2011, p.695) argumenta que “[...] uma cuidadosa análise dos últimos balanços e as 

perspectivas futuras da empresa é que darão os melhores indicadores para qualquer decisão 

aos investidores de longo prazo”. Para Kapferer (1990b, p.204-205), toda decisão tomada no 

mercado financeiro é uma aposta no futuro que é incerto e desconhecido. O aumento da 

incerteza pode levar alguns investidores a negociar ações “[...] mesmo sem uma razão 

concreta, muitas vezes baseados em boatos, ou mesmo nos movimentos do mercado” 

(CARVALHO; MATTOS, 2008, p.136). 

Assim, a informação no mercado pode ter várias configurações, tais como: 

informações oficiais divulgadas pelas empresas, análises de empresas e setores, dados 

históricos, notícias, palpites, dicas e boatos. 
Se, eventualmente, o conteúdo de um palpite ou dica for considerado pelas 
autoridades do mercado como sendo um “fato relevante”, aqueles que dele se 
utilizaram para orientar seus investimentos podem ser acusados e penalizados por 
estarem utilizando uma informação privilegiada ou inside information, termos que 
designam justamente a utilização do conhecimento de um fato considerado relevante 
sem que ele tenha sido divulgado ou mantido em sigilo como determinam as regras 
do mercado acionário (MÜLLER, 2006, p.113). 

O uso de informações privilegiadas é um grande problema nos mercados financeiros, 

pois informações não públicas podem gerar ganho econômico considerável para aqueles que 

as usam para negociar nos mercados. Portanto, esse tema tem atraído a atenção de muitos 

pesquisadores que têm realizado estudos abordando a assimetria de informação nos mercados 

financeiros e a influência de insiders (pessoas dentro de um grupo ou organização que têm 

acesso a informações não disponíveis aos outros) sobre o preço das ações e sobre o risco 

dessa assimetria informacional para o desenvolvimento dos mercados. Em seguida, aborda-se 
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as informações que a bolsa de valores e as empresas de capital aberto fornecem aos 

participantes do mercado acionário. 

 

4.4.1 Informações fornecidas pela bolsa de valores 

 

A fim de proporcionar mais transparência ao processo de formação de preços e 

atratividade ao investimento em ações, existem práticas de mercado igualitárias que visam 

garantir que todos que negociam ações no mercado acionário: tenham o mesmo tratamento; 

sigam os mesmos procedimentos; tenham igual acesso à informação. Assim, a bolsa de 

valores está empenhada em fornecer ampla e oportuna divulgação das transações realizadas 

no âmbito do mercado. 

 No sítio da bolsa, há uma variedade de informações sobre as empresas listadas, tais 

como: demonstrações financeiras, dividendos, informações sobre o capital social, fatos 

relevantes, comunicados, agenda de reuniões a serem realizadas ou atas das decisões tomadas, 

negócios realizados pelos administradores, calendário de eventos corporativos e outros. As 

informações que fluem através deste canal de comunicação podem ser agrupadas basicamente 

em três categorias: informações sobre o pregão, informações sobre as empresas listadas, 

informações econômicas relacionadas ao mercado de ações (Quadro 2). 

 
Quadro 2: Informações sobre o mercado acionário fornecidas pela B3 

 
Pregão Empresas Listadas Informações Econômicas 

Boletins diários Comunicados Commodities 

Índices de ações Demonstrações financeiras Juros 

Participação por tipo de 
investidor Eventos corporativos Moedas 

Preço das ações Fatos relevantes  

Quantidade de negócios Informações gerais  

Volatilidade das ações Relatórios anuais  

Volume financeiro Reuniões  

       Fonte: Baseado em Cavalcante, Misumi e Rudge (2005, p.97) e no sítio da B3 (2016a). 
 

O boletim diário é um documento que fornece, diariamente, informações sobre: preços 

das ações, índices de ações, volume financeiro total e evolução da Bolsa de Valores. Estas 

informações também são transmitidas em jornais, rádio e televisão. Informações sobre os 
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preços das ações e índices são constantemente atualizados durante o pregão. Informações 

sobre moedas estrangeiras, commodities e taxa de juros também são fornecidas pela bolsa. 

 

4.4.2 Informações fornecidas pelas empresas de capital aberto 

 

As companhias com ações negociadas na bolsa devem divulgar qualquer decisão da 

administração e qualquer fato relevante que possa influenciar as decisões do investidor. 

Criada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a instrução 358 trata da divulgação e 

uso de informações sobre as empresas listadas (FORTUNA, 2011, p.692). As empresas 

divulgam informações sobre seus negócios, planos de investimentos, estratégias, resultados 

financeiros e decisões aos participantes do mercado na imprensa e por outros canais, tais 

como: reuniões com analistas, jornalistas e investidores; teleconferência; mídia; e seu próprio 

sítio na seção de Relações com Investidores e no sítio da bolsa de valores. 
Esta informação é comunicada de várias maneiras, e para cada empresa o processo 
de relações com investidores está em curso e tem um ciclo anual regular. Este ciclo 
abrangerá pelo menos dois (e às vezes quatro) anúncios de resultados, que são 
tipicamente seguidos por reuniões abertas com analistas, gestores de fundos e 
imprensa. Algumas semanas após o anúncio dos resultados finais do ano, o relatório 
e as contas anuais são publicados e são seguidos pela reunião anual. Ao longo do 
ano, a empresa (normalmente representada pelo diretor financeiro e pelo diretor 
executivo) terá uma série de reuniões individuais com os principais acionistas 
institucionais. Normalmente, haverá entre 20 e 40 dessas reuniões. Haverá também 
alguns contatos ad hoc com analistas (e alguns com gestores de fundos) ao longo do 
ano. A natureza deste contato varia significativamente entre as empresas, mas pode 
assumir a forma de visitas organizadas e apresentações de negócios, conversas 
telefônicas, feedback sobre os relatórios dos analistas, e assim por diante. 
Finalmente, a empresa fará anúncios periódicos à bolsa de valores e à imprensa, sob 
a forma de (por exemplo) um aviso de lucros ou notícias de um importante 
desenvolvimento dos negócios (BARKER, 1998, p.8, tradução nossa). 

Portanto, as empresas publicam regularmente informações e relatórios financeiros que 

devem ser interpretados corretamente para se extrair um entendimento sobre a empresa que 

baseie a tomada de decisão no mercado acionário. A grande quantidade de dados e 

informações a serem analisados pode produzir sobrecarga de informação impedindo os 

investidores de compreender adequadamente a situação em que a empresa se encontra e de 

prever como será o desempenho financeiro desta companhia no futuro. “É por isso que os 

mercados financeiros são altamente dependentes da opinião dos especialistas” (KAPFERER, 

1990a, p.62, nossa tradução). 

As informações relevantes para a avaliação das companhias devem ser sempre 

divulgadas, nunca omitidas se desfavoráveis. O Departamento de Relações com Investidores é 

responsável por centralizar, integrar e sistematizar todas as informações internas a serem 
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fornecidas ao mercado. No que tange à essa divulgação, os administradores podem se recusar 

a fornecer informações ao mercado, se concluírem que a divulgação ameaçaria os interesses 

legítimos da empresa. 
É claro que a alta gerência dedica tempo e esforço consideráveis ao processo de 
manter o mercado informado. Uma premissa extremamente importante deste 
processo, que foi sublinhado pela maioria dos diretores financeiros na amostra, e que 
surge devido à natureza dinâmica e estratégica das comunicações aos acionistas, é 
que não deve haver “surpresas”. Isso decorre do reconhecimento de que a relação 
com os investidores é um processo de longo prazo e que o mercado irá descobrir 
más notícias, mais cedo ou mais tarde. Se as notícias ruins forem temporariamente 
ocultadas, quando forem finalmente divulgadas, farão com que o preço das ações 
caia por causa do conteúdo da notícia em si e por causa do aumento do risco 
informacional (ou seja, maior custo de capital) devido à perda de credibilidade dos 
diretores financeiros como fontes de informação – um resultado que os diretores 
financeiros estão dispostos a evitar (BARKER, 1998, p.8, tradução nossa). 

Riedl e Serafeim (2011) afirmam que informações de melhor qualidade diminuem o 

risco informacional, possibilitando melhores estimativas do valor de um determinado ativo. 

Por outro lado, informações de baixa qualidade aumentam esse risco e, por conseguinte, 

levam a estimativas menos exatas. Os autores afirmam que o risco informacional é uma 

medida da capacidade dos investidores em calcular o valor de um determinado ativo. Nesse 

sentido, empresas menos transparentes (companhias que divulgam menos informações e/ou 

divulgam informações com menor qualidade) levam a um maior risco informacional e, 

consequentemente, a um maior custo de capital.  

Easley and O’Hara (2004) também afirmam que as empresas incorrem em um custo de 

capital maior quando o seu ambiente informacional é de qualidade inferior, pois os 

investidores exigem maior retorno das suas ações. Portanto, as empresas podem influenciar o 

seu custo de capital através da precisão e da quantidade de informação que fornecem aos 

investidores. Um argumento semelhante é feito por Barry e Brown (1984-1986), que 

observam que quando a divulgação é imperfeita, os investidores tomam maiores riscos ao 

prever os ganhos futuros de seu investimento. Portanto, os investidores exigirão um retorno 

incremental para suportar o risco informacional. Como resultado, as empresas com altos 

níveis de divulgação provavelmente terão um custo de capital menor do que as empresas com 

baixos níveis de divulgação. 

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) supervisiona o fluxo de informações no 

mercado e pode exigir a divulgação imediata de informações relevantes não divulgadas que 

escapem ao controle e à manutenção do sigilo pelos funcionários da empresa. A bolsa de 

valores e a CVM exigem transparência, uma das regras de funcionamento do mercado, 
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estabelecendo que as informações relevantes devem estar sob rigoroso sigilo ou devem ser 

divulgadas igualmente entre os participantes do mercado. 

Por outro lado, o fornecimento de informações oficiais pode não ser suficiente para 

apoiar o processo de tomada de decisão devido à grande demanda por informações úteis para 

obter lucros nas negociações com ações. Esta situação se agrava ainda mais com o 

desenvolvimento tecnológico que trouxe mais interconectividade e maior atividade nos 

mercados de capitais, levando a uma maior necessidade de informação rápida e precisa 

(BALDWIN; RICE, 1997, p.678). Assim, esse ambiente “[...] cria uma grande sensibilidade 

às opiniões das fontes mais ou menos informadas, aos palpites de especialistas e analistas, à 

informação privilegiada, aos sentimentos coletivos dos profissionais do mercado” 

(KAPFERER, 1990a, p.62, tradução nossa). 

No entanto, o uso de informações privilegiadas (insider information), por exemplo, 

está sujeito a penalidades. As informações devem ser disponibilizadas o mais amplamente 

possível a todos os investidores e não pode haver privilégios em termos de qualidade, 

quantidade ou momento de divulgação. A divulgação de informações relevantes deve ocorrer 

em momento oportuno e de forma clara e precisa e em uma linguagem acessível a todos os 

agentes do mercado. Nesse contexto, as empresas podem maximizar a igualdade de 

oportunidades entre os investidores ao divulgar suas informações de um modo que propicie 

melhor interpretação, tomada de decisão e precificação das ações.  

Essa questão da necessidade de se divulgar informações precisas e no momento 

oportuno demonstra a relevância da implementação pelas empresas de uma robusta 

governança corporativa e gestão de informações. Dado que os modelos de governança se 

concentram principalmente no desenvolvimento e implementação de critérios de divulgação 

de informações relevantes, as empresas devem considerar a gestão da informação guiada por 

modelos que otimizem os fluxos de informação e as tecnologias envolvidas. Com uma boa 

política de governança e gestão da informação, é possível obter um melhor impacto da 

divulgação de informações e criar valor para usuários internos e externos de informação 

(LOPES; VALENTIM, 2010, p.297). 

A importância de uma política para uma adequada divulgação de informação ao 

mercado pode ser resumida como um ato de respeito aos investidores que aplicaram suas 

economias nas ações da empresa e, portanto, merecem ser informados sobre fatos relevantes 

que possam alterar sua avaliação sobre o investimento. Uma boa política de divulgação pode 

reduzir o risco do investimento e, consequentemente, aumentar o preço das ações da empresa 
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no mercado acionário. Se os investidores estão bem informados, seu risco será menor e, como 

resultado, eles estarão dispostos a aceitar um retorno menor. Uma empresa com uma imagem 

positiva pode levantar fundos no mercado a custos mais baixos (oferta de ações a preços mais 

altos ou juros de dívida mais baixos, por exemplo). 
Quando uma empresa lança ações, existe um compromisso tácito entre ela e os 
investidores. Os investidores fornecem recursos e a empresa fornece informações, 
para que os investidores atuais e potenciais possam permanentemente acompanhar o 
desempenho da companhia, determinando o preço justo para suas ações e 
comparando com o preço que estão sendo negociadas em Bolsa de Valores 
(CAVALCANTE; MISUMI; RUDGE, 2005, p.174). 

Uma boa política de divulgação deve ser: persistente, transparente e igualitária. De 

acordo com Cavalcante, Misumi e Rudge (2005, p.175), os pilares da boa política de 

divulgação de informações são: 

• A elaboração de demonstrações financeiras de acordo com os princípios 

contábeis e com notas explicativas que complementem o pleno entendimento 

dos números; 

• Os cuidados na elaboração da documentação a ser enviada à CVM e à Bolsa de 

Valores;  

• A ampla divulgação de fatos relevantes que alcancem todos os investidores 

simultaneamente; 

• A realização de apresentações a analistas que, em seguida, comunicarão sua 

opinião sobre a situação e as perspectivas da empresa aos seus clientes; 

• O desenvolvimento de uma home page com informações da empresa; 

• A organização de visitas às instalações da empresa; 

• A disponibilidade da gestão para se reunir pessoalmente com os investidores. 

 

Apesar de todo o esforço que as empresas têm que fazer para manter os investidores 

bem informados, cada investidor deve ser capaz de assimilar as informações divulgadas, a fim 

de tomar boas decisões. Nas próximas seções, aborda-se o comportamento informacional dos 

usuários de informação de investimento em ações. 

 

4.5 COMPORTAMENTO INFORMACIONAL DOS PROFISSIONAIS 

 

Os analistas financeiros são usuários sofisticados de informações sobre mercados 

financeiros. Estes profissionais têm formação acadêmica e prática para lidar com 
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investimentos. Há analistas trabalhando no sell-side ou no buy-side. Os analistas sell-side são 

responsáveis por escrever relatórios para orientar as decisões dos investidores. Por outro lado, 

os analistas buy-side tomam decisões de compra e venda de ações atuando como investidores 

institucionais. Os analistas sell-side são tratados aqui como analistas financeiros ou de 

mercado e os analistas buy-side como gestores de fundos ou investidores institucionais. As 

semelhanças e diferenças entre esses usuários quanto às suas necessidades de informação, 

busca e uso são tratadas nesta seção. 

Os analistas de mercado têm acesso a informações em tempo real e dedicam 100% do 

seu tempo a buscar e interpretar informações para escrever relatórios de análise. O conteúdo 

desses relatórios inclui análises, opiniões e previsões sobre as empresas listadas, sobre setores 

e sobre a economia local e global. As informações presentes nesses relatórios podem ser 

publicadas em jornais, pois os jornalistas da imprensa econômica e financeira, às vezes, 

escrevem artigos de notícias sobre o mercado com a ajuda dos analistas. Uma vez publicadas 

em jornais, essas informações chegam a um grande público. 

Os analistas financeiros mais prestigiados são referência para o mercado. De acordo 

com Barker (1998, p.5, tradução nossa), “[...] os analistas são solicitados a fornecer uma 

interpretação qualificada e independente das informações fornecidas pelas empresas”. “No 

fluxo de informações, os analistas financeiros agem como intermediários de informação entre 

a equipe de gestão e os investidores” (ARVIDSSON, 2012, p.100, tradução nossa). 

Por conta dessa mediação que os analistas realizam para os investidores, os diretores 

de relações com investidores julgam ser importante manter um canal de comunicação com 

esses profissionais. Com esse contato, esses diretores visam: informar os analistas financeiros 

sobre a empresa; manter um preço “justo” para as ações; corrigir/esclarecer mal-entendidos; e 

saber quais são as necessidades de informação dos analistas.  

Os analistas financeiros preferem fontes envolvendo contatos pessoais a fontes 

escritas/impressas. Nesse sentido, para se comunicar com os analistas financeiros, os diretores 

de relações com investidores utilizam, sobretudo, canais informais, tais como: conversas 

telefônicas, reuniões presenciais e e-mail/webcasts. No entanto, as fontes formais, como os 

relatórios anuais e relatórios trimestrais, são, muitas vezes, a base para a discussão 

(ARVIDSSON, 2012). 

Os contatos interpessoais são uma valiosa fonte de informação e influencia a maneira 

como os analistas coletam informações. Os analistas “[...] têm a vantagem de usar os contatos 

informais que adquiriram ao longo dos anos, dentro de uma indústria específica, para obter 
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informações” (BALDWIN; RICE, 1997, p.679, tradução nossa). Além disso, Baldwin e Rice 

(1997) afirmam que a experiência e os hábitos de trabalho têm uma influência significativa 

sobre o uso de fontes de informação/canais de comunicação por esses profissionais. 
Os analistas que são membros de associações profissionais têm maior acesso a 
informações informais e contatos externos. [...] Os analistas do mercado que 
trabalham em instituições de investimento de maior tamanho e prestígio têm acesso 
diferenciado a recursos para ajudá-los a obter informações e escrever relatórios de 
análise. Eles também têm maior apoio orçamentário para conferências, reuniões e 
visitas às empresas que eles estudam e uso de recursos impressos e informatizados. 
Da mesma forma, também parece provável que os analistas de mercado que 
participam mais de reuniões anuais e exposições têm maior acesso a contatos 
externos à sua organização. Essas reuniões também oferecem aos analistas a 
oportunidade de trocar informações com esses contatos de forma informal 
(BALDWIN; RICE, 1997, p.679, tradução nossa). 

Assim, os recursos institucionais disponíveis para os analistas financeiros também 

influenciam o uso de canais externos e informais de informação. Por exemplo, um maior 

apoio para a participação em reuniões anuais e exposições de empresas leva a um maior uso 

da informação informal. “Os analistas dependem mais de contatos pessoais como uma fonte 

de informação do que da mídia e de recursos computadorizados” (BALDWIN; RICE, 1997, 

p.679, tradução nossa). 

Bence, Hapeshi e Hussey (1995, p.23) descobriram que as cinco fontes de informação 

mais importantes a partir da perspectiva dos analistas são: anúncios de resultados, resultados 

trimestrais, entrevistas pessoais, relatórios anuais e apresentações da empresa. Neste grupo, 

três das cinco fontes fornecem informação de forma rotineira. Além disso, anúncios de 

resultados e resultados trimestrais podem ser mais relevantes para decisões de investimento de 

curto prazo. Assim, os analistas de mercado tendem a fazer mais uso de informações de curto 

prazo que são rotineiramente recebidas. 

Huvila (2010) estudou o comportamento de uso de fontes de informação dos 

profissionais de finanças corporativas. Ele alega que os principais canais de acesso a 

informações de finanças e negócios são os serviços de informação providos pelos principais 

fornecedores internacionais. Os resultados financeiros são frequentemente usados para avaliar 

as empresas. Apesar disso, em muitos casos, as informações mais úteis são altamente 

informais. Exemplos de fontes/canais informais são discussões com a alta gerência; visitas; e 

entrevistas. Esses usuários tendem a valorizar a qualidade, a atualidade e a rapidez na 

divulgação das informações (HUVILA, 2010, p.2221). “O compartilhamento informal de 

informações é comum e [...] contribui para o sucesso no trabalho” (HUVILA, 2010, p.2224, 

tradução nossa). 
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Os gestores de fundos ou investidores institucionais são responsáveis pela compra e 

venda de ações em nome dos seus clientes. Esses profissionais representam o outro tipo de 

usuário sofisticado a ser discutido nesta seção. Os gestores de fundos consideram os analistas 

financeiros e a equipe de gestão das empresas como importantes fontes de informação. “Eles 

contam com as recomendações dos analistas e, além disso, eles utilizam informações 

diretamente das empresas e de outras fontes” (BARKER, 1998, p.4, tradução nossa). 

De acordo com Bence, Hapeshi e Hussey (1995), as fontes de informação mais 

importantes na perspectiva dos gestores de fundos são: visitas às empresas, entrevistas 

pessoais, relatório anual e apresentações das empresas. Verifica-se que os gestores de fundos 

buscam informação de forma mais ativa e estão interessados em informações de natureza não 

tanto de curto prazo “[...], o que sugere que os investidores institucionais têm interesse em 

uma gama de informações mais restrita do que os analistas e estão mais dispostos a realizar 

atividades de busca para obter as informações necessárias” (BENCE; HAPESHI; HUSSEY, 

1995, p.24, tradução nossa). 

Esses comportamentos distintos de busca de informação refletem os diferentes 

objetivos desses dois tipos de usuários: analistas de mercado e gestores de fundos. Em geral, 

os estudos apresentados confirmaram a importância de fontes formais de informação, como o 

relatório anual, mas também revelaram a importância de reuniões pessoais com a gestão da 

empresa. A preferência pelo contato direto também foi confirmada por outros estudos 

(ARNOLD; MOIZER, 1984a, b; WILLIAMS; MOYES; PARK, 1996; ECCLES; 

MAVRINAC, 1995; HOLLAND, 1997, 1998). 

Os gestores de fundos consideram as reuniões com executivos como uma fonte vital 

para obter vantagem competitiva, especialmente em estratégias e prospectos de longo prazo. 

O acesso privilegiado à gestão empresarial permite aos gestores de fundos avaliar se o 

desempenho da empresa é susceptível de diferir das expectativas do mercado a longo prazo. 

Nessas reuniões, a administração das empresas não pode divulgar qualquer informação além 

do que já se encontra em domínio público, ou seja, não lhes é consentido vazar novas 

informações que dariam aos gestores de fundos alguma vantagem em relação a outros 

participantes do mercado de ações. 

Ainda assim, essas reuniões podem ter vários benefícios informacionais, pois existem: 

a interação face a face através da qual a informação pode ser efetivamente comunicada e 

interpretada; o valor confirmativo da informação; o efeito de uma melhor comunicação 

através da construção de relacionamentos. Portanto, as reuniões representam um canal 
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eficiente através do qual os gestores de fundos podem acumular e assimilar informações. 

“Uma das funções comumente citadas das reuniões foi a de confirmar ou, alternativamente, 

pôr em dúvida as informações e premissas utilizadas nos modelos [analíticos]” (BARKER et 

al, 2012, p.213, tradução nossa). 

As reuniões são um fórum para a criação de conhecimento porque ajudam os gestores 

de fundos a ‘ver as coisas’ de diferentes ângulos, a dar significado a todas as informações de 

outras fontes. Enfim, elas podem fornecer alguns insights aos gestores dos fundos que 

proporcionariam um melhor enquadramento das informações de outras fontes e, por 

conseguinte, a construção de uma melhor compreensão da empresa (BARKER et al, 2012, 

p.213). Além disso, os gestores de fundos buscam “[...] usar as reuniões para construir 

relacionamentos de longo prazo com os executivos das empresas e, assim, aprimorar o nível 

de interação” (BARKER et al, 2012, p.213, tradução nossa). 
Isso poderia funcionar de duas maneiras. Em primeiro lugar, quanto melhor os 
executivos conseguirem entender os investidores, melhor eles seriam capazes de 
ajudá-los respondendo às suas necessidades de informação. Em segundo lugar, 
quanto melhor conhecerem os executivos, mais os gestores de fundos poderiam se 
engajar e entender o que eles aspiram para a empresa, a sua estratégia e o seu 
contexto (BARKER et al, 2012, p.214, tradução nossa). 

Gestores de fundos procuram obter e assimilar informações tentando ver à frente do 

mercado, a fim de gerar lucro investindo em antecipação a uma mudança de preço da ação. 

Portanto, além de considerar as informações que se relacionam com o curto prazo, eles 

também tentam avaliar o longo prazo. 
É neste contexto que a ênfase dos gestores de fundos na importância das reuniões se 
concentra predominantemente sobre a possibilidade de poder avaliar a alta 
administração da empresa. Dos vários fatores que são considerados pelos gestores de 
fundos como influenciadores de uma mudança no preço da ação entre agora e um ou 
dois anos, foi a qualidade da equipe executiva que eles se sentem capazes de julgar 
com suas reuniões face a face. [...] Nesse contexto, os gestores de fundos 
descreveram diversos métodos de extração de informação, como a observação da 
dinâmica interpessoal entre o diretor executivo e o diretor financeiro, provocando 
um pouco os executivos para testar suas reações ou, na maioria das vezes, 
observando como responderam às questões colocadas (BARKER et al, 2012, p.215, 
tradução nossa).  

Barker et al (2012) criticam a relevância excessiva conferida pelos gestores de fundos 

a informações coletadas a partir de reuniões curtas, infrequentes e normalmente formais. Os 

gestores de fundos depositam confiança nas garantias proporcionadas pelo caráter e enfatizam 

a sua capacidade de avaliar atitudes comportamentais dos executivos e inferir a partir deste 

julgamento a competência da administração e o desempenho futuro da empresa. 

Portanto, como se pode notar, as fontes de informação que envolvem contatos diretos 

foram consideradas como sendo muito importantes para os usuários sofisticados de 
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informações financeiras, analistas buy-side (gestores de fundos) e analistas sell-side (analistas 

de mercado). Contudo, alguns tipos de fontes de informação formais (relatórios anuais e 

resultados financeiros, por exemplo) foram considerados importantes por serem utilizados 

como base para a discussão durante as reuniões. 

Conclui-se que as fontes formais de informação são importantes, porém estes usuários 

sentem a necessidade de ter acesso à administração da empresa para expor dúvidas e obter 

confirmação de sua compreensão. Eles também consideram o contato direto como importante 

para avaliar a forma que os membros da administração interagem uns com os outros e a 

confiança com que eles respondem às perguntas. Além da interação entre analistas e 

executivos, o relacionamento e o intercâmbio informal de informação entre os próprios 

analistas são bem avaliados por estes usuários. 

 

4.6 COMPORTAMENTO INFORMACIONAL DOS INVESTIDORES DE VAREJO 

 

O acesso ao mercado de ações se tornou mais fácil e mais barato aos pequenos 

investidores desde a promoção do Home Broker pelas corretoras, uma ferramenta online 

baseada na web ou no smartphone para execução eletrônica de ordens de compra e venda de 

ações na bolsa de valores. No entanto, em serviços baseados em contatos telefônicos, a 

negociação de ações envolve conversas entre o investidor e um corretor. Este último estaria 

disposto a ajudar e a reforçar o relacionamento com seu cliente atuando como um mediador. 

Neste caso, o investidor poderia sanar dúvidas e discutir a transação com o corretor. 

De acordo com Barber e Odean (2002, p.455), apesar dos menores custos e da 

facilidade de acesso, os investidores lucram menos quando mudam para o ambiente online. 

Esses estudiosos analisaram 1.607 investidores que passaram da negociação telefônica para a 

online durante a Década de 1990 e verificaram que “Ao mudar para o ambiente online, eles 

negociam de forma mais ativa, mais especulativa e menos lucrativa do que antes [...]”. 
Investidores online geralmente não recebem recomendações de investimento de 
corretores que eles conheçam pessoalmente. Em vez disso, eles recorrem a inúmeras 
fontes de informação sobre o mercado, a análises fundamentalistas e técnicas, a salas 
de bate-papo de fofoca, a jornalistas online e a sistemas sofisticados de 
recomendação (BARBER; ODEAN, 2001, p.44, tradução nossa). 
 

Barber e Odean (2001, p.41, tradução nossa) dizem que “A Internet está mudando a 

forma como a informação chega aos investidores e a maneira como os investidores podem 

agir com essa informação”. Também surgiram empresas que fornecem consultoria financeira 

online, ferramentas de pesquisa e informações financeiras. O desenvolvimento tecnológico 
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associado à Internet proporcionou a explosão quantitativa da informação e a implosão do 

tempo de comunicação da informação (LE COADIC, 2004). Para Barber e Odean (2001), 
A grande quantidade de dados disponíveis online sobre investimentos propicia que 
os investidores confirmem suas crenças e pode levá-los a se tornar excessivamente 
confiantes em sua capacidade de selecionar ações e outros ativos. Um feedback mais 
rápido pode focar a atenção do investidor no desempenho recente (BARBER; 
ODEAN, 2001, p.42, tradução nossa). 

As informações online podem ser reproduzidas quase sem custo, portanto, com tanta 

informação disponível gratuitamente na Internet, muitos investidores não estão dispostos a 

pagar por consultoria. Além disso, é improvável que esses indivíduos paguem mais por 

qualidade se eles não conseguirem distinguir entre a consultoria de alta e baixa qualidade 

(BARBER; ODEAN, 2001, p.44). No entanto, O’Connor (2013, p.36, tradução nossa) afirma 

que “Renunciar às recomendações de consultores profissionais coloca o ônus de encontrar, 

avaliar e usar a informação diretamente nos ombros dos investidores”. 

A abundância de informações gratuitas na Web pode causar sobrecarga de informação. 

Williamson e Smith (2010, p.45) argumentam que há problemas com a utilidade e a 

confiabilidade dessa vasta gama de informações disponíveis online. Assim, mesmo tendo 

acesso a todas essas informações, o investidor pode não ser capaz de auferir lucros. Barber e 

Odean (2001) afirmam que 
A suposição de que mais informação leva a uma melhor tomada de decisão é 
intuitivamente atraente. Mas a veracidade desta proposição depende da relevância da 
informação para a decisão e do quão preparado o tomador de decisão está para fazer 
uso da informação (BARBER; ODEAN, 2001, p.46, tradução nossa). 

Nesse sentido, Barber e Odean (2001, p.46, tradução nossa) argumentam que toda essa 

informação disponível na “[...] Internet trouxe mudanças na forma de investimento que 

podem impulsionar o excesso de confiança dos investidores proporcionando uma ilusão de 

conhecimento e de controle […]”. Um maior volume e variedade de informação sobre as 

quais basear uma previsão ou avaliação pode levar a um rápido aumento da confiança das 

pessoas na precisão das suas previsões mesmo que não sejam tão precisas de fato. 

De acordo com esses autores, os investidores online tendem a se tornar 

excessivamente confiantes devido ao viés de confirmação, ou seja, eles são convencidos por 

aquelas informações que transmitem ideias com as quais eles já possuíam uma aceitação 

prévia. Williamson (2008, online) afirma: “[...] que os investidores podem não buscar 

informações com uma mente aberta, mas sim buscar informações que confirmem suas 

próprias opiniões”.  
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Outro fator que influencia o comportamento dos investidores online é que eles 

geralmente são mais suscetíveis a eventos de curto prazo. “Se uma informação que capta a 

atenção tende a influenciar indevidamente as decisões, as tendências de curto prazo podem 

influenciar cada vez mais as negociações dos investidores pessoa física” (BARBER; 

ODEAN, 2001, p.48, tradução nossa). 

Williamson e Smith (2010, p.51-52) fizeram uma pesquisa com investidores online e 

identificaram que a Internet foi o canal mais usado para buscar informação. Na categoria da 

Internet, os sítios das corretoras e serviços de dados e gráficos foram amplamente utilizados. 

No entanto, sítios de informações financeiras e sítios de relações com investidores das 

empresas foram usados com menor frequência. Jornais e mídias eletrônicas (rádio e TV) 

também foram fontes de informação populares. As consultorias telefônicas e face-a-face com 

corretores foram raramente utilizadas. 

Williamson e Smith (2010) também reconheceram que informações ou sugestões de 

familiares, amigos ou conhecidos (fontes de informação interpessoais) foram usadas com 

mais frequência do que os participantes queriam admitir. Estes autores concluíram que os 

investidores online precisam de ajuda 
[...] para lidar com a sobrecarga de informação, aprender a equilibrar a constante 
necessidade de informações com a tomada de decisões sensatas, realizar uma análise 
sistemática ao usar a informação [e] usar judiciosamente as sugestões de fontes 
interpessoais de informação (WILLIAMSON; SMITH, 2010, p. 72, tradução nossa). 

Analisando o compartilhamento e o uso de informações pelos investidores em 

comunidades virtuais, O’Connor (2013, p.36) afirma que é fundamental que os investidores 

online saibam avaliar a qualidade das informações que encontram nos fóruns de bate-papo 

porque: podem impactar o resultado dos seus investimentos; as informações divulgadas em 

fóruns online podem influenciar os movimentos dos preços das ações; a informação ou 

desinformação pode ser introduzida e circular em fóruns de bate-papo com o propósito 

expresso de manipular os preços das ações. 

No Brasil, esse impacto no mercado de ações não seria crítico, uma vez que os 

investidores de varejo são responsáveis por menos de 15% do volume financeiro (B3, 2016e). 

No entanto, é extremamente importante ter em conta um possível impacto negativo sobre a 

poupança destes investidores individuais devido à falta de avaliação adequada das 

informações encontradas online. 

O’Connor (2013) identificou que a falta de conhecimento foi a causa mais frequente 

para o comportamento informacional colaborativo; a complexidade da informação foi a 

segunda razão mais frequentemente identificada para participar de comunidades de 
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investidores virtuais; e, em menor grau, a falta de acesso a fontes de informação. “A falta de 

acesso normalmente se deve aos custos (de informações pagas) do que à falta de oferta” 

(O’CONNOR, 2013, p.42, tradução nossa). 

O’Connor (2013) examinou as fontes citadas por postagens em comunidades virtuais e 

verificou que os tipos de fontes mais citados foram: postagens em fóruns de discussão, livros, 

fontes de serviços de classificação de risco e fontes de notícias. Sítios com informações 

financeiras abrangentes, ferramentas financeiras, sítios e blogs de gurus de investimento, 

sítios de informações financiados por instituições financeiras, revistas, jornais, e boletins de 

notícias foram citados de forma menos intensa. Os sítios de empresas, fontes de referência, 

informações governamentais e meios de comunicação foram os tipos de fontes menos citados. 

Assim, este estudo demonstra que os investidores online 
[...] baseiam-se fortemente em fontes pessoais de informação, são mais propensos a 
valorizar e utilizar materiais tradicionais como jornais e que as fontes de informação 
são raramente contestadas sendo largamente aceitas como confiáveis (O’CONNOR, 
2013, p.44, tradução nossa). 

Foi descoberto neste estudo de O’Connor que os investidores que participam de 

comunidades virtuais têm preferência por fontes de informação interpessoais. Desse modo, 

percebe-se que as informações obtidas de outros investidores são muito valorizadas, porém a 

maioria das pessoas não quer admitir isso conforme salientam Williamson (2008) e 

Williamson e Smith (2010).  

O’Connor (2013) também observou um elevado número de postagens citando fontes 

de informação populares e não eruditas ou científicas. Além disso, “o uso de informações 

relacionadas a investimentos fornecidas por uma entidade que tem interesse na venda de 

produtos e serviços financeiros [...]” foi motivo de preocupação (O’CONNOR, 2013, p.46, 

tradução nossa). Outro ponto observado foi a falta de contestação das fontes: “Os membros 

pareciam concordar implicitamente sobre o que tornava as fontes confiáveis para o 

investimento. Muito raramente as fontes eram contestadas” (O’CONNOR, 2013, p.46, 

tradução nossa). 

O principal foco deste capítulo foi a discussão do comportamento informacional no 

mercado de ações de analistas financeiros, investidores institucionais e investidores de varejo. 

Para tanto, buscou-se também fornecer uma visão geral do mercado de ações brasileiro e das 

informações relevantes para a tomada de decisão nesse contexto. Em seguida, considera-se os 

procedimentos metodológicos utilizados para coletar e analisar os dados a fim de tentar 

responder às questões de pesquisa. 
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5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

Apresenta-se neste capítulo os procedimentos metodológicos para atingir os objetivos 

desta pesquisa. O objetivo principal deste estudo é analisar o impacto de informações 

oriundas de fontes formais e informais no mercado de ações por meio de um estudo de caso 

com a Petrobras. Assim, os objetivos específicos são: identificar informações divulgadas pela 

empresa e pela mídia que possam influenciar as decisões de investidores no mercado de 

ações; verificar o impacto das informações divulgadas pela empresa e pela mídia sobre as 

ações da empresa pesquisada na Bolsa de Valores; caracterizar as fontes e os tipos de 

informação mais utilizados para a tomada de decisão no mercado de ações. 

Trata-se de uma pesquisa aplicada do tipo descritiva e documental com abordagem 

qualiquantitativa. O método de pesquisa utilizado foi o estudo de caso e a análise de conteúdo, 

por meio do qual estudou-se a influência do uso de informação para se investir em ações da 

Petrobras na bolsa de valores. De acordo com Yin (2010, p.24), “[...] o estudo de caso é usado 

em muitas situações, para contribuir ao nosso conhecimento dos fenômenos individuais, 

grupais, organizacionais, sociais, políticos e relacionados”. Segundo Triviños (2009, p.110), o 

estudo de caso pode gerar conhecimento aprofundado de uma realidade delimitada 

propiciando a formulação de hipóteses para o encaminhamento de outras pesquisas. 

Como técnica de análise, utilizou-se a triangulação de dados provenientes da coleta 

documental (preços históricos do sítio eletrônico da B3; comunicados corporativos; e notícias 

de jornais) e da utilização de métodos quantitativos, tais como: estudo de eventos, volume de 

negociação anormal e volatilidade.  O uso de diferentes fontes de dados que corroboram o 

mesmo fato ou fenômeno (convergência de evidências) pode proporcionar resultados mais 

convincentes e acurados para o estudo de caso (YIN, 2010). 

Além disso, empregou-se a técnica de análise categorial a posteriori que propiciou a 

classificação das informações coletadas em categorias e subcategorias. Desse modo, foram 

estabelecidas dez categorias de análise: Bolsa de Valores; Clientes e Parceiros; Estratégia e 

Performance; Financeiro; Gestão; Legal; Macroeconomia; Política; Produtos e Serviços; 

Reuniões e Eventos. De acordo com Bardin (2011), uma das técnicas utilizadas para a 

realização da análise de conteúdo, a análise categorial, proporciona a análise qualitativa das 

mensagens visando organizá-las em categorias (temas). 

O estudo de eventos e o volume de negociação anormal propiciaram a realização do 

cálculo dos retornos em excesso e do volume atípico de negociação, respectivamente, nos dias 

em que houve informações divulgadas. Tem-se consciência de que não é possível calcular a 
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relação de causa-efeito, contudo, pode-se perceber a influência que as informações divulgadas 

exerceram sobre o volume de ações negociadas e sobre o retorno das ações. Tanto os retornos 

em excesso quanto o volume atípico possibilitaram inferir os tipos mais usados de informação 

corroborando com a hipótese da pesquisa. A volatilidade nos preços das ações é calculada 

para mensurar a incerteza sobre a precificação das ações durante um período de tempo. Nas 

próximas seções, aborda-se os detalhes da seleção da amostra e da coleta e análise dos dados. 

 

5.1 SELEÇÃO DA AMOSTRA 

 

Com a finalidade de selecionar a amostra da pesquisa que tem como método o estudo 

de caso, os preços históricos entre os Anos de 2011 e 2015 foram baixados no formato de 

arquivo TEXTO, de forma gratuita, através do sítio da B3. Cada arquivo fornecido pela bolsa 

apresenta os preços diários (por data e por ativo) resultantes das negociações nos vários 

mercados em um período de um ano. A Bolsa fornece um arquivo em PDF que mostra como 

os dados estão estruturados nos arquivos de preços históricos (B3, 2016c). O diagrama abaixo 

(Figura 6) ilustra os passos para a seleção da amostra e a preparação dos dados. 

 
Figura 6:  Seleção da amostra e preparação dos dados. 

 
Fonte: Autor (2015). 

 

Os registros dos arquivos foram submetidos a duas etapas de filtragem para se 

selecionar os preços históricos da empresa a ser estudada. Na primeira etapa, somente os 

preços diários do mercado à vista foram selecionados. Na segunda, um índice de negociação 
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foi calculado para cada ação com base em seu volume financeiro e quantidade de negócios. A 

partir disso, apenas os preços diários das ações com maior índice de negociação foram 

selecionados. Na última etapa, os preços históricos das ações da empresa com maior índice de 

negociação foram importados no banco de dados e ajustados pelos eventos corporativos. 

A tabela 1 mostra as cinco empresas cujas ações apresentaram o maior índice de 

negociação no período de 2011 a 2015. A tabela é ordenada pelo ranking do índice de 

negociação (IN) de cada ativo. Nota-se que algumas ações pertencem à mesma empresa e, se 

somente um tipo de ação possui alto índice de negociação, o outro tipo, mesmo não tendo um 

IN alto, também é apresentado. Por exemplo, o ITUB4, ação preferencial do Itaú, ficou em 4o 

lugar em relação ao índice de negociação e a ação ordinária da mesma empresa, ITUB3, ficou 

na 132o posição. Esta última dá ao acionista o direito de voto e a primeira, por outro lado, dá 

preferência no recebimento de dividendos. 

 
Tabela 1: Ações com maior índice de negociação entre 2011 e 2015 na Bolsa de Valores de São Paulo 

Ação Tipo Empresa Volume  
(R$ bilhão) 

Part. 
Vol. Total 

Rank  
(IN) 

PETR4 

Preferencial 

Petrobras 710 9,0% 1 
VALE5 Vale 675 8,6% 2 
ITUB4 Itaú 439 5,6% 3 
BBDC4 Bradesco 292 3,7% 4 

PETR3 

Ordinária 

Petrobras 226 2,9% 5 
BBAS3 Banco do Brasil 210 2,7% 6 
VALE3 Vale 197 2,5% 8 
BBDC3 Bradesco 47 0,6% 47 
ITUB3 Itaú 7 0,1% 132 

Fonte: Autor (2016). 
 
O Banco do Brasil possui apenas ações ordinárias (BBAS3) que, por sua vez, estão 

listadas em um segmento chamado Novo Mercado. O Novo Mercado conduz as empresas ao 

mais elevado padrão de governança corporativa. As empresas listadas nesse segmento podem 

emitir somente ações com direito de voto, as chamadas ações ordinárias. 

A fórmula do cálculo de índice de negociação foi adaptada a partir de critérios 

utilizados pela B3 para inclusão de ações no índice Ibovespa (B3, 2016b). O Ibovespa 

apresenta o comportamento dos preços das ações mais negociadas na bolsa de valores 

brasileira. A presença de cada ação nesse índice corresponde à sua representatividade no 

mercado à vista em termos de número de negócios e volume financeiro. 
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 Este índice de ações (Ibovespa) é compilado como uma média ponderada de uma 

carteira teórica de ações e é projetado para medir o desempenho médio do mercado de ações 

brasileiro. O índice de negociação é um critério utilizado para decidir sobre quais ações 

devem ser incluídas no Ibovespa e é calculado utilizando a seguinte fórmula: () =

	
*
+×

-
.

/01
234

5 . IN é o índice de negociação, n é o número de negócios de uma ação, N é o 

número total de negócios realizados, v é o volume financeiro de uma ação, V é o total do 

volume financeiro, P é o número de pregões em que uma ação foi negociada (B3, 2016d). 

O número diário de negócios e do volume financeiro de cada ação são somados (n e v) 

e divididos pelos respectivos totais (N e V). Nota-se pela potência de 2 que a fórmula atribui 

mais peso ao volume financeiro do que ao número de negócios. Portanto, o índice é composto 

por ações cujas negociações entre os investidores envolvem uma grande quantidade de 

dinheiro, levando também em conta o número de negócios. O presente estudo utiliza uma 

fórmula adaptada () = 	 6
7 ×

8
9

:05
;<= ,	onde não há divisão pelo numero de pregões, pois as 

ações consideradas são negociadas em todos os pregões. 

A Tabela 2 mostra a quantidade de dinheiro negociado nas ações, agregada por 

empresa, e a porcentagem desse valor em relação ao volume financeiro somado de todas as 

ações listadas no mercado à vista brasileiro durante o período. As ações dessas cinco 

empresas representaram mais de 30% do volume financeiro de todas as ações negociadas no 

mercado à vista. 

 
Tabela 2: Empresas cujas ações tiveram o maior índice de negociação (2011-2015) na bolsa de valores 

Empresa Setor Volume 
(R$ bilhão) 

Part. Vol. 
Total 

Petrobras Petróleo e Gás 937 11,9% 

Vale Mineração 872 11,1% 

Itaú Financeiro 446 5,7% 

Bradesco Financeiro 339 4,3% 

Banco do Brasil Financeiro 210 2,7% 

 Total 2804 35,7% 

   Fonte: Autor (2016). 
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A Petrobras é uma empresa de capital aberto cujo principal acionista é o Governo do 

Brasil. A Vale, mineradora multinacional brasileira privatizada em 1997, é uma das maiores 

exportadoras de minério de ferro do mundo. O Itaú e o Bradesco são bancos privados 

brasileiros voltados ao varejo e ao setor múltiplo. O Itaú se tornou o maior banco do Brasil 

depois de anunciar a fusão com o Unibanco. O Banco do Brasil é um banco estatal cujo 

principal acionista é o Governo do Brasil. 

A presente pesquisa selecionou a Petrobras para se estudar o uso da informação na 

bolsa de valores brasileira, pois suas ações tiveram o maior volume financeiro (R$ 937 

bilhões de 2011 a 2015). Ou seja, as ações desta companhia foram as que tiveram maior giro 

financeiro de compra e venda. Além disso, a PETR4, ação preferencial da Petrobras, ficou em 

primeiro lugar no ranking de índice de negociação, o qual leva em conta o número de 

negócios e o volume financeiro. 

Além da representatividade das ações da Petrobras na bolsa de valores brasileira, esta 

petrolífera é a maior empresa da América Latina e já foi a companhia estrangeira com o maior 

volume de ações negociadas na Bolsa de Nova York (SCHÜFFNER, 2014). O setor de óleo e 

gás é responsável por 13% do PIB brasileiro e a Petrobras é a maior empresa deste setor 

(POLITO; SCHÜFFNER; RAMALHO, 2015; ROSA, 2015). A Petrobras é a maior captadora 

de recursos no mercado internacional e costuma abrir janelas de oportunidade para outras 

companhias brasileiras acessarem os investidores externos, garantindo, por exemplo, 

referência para o custo dessas operações (PINTO, 2015). 

Os preços diários das ações da Petrobras (PETR3 e PETR4) foram importados em um 

banco de dados criado no PostgreSQL (sistema de banco de dados objeto-relacional de código 

aberto). Este banco de dados armazena todos os dados da pesquisa. Como passo final para a 

preparação dos dados, os eventos corporativos da Petrobras foram coletados no sítio da B3 

para a realização do ajuste de preços. 

Eventos corporativos são dividendos, juros sobre o capital próprio, bônus e 

desdobramento/agrupamento de ações. Dividendo é a distribuição de lucros da empresa para 

os acionistas. No Brasil, essa renda é isenta de imposto. Os juros sobre o capital próprio são 

um rendimento sobre o capital investido dos acionistas. Neste caso, os acionistas pagam 

imposto de renda de 15% sobre o montante recebido. Bônus é a distribuição de novas ações 

entre os acionistas devido ao aumento de capital da empresa. Desdobramento de ações é a 

diluição do capital, resultando num maior número de ações. E, finalmente, o agrupamento de 

ações é a concentração de capital resultando em um menor número de ações. 
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A B3 não realiza o ajuste dos eventos corporativos sobre os preços históricos. Por 

conta disso, pode haver algumas inconsistências no cálculo dos retornos e das variações do 

volume de negociação. Portanto, muitos pesquisadores preferem usar preços históricos de 

fontes que fornecem os preços já ajustados por eventos corporativos, tais como: o sítio de 

dados financeiros Yahoo Finance (MARQUES et al, 2010) e Economática, ferramenta 

brasileira de análise do mercado de ações (CARVALHO; MATTOS, 2008). 

No entanto, o acesso ao banco de dados da Economática depende de pagamento de 

assinatura. No caso do Yahoo Finance, não há necessidade de pagamento porque o banco de 

dados é público, porém, foi constatado que faltavam preços de alguns dias em que houve 

negociação. Assim, optou-se por utilizar os preços fornecidos pela B3 e por coletar os eventos 

corporativos no sítio da bolsa para a realização dos ajustes. As fórmulas disponibilizadas por 

Portinho (2009) foram utilizadas no algoritmo de ajuste de preços por dividendos, juros, 

bônus e desdobramento/agrupamento. 

Para realizar o ajuste de dividendos ou de juros sobre o capital próprio nos preços, 

utilizou-se a seguinte fórmula: ?@AB; = ?@AB;	×	5CDE4	–	D5CDE4
			 H = 1,… , K . O fator de ajuste é 

calculado e aplicado a todos os preços anteriores à data do pagamento ?@A. Portanto, deduz-se 

o benefício em dinheiro L de ?@AB= (preço da última data antes da data ex-dividendo ou ex-

juros) e divide-se esse valor por ?@AB=. Como resultado, tem-se uma porcentagem a ser 

aplicada em todos os preços de datas anteriores à data do pagamento.  

Portanto, o fator de ajuste é uma porcentagem referente a uma dedução do benefício 

sobre o preço do último dia em que estiver com os direitos incluídos. Isso é feito porque 

quando a empresa paga dividendos, na verdade, o valor referente ao pagamento de dividendos 

é proveniente do último preço antes da data de pagamento, ou seja, o benefício é abatido deste 

preço. Por exemplo, se uma ação fechou a R$ 39,00 e, no dia seguinte, a empresa paga R$ 

0,50 de dividendo por ação, então, este preço ajustado pelo dividendo é 39,00 – 0,50 = 38,50. 

O fator seria 38,50/39,00 @ 0,9872 que seria multiplicado aos preços anteriores. 

Outro exemplo de ajuste de dividendos nos preços das ações seria o pagamento 

realizado pelo Banco Itaú de R$ 0,015 como dividendo por ação no dia 31 de dezembro de 

2015 (?@A). Assim sendo, o algoritmo calcula o fator de ajuste subtraindo o valor pago (R$ 

0,015) do preço de fechamento em 30 de dezembro de 2015 (?@AB= =	R$ 26,33) e dividindo 

por esse preço (?@AB= =	R$ 26,33), o que resulta no valor de 0,999430308. Em seguida, esse 

fator é multiplicado por todos os preços da ação antes da data de pagamento do dividendo. A 
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Tabela 3 mostra os preços de fechamento de 22 a 30 de dezembro ajustados para este 

dividendo. 
Tabela 3: Ajuste do dividendo de R$ 0,015 no preço das ações do Itaú. 

 
Data Preço Preço Ajustado 

30/12/15 26.33 26.32 

29/12/15 26.42 26.40 

28/12/15 26.40 26.38 

23/12/15 26.50 26.48 

22/12/15 26.60 26.58 

Fonte: Autor (2016). 

 
No caso de desdobramento ou bônus, todos os preços anteriores à data ex ?@AB;  são 

divididos por 1 mais o bônus/fator de desdobramento:	?@AB; = 5CDE2	
(=PQ) 			(H = 1,… , K). Além 

disso, o volume de ações negociadas também é ajustado por este fator: R)@AB; =
R)@AB;	×	 1 + S 		 H = 1,… , K . No caso de um agrupamento, um ajuste inverso é aplicado, 

isto é, para o ajuste de preço, (1 + F) é multiplicado pelos preços antes da data ex e, para o 

ajuste do volume de negociação, o fator é dividido pelo volume de ações negociadas.  

Por exemplo, o Bradesco concedeu um bônus de 20% em 27/03/2015. Assim, o preço 

em 26 de março (R$ 35,30) é ajustado para (35,30 / (1 + 0,20)) = 29,42. Além disso, o volume 

de ações negociadas é multiplicado por (1 + 0,20). Este bônus significa que a empresa deu, no 

dia 27 de março de 2015, duas novas ações para cada 10 ações existentes, assim, os preços de 

datas anteriores são ajustados para 20% a menor e os volumes para 20% a maior. A Tabela 4 

mostra o ajuste do bônus de 20% entre 20 e 26 de março de 2015. 

 
Tabela 4: Ajuste de bônus de 20% no preço e no volume de ações negociadas do Bradesco 

 
Data Preço Preço Ajustado Volume Volume Ajustado 

26/03/15 35,30 29,42 8.970.600 10.764.720 

25/03/15 36,42 30,35 10.580.700 12.696.840 

24/03/15 36,40 30,33 4.929.400 5.915.280 

23/03/15 36,75 30,63 4.471.200 5.365.440 

20/03/15 36,84 30,70 10.050.000 12.060.000 

  Fonte: Autor (2016). 
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Esses ajustes removem as inconsistências ao visualizar os preços em gráficos e ao 

calcular retornos e variações de volume de negociação. No caso da ocorrência de eventos 

corporativos, a B3 ajusta os preços apenas a partir do dia da ocorrência (data ex). No entanto, 

os preços anteriores à esta data são mantidos inalterados. Portanto, se os preços não são 

ajustados, pode haver lacunas para baixo ou para cima nos gráficos e os retornos das ações 

podem indicar incorretamente uma grande perda ou ganho de valor. Nessa perspectiva, o 

ajuste por ocorrência de eventos corporativos propicia a adequação dos percentuais de 

variação do preço e do volume de negociação das ações. 

 

5.2 COLETA DE DADOS 

 
A coleta de dados concentrou-se nos dados financeiros, nas comunicações 

corporativas e noticiários sobre a Petrobras publicados no Ano de 2015. A fonte desses dados 

foram: documentos publicados pela Petrobras no sítio eletrônico da B3 e notícias de jornais. 

Esse período foi escolhido para a coleta de dados por ter sido impactado pela Operação Lava-

Jato, que começou em março de 2014 e, assim, trouxe muita incerteza e atenção da mídia 

sobre a Petrobras.  

A incerteza origina a necessidade informacional motivando a busca e o uso da 

informação (BELKIN, 2005; KUHLTHAU, 1993). O Ano de 2014 não foi incluído na coleta 

porque houve altas e quedas nos preços das ações de empresas estatais a depender de qual 

candidato à presidência do Brasil aparecia como favorito segundo divulgações de pesquisas 

eleitorais realizadas naquele ano.  

É necessário ressaltar que as notícias divulgadas em 2015 podem ter sido influenciadas 

pelo momento de instabilidade política vivenciada no Brasil. Nesta época, houve uma certa 

predominância de notícias negativas que poderiam ter também o objetivo de desacreditar e 

enfraquecer o governo.  

Além disso, notícias negativas sobre a Petrobras (que é uma importante empresa 

estatal) podem ter sido divulgadas para desinformar e induzir os seus usuários a terem uma 

percepção negativa da administração governamental. Foram coletados documentos divulgados 

pela empresa, tais como: fatos relevantes, demonstrações financeiras e comunicados. Além 

disso, a coleta de dados também envolveu notícias relacionadas à Petrobras e outras 

informações com impacto nos negócios da empresa, tais como: macroeconomia; preço do 
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barril de petróleo; e notícias sobre questões da política brasileira. O quadro 3 mostra quais 

informações foram coletadas e suas fontes. 

 
Quadro 3: Informações envolvidas na coleta de dados 

 
Informação Fonte 

Comunicações corporativas Sítio eletrônico da B3 

Câmbio 

Inflação 

Notícias sobre a companhia 

PIB 

Preço do barril de petróleo 

Questões da política brasileira 

Taxa de juros 

Jornal 

  Fonte: Autor (2016) 
 
As comunicações corporativas e as notícias foram analisadas a fim de se extrair as 

informações mencionadas no quadro acima. Essas informações foram classificadas como 

favoráveis ou não para a empresa e por categoria de assunto. As categorias e subcategorias 

adotadas foram baseadas em Neuhierl, Scherbina e Schlusche (2013) e no Quadro 1: 

Indicadores de influência nos preços das ações adaptado de Cavalcante, Misumi e Rudge 

(2005, p.236,240-241) e Portinho (2009, p.62-63). Além disso, as informações oriundas de 

notícias foram classificadas como formal ou informal.  

As informações classificadas como formais foram aquelas divulgadas pela empresa e 

notícias sobre a situação política e dados econômicos, tais como: câmbio, inflação, PIB, preço 

do petróleo, taxa de juros. Por sua vez, as informações classificadas como informais foram 

aquelas originadas de notícias com informações que não teriam sido divulgadas e legitimadas 

pela empresa ou que chocassem com o que foi previamente divulgado pela fonte oficial. A 

relação entre as informações não oficiais divulgadas no jornal e os esclarecimentos 

corporativos foram classificados como confirmação ou negação. 

Neuhierl, Scherbina e Schlusche (2013) também classificaram, manualmente, 

comunicados corporativos para analisar quais categorias de informações tiveram maior 

impacto no mercado de ações americano. Uma parte do estudo de Bajo (2010) teve como 

objetivo analisar o impacto no retorno e no volume de negociação das ações quando uma 

notícia é divulgada. Bajo (2010) classificou cada notícia 
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[...] em termos do sinal transmitido (bom, ruim ou neutro), precisão (oficial/boato), 
tempo de divulgação (com relação ao dia do evento) e conteúdo da informação. [...] 
A categoria “boatos” inclui qualquer artigo em que a informação (frequentemente 
relacionada ao comportamento incomum de volume de negociação ou retorno) foi 
apresentada como um palpite do autor ou expectativa do mercado em vez de um 
anúncio oficial da empresa (BAJO, 2010, p.14, tradução nossa). 

O boato no mercado de ações é a informação que antecipa ou entra em conflito com a 

versão oficial dada pela empresa e pode ser divulgada em fontes formais de informação 

(como jornais), o que aumenta a sua credibilidade entre o público. Os boatos podem surgir de 

vazamento de informações confidenciais, declarações de funcionários e especialistas, um fato 

ambíguo ou falta de informação formal (CRUZ, 2013).  

O jornal Valor Econômico foi escolhido como a principal fonte de notícias para este 

estudo porque é o único jornal especializado em finanças no Brasil. Além disso, também 

foram coletadas notícias publicadas por qualquer outro meio de comunicação que tenham sido 

citadas em comunicados da Petrobras produzidos para o esclarecimento de notícias. O Valor 

está listado entre os jornais de maior circulação (ANJ, 2016) e foi uma importante fonte de 

notícias e boatos sobre empresas brasileiras de capital aberto em um estudo anterior do autor 

(CRUZ, 2013).  

O site do Valor Econômico oferece a capacidade de pesquisar por termos e período de 

tempo. Ao realizar a busca pelo nome da Petrobras no site do Valor Econômico, por exemplo, 

é possível obter notícias com informações sobre os negócios da empresa e também sobre o 

impacto da macroeconomia e questões políticas sobre os preços das ações da empresa. Por 

uma questão de brevidade, removeu-se as categorias de notícias que provavelmente não 

seriam consideradas informativas pelo mercado. Descartou-se notícias que citam a amostra, 

mas o conteúdo informacional não está relacionado a ela. Por exemplo, notícias sobre 

dificuldades financeiras das empresas contratadas pela Petrobras. 

As informações relevantes extraídas de notícias e comunicações corporativas foram 

armazenadas em um banco de dados. Estudos anteriores usaram sistemas de gerenciamento de 

banco de dados para armazenar dados financeiros e notícias. Lopes et al (2008) empregaram 

um banco de dados para armazenar informações disponíveis em sítios de finanças e analisar o 

impacto sobre as empresas. Behrend et al (2008) mostraram a viabilidade de usar a linguagem 

de consulta fornecida pelos sistemas de gerenciamento de banco de dados para realizar a 

análise de fluxos de dados do mercado de ações. Chen et al (2014) utilizaram um banco de 

dados para armazenar informações extraídas de mídias sociais, a fim de realizar uma análise 

preditiva de retornos futuros das ações. Dindar, Fischer e Tatbul (2011) armazenaram fluxos 
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de dados do mercado de ações em um sistema de banco de dados para verificar a existência de 

padrões sobre esses dados. Gottschlich e Hinz (2014) criaram um sistema de apoio à decisão 

para investimento em ações. Lupiani-Ruiz et al (2011) desenvolveram um motor de busca 

semântica de notícias sobre finanças. 

O objetivo principal do uso de uma base de dados para armazenar os dados da presente 

pesquisa foi a preocupação em manter as relações entre os dados da empresa, preços das 

ações, eventos corporativos, informações contidas nos documentos e notícias. A Figura 7 

mostra o diagrama da base de dados da pesquisa. Os dados coletados e seus relacionamentos 

estão representados neste diagrama. 

 
Figura 7.  Diagrama da base de dados da pesquisa 

 

 
Fonte: Autor (2016). 
 

O diagrama representa as empresas como fonte ou objeto de alguma informação. 

Nesse sentido, as informações estão relacionadas à fonte e ao objeto do seu conteúdo. Sobre 

as informações são armazenados o seu conteúdo, o tipo da fonte (formal/informal), impacto 

(positivo/negativo/neutro), a categoria e a subcategoria (assunto) e a data de divulgação. Esta 

data é usada nos métodos de análise para medir o impacto de tais informações no retorno e no 

volume de negociação das ações. 
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Além do uso de software para armazenamento de dados, utilizou-se também de uma 

linguagem e ambiente de computação estatística chamado R para a manipulação, análise e 

visualização de dados. R é uma implementação livre da linguagem e do ambiente S que 

fornece algumas vantagens, como a abundância de pacotes disponíveis gratuitamente, em 

comparação com outras ferramentas como SPSS e Matlab.  

 

5.3 PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE DE DADOS 

 

A análise do uso da informação na bolsa de valores foi realizada por comparação 

entre: dados dos pregões (preços diários, volume de negociação); informações divulgadas pela 

empresa; e notícias com influência nos negócios da empresa. Assim, o fluxo de informação 

foi relacionado com as tendências nos retornos das ações e no volume de negociação. Além 

disso, a volatilidade dos preços durante o período também foi calculada para se ter uma noção 

da incerteza quanto à precificação das ações. Desse modo, mediu-se a influência das 

informações através dos retornos anormais das ações, do volume de negociação anormal e da 

volatilidade (dispersão dos retornos das ações).  

Com isso, pode-se ter as categorias de assunto que suscitaram mais respostas 

negativas/positivas do mercado, quais vieram de fontes formais e quais de informais. Ou seja, 

é possível identificar os tipos de informação e de fonte mais utilizados para a tomada de 

decisão através do seu impacto no mercado acionário. Nas subseções seguintes, detalha-se os 

métodos usados com a finalidade de mensurar o impacto das informações no retorno e no 

volume de negociação das ações e na volatilidade de sua cotação. 

 

5.3.1 Impacto no retorno das ações 

 

O método de estudo de eventos foi usado para medir a influência das notícias e das 

comunicações corporativas sobre os retornos das ações. De acordo com Schweitzer (1989, 

p.18), os estudos de eventos são usados para examinar os retornos das ações antes e depois do 

anúncio de um evento. Soares, Rostagno e Soares (2002, p.2) afirmam que os eventos são 

utilizados como amostra para a identificação do impacto dos fluxos de informação sobre o 

comportamento do mercado. 

De acordo com Schweitzer (1989, p.21), pode haver algumas deficiências na 

abordagem do estudo de eventos caso: 1) os pesquisadores não puderem identificar a data 
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exata do evento, assim, eles podem acabar analisando o padrão incorreto de retornos 

anormais; 2) haja eventos muito próximos uns dos outros, o que torna os resultados dos 

estudos de eventos difíceis de interpretar; 3) haja dificuldade em estimar os retornos 

esperados; 4) o preço das ações tenham mudado por causa de fatores não relacionados com o 

próprio evento. Portanto, dois passos importantes devem ser seguidos para aplicar a 

metodologia do estudo de eventos: a identificação das datas em que os eventos ocorreram e a 

estimativa dos retornos esperados. 

Nesta pesquisa, os eventos são as comunicações corporativas e as notícias. Optou-se 

pelo cálculo de retornos compostos continuamente ou retornos logarítmicos: T = ln 5W
5WE4

	. A 

distribuição de frequência de retornos logarítmicos é simétrica. Assim, quando Pt (preço das 

ações no dia t) é menor do que Pt-1 (preço das ações no dia t-1), o logaritmo natural tende para 

-∞, no entanto, se for o contrário, o resultado será maior que 1 e o logaritmo tenderá a ∞. 

Para Schweitzer (1989, p.18, tradução nossa), “a parte difícil dos estudos de eventos é 

realizar os ajustes nos retornos para movimentos globais do mercado de ações, bem como 

para outros fatores não relacionados especificamente ao evento em estudo”. Os retornos 

anormais representam o retorno das ações após subtrair a parte atribuível aos movimentos 

globais do mercado de ações. Ainda de acordo com Schweitzer (1989, p.18, tradução nossa), 

“Parte dos retornos das ações de uma empresa reflete altos e baixos do mercado de ações 

como um todo. O restante reflete o evento”. 

Portanto, para avaliar o impacto de um evento em um determinado dia, o retorno 

anormal foi calculado como o retorno real menos o retorno normal (ou retorno esperado) 

nesse dia. Soares, Rostagno e Soares (2002, p.3) afirmam que “o retorno normal é definido 

como o retorno esperado, se o evento não tivesse acontecido”. O método utilizado para 

calcular os retornos normais foi o modelo de mercado que pressupõe uma relação linear 

estável entre os retornos do mercado e os retornos das ações.  

Para os retornos do mercado, calculamos os retornos do índice Ibovespa. Outros 

estudos de eventos aplicados a empresas brasileiras de capital aberto também utilizaram o 

índice da Bolsa de Valores de São Paulo (NAVARRO, 1996; HERRERA; PROCIANOY, 

2000; VIEIRA; PROCIANOY, 2001; PEROBELLI; PEROBELLI; ARBEX, 2000; 

CAMARGOS; BARBOSA, 2015). As cotações do Ibovespa foram obtidas através de 

assinatura do ADVFN, sítio de dados financeiros. Primeiramente, tentou-se trabalhar com 

cotações do Ibovespa através de fontes públicas, como: Yahoo Finance e Google Finance. O 
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primeiro tinha cotações em excesso que superaram os dias de negociação reais. O último, por 

outro lado, tinha problemas na formatação das datas. 

Além dos retornos de mercado, é preciso estimar parâmetros usando análise de 

regressão para calcular o retorno esperado. Dessa maneira, a fórmula utilizada para o cálculo 

do retorno esperado possui parâmetros de regressão linear envolvendo os retornos da ação e 

os retornos de mercado: Y(Z;[) = 	\; +	];Z^[. Os parâmetros \; e ]; são valores OLS 

(ordinary least squares, ou mínimos quadrados ordinários). Esses parâmetros são estimados 

através da regressão dos retornos das ações sobre os retornos de mercado durante 200 dias 

anteriores à janela do evento. Z^[ é o retorno de mercado (Ibovespa) no dia t. 

Neuhierl, Scherbina e Schlusche (2013) usaram o modelo de mercado em um estudo 

de evento para analisar como vários tipos de informações divulgadas pelas empresas afetam 

os retornos das ações. Antweiler e Frank (2006) também usaram o modelo de mercado OLS 

para medir as reações do mercado americano às notícias do Wall Street Journal sobre as 

empresas. Após o cálculo dos retornos esperados, o retorno anormal foi calculado subtraindo 

os retornos esperados dos retornos reais: _Z;[ = Z;[ − 	Y(Z;[). _Z;[ é o retorno anormal da 

ação i no dia t, Z;[ é o retorno real no dia t e Y(Z;[) é o retorno esperado no dia t que é 

calculado através da formula anterior. 

A partir da fórmula do retorno anormal, verifica-se que, quando o retorno real de uma 

determinada ação em uma data específica for menor do que o seu retorno esperado, o retorno 

anormal será negativo. Por exemplo, no dia 03/12/2015, a PETR3 teve retorno real de +3,4% 

e o seu retorno esperado foi de +6,6%, logo _Z5abcd = 3,4% − 	6,6% =	−3,2%. Por outro 

lado, o retorno anormal será positivo para uma determinada ação em uma data específica 

quando o seu retorno real for maior do que o seu retorno esperado. Por exemplo, no dia 

30/09/2015, a PETR4 teve retorno real de +9,4% e o seu retorno esperado foi de +4,0%, logo 

_Z5abcj = 9,4% − 	4,0% =	+5,4%. 
Os retornos anormais mais altos e mais baixos na data dos eventos foram destacados 

juntamente com o assunto, tipo de fonte de informação (formal/informal), impacto (positivo, 

negativo e neutro). Dentre os destacados, alguns foram plotados em uma janela de evento 

composta de 7 dias, ou seja, a janela se estende de 3 dias antes para 3 dias após o dia da 

notícia/divulgação da informação (-3, 0, +3). Uma das janelas de eventos usadas por 

Antweiler e Frank (2006) começou a partir de três dias antes da data do evento para três dias 

depois. De acordo com Neuhierl, Scherbina e Schlusche (2013), é comum, em estudos de 
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eventos, iniciar a janela antes da data do evento, pois a informação pode ter vazado para o 

mercado imediatamente antes da sua divulgação. 

A janela de evento para esta pesquisa é curta porque o interesse está no impacto 

imediato da informação e, também, para minimizar a sobreposição das janelas. Assim, o 

retorno acumulado anormal (CAR) foi calculado para cada ação i com um evento no dia t com 

o período de tempo compreendido em cada janela de evento de 7 dias, pois inclui 3 dias antes 

e depois do evento: n_Z;[ = 	 _Z;[[Pd
[Bd . 

CARs mostram o impacto de um evento ao longo do tempo e apoiam a investigação 

do efeito da informação sobre os retornos das ações. De acordo com Schweitzer (1989, p.19-

20), há três tipos de efeitos sobre os retornos das ações, tais como: um impacto positivo no dia 

do evento; um impacto negativo no dia do evento; e, se o evento é antecipado pelo mercado, 

os retornos anormais acumulados começam a subir/descer alguns dias antes da data do evento 

e, em seguida, ocorre uma grande alta/queda do retorno na data do evento. 

No entanto, nos casos em que há eventos que ocorrem muito próximos um do outro, é 

difícil dizer se as flutuações do CAR antes de uma determinada data de evento foram 

causadas pela antecipação deste evento ou pelo efeito de outros eventos nos retornos. Do 

mesmo modo, é difícil dizer se as flutuações do CAR após a data do evento é um efeito pós-

anúncio da informação ou o impacto de outro evento próximo ao primeiro. 

 

5.3.2 Impacto no volume de negociação das ações 

 

O impacto sobre o volume de negociação das ações foi analisado para verificar a 

existência de informações que tenham motivado a revisão das expectativas dos investidores, 

sem levar a uma grande mudança no consenso geral sobre o valor da empresa (NEUHIERL; 

SCHERBINA; SCHLUSCHE, 2013, p.1208). De acordo com Karpoff (1986), o volume de 

negociação de uma determinada ação aumenta quando a expectativa dos não proprietários por 

um aumento no preço é maior do que a expectativa dos proprietários e o volume de 

negociação diminui quando o oposto é verdadeiro. 

Bajo (2010) investigou como o volume de negociação anormal revela novas 

informações ainda não divulgadas aos participantes do mercado. Os resultados referentes à 

relação entre o volume anormal e a previsibilidade de retornos anormais no estudo de Bajo 

“[...] sugerem que uma mudança súbita de volume mais frequentemente sinaliza boas 

notícias” (BAJO, 2010, p.12, tradução nossa). 
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As alterações anormais no volume de negociação foram capturadas pelo volume 

anormal normalizado (NAV) que foi empregado em Bajo (2010). De acordo com Bajo (2010, 

p.8, tradução nossa), o NAV pode capturar “[...] a anormalidade do que pode ser considerado 

atividade de negociação normal”. O NAV para uma ação i no dia t é calculado como: 

)_R;,[ =
b92,WBo2,W

p2,W
. qR;,[ é o logaritmo natural do volume de negociação. r;,[	e s;,[	 são a média 

e o desvio padrão de qR;,[	na janela de estimativa de 66 pregões imediatamente anteriores ao 

dia t. De acordo com a fórmula, um NAV positivo significa que o volume negociado foi 

maior do que a média dos 66 pregões anteriores. Além disso, quando o NAV é maior do que 1 

quer dizer que a diferença entre o volume negociado e a média foi maior do que o desvio 

padrão na janela dos 66 pregões precedentes. 

A relevância do volume de negociação consiste na possibilidade de indicar maior ou 

menor participação dos investidores na compra e venda das ações (MATSURA, 2007). 

Quanto maior o NAV em um determinado dia, maior volume este dia apresentou em relação à 

média e ao desvio padrão dos 66 pregões anteriores, podendo indicar que mais investidores 

negociaram as ações neste dia. Um NAV alto pode indicar também maior participação de 

investidores institucionais que, por possuírem muitos recursos financeiros, costumam gerar 

grande fluxo de negociação. Por outro lado, se o preço de uma ação subiu ou caiu muito em 

um dia, mas o volume de negociação foi pequeno, isso pode indicar que poucos investidores 

(ou investidores de varejo, em sua maioria) negociaram neste dia.  

No mercado de ações, uma grande alta do preço de uma ação pode se dar quando 

várias pessoas aceitam pagar um valor mais alto do que o vigente. Da mesma forma, uma 

grande queda do preço pode se dar quando detentores da ação aceitam receber um valor mais 

baixo do que o vigente. No entanto, o volume de negociação da ação não está necessariamente 

relacionado com a alta ou a baixa do preço da ação. A realização de apenas um negócio com 

um preço acima do vigente aumenta o preço de uma ação. Da mesma maneira, basta uma 

negociação com preço abaixo do vigente para diminuir o preço de uma ação. Há também a 

possibilidade de se negociar as ações pelo mesmo preço vigente, portanto, não influenciando 

na alta ou queda do preço. 

 

5.3.3 Impacto na volatilidade da cotação das ações 

 

Algumas informações podem causar maior incerteza nos investidores quanto à 

precificação das ações. De acordo com Neuhierl, Scherbina e Schlusche (2013, p.1208, 
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tradução nossa), “[...] alguns tipos de notícias levam a aumentos de volatilidade, uma vez que 

sua divulgação invalida expectativas prévias e, assim, os preços começam a reagir mais 

fortemente aos sinais de notícias subsequentes”.  

Grundy e Kim (2002) mostram que a volatilidade após o anúncio da informação 

aumenta quando os investidores têm interpretações diferentes dessa informação e, 

consequentemente, diferentes avaliações prévias. No presente estudo, uma vez que existem 

uma grande quantidade de eventos em datas muito próximas, mede-se a volatilidade (ou seja, 

o desvio padrão dos retornos diários das ações), ao longo de cada mês, numa tentativa de 

identificar quais fluxos de informação para investimento em ações causaram mais incerteza na 

avaliação e expectativas de seus usuários. 
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6 ANÁLISE E APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 
 

A análise das informações divulgadas pela empresa e pela imprensa é apresentada mês 

a mês. Em cada mês, as informações são expostas nos dias de sua divulgação e são destacadas 

aquelas informações que, por ventura, tiverem causado significativos retornos anormais e/ou 

alto volume de negociação anormal. Volumes anormais significativos são considerados 

aqueles próximos ou maiores do que o 9o decil (que determina os 90% maiores volumes 

anormais) do conjunto de volumes anormais de cada ação em cada mês. Retornos anormais 

significativos são considerados aqueles próximos ou menores do que o 1o decil (que seleciona 

os 10% menores retornos anormais) e aqueles próximos ou maiores do que o 9o decil (o qual 

define os 90% maiores retornos anormais) do conjunto de retornos anormais de cada ação em 

cada mês. Além disso, apresenta-se graficamente a cada mês os retornos anormais 

acumulados (CAR) de um evento que tenha causado um retorno anormal expressivo. 

Ao final da apresentação das informações divulgadas em cada mês, um resumo é 

realizado mostrando a quantidade de informações divulgadas e os assuntos, tipo de fonte e 

sinais mais frequentes. Além disso, são enfatizados os dias que se destacaram no quesito 

referente ao impacto nos retornos anormais e/ou no volume anormal de negociação das ações 

e os eventos que motivaram tal impacto. 

Em seguida, uma análise geral é realizada com o que foi apresentado e destacado em 

cada mês em conjunto com uma discussão relacionando os resultados com a fundamentação 

teórica. Na análise geral, realiza-se uma comparação mês a mês da quantidade de informações 

divulgadas, a frequência dos assuntos, sinal (positivo/negativo) para a empresa, tipo de fonte 

(formal/informal) e também a quantidade e características daquelas informações que mais 

impactaram os retornos e volume anormal. O impacto nos retornos, no volume e na 

volatilidade é relacionado com a questão do comportamento informacional dos investidores e 

do uso da informação para investimento no contexto do mercado acionário com o apoio da 

fundamentação teórica. 

 

6.1 ANÁLISE DE JANEIRO DE 2015 

 
No dia 02/01/15, surgiram especulações de que o afastamento temporário das 

empresas citadas na Operação Lava-Jato nas licitações poderia representar dificuldades extras 

para a conclusão de obras em andamento como a refinaria Abreu e Lima e o Complexo 

Petroquímico do Estado do Rio de Janeiro (Comperj). Neste dia, a Comissão de Valores 
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Mobiliários (CVM) instaurou inquérito administrativo para apurar eventuais irregularidades 

de administradores da Petrobras. Além disso, no discurso de posse, a presidente Dilma 

afirmou que parte dos recursos provenientes das jazidas do pré-sal iriam para a Educação e 

que preservaria a estatal de ‘predadores internos’ e de seus ‘inimigos externos’. O jornal 

Valor Econômico publicou que, segundo Martiniano Lopes, executivo da área de energia e 

recursos naturais na KPMG América Latina, além da crise oriunda das investigações do 

esquema de corrupção na Petrobras, outro grande fator para a percepção ruim dos investidores 

no Ano de 2015 se devia à queda do preço do petróleo no mercado internacional. 

 No dia 05/01, foi lançada uma nova carteira teórica do Ibovespa onde as ações 

preferenciais da Petrobras tiveram menor participação. Houve notícias a respeito do 

andamento de uma auditoria interna sobre patrocínios da Petrobras ao carnaval carioca em 

2008. Houve também notícias sobre queda forte do petróleo e o impacto disto na queda de 

mais de 10% no preço das ações da Petrobras na Bolsa de Nova York. O jornal Folha de São 

Paulo publicou que uma auditoria interna da Petrobras tinha apontado prejuízo de R$ 1 bilhão 

com o Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj). Além disso, foi noticiado que 

uma medida provisória (MP 667) tinha liberado mais R$ 29 bilhões em recursos federais para 

a Petrobras. Assim, neste dia, houve forte retorno negativo anormal em ambos tipos de ações 

(PETR3 com -4,24% e PETR4 com -3,96%), provavelmente, provocado pela forte queda do 

petróleo no mercado internacional. 

 No dia seguinte, a Petrobras explicou que a liberação de recursos citada nas Medidas 

Provisórias 666 e 667 tratava somente de uma autorização orçamentária e não de repasse de 

recursos da União para a Petrobras. Além disso, a Petrobras divulgou um comunicado sobre 

resultados da perfuração de um poço. Sobre o preço do petróleo, analistas estimaram mais 

queda no primeiro trimestre de 2015. Ainda neste mesmo dia, houve a informação de uma 

fonte da Petrobras de que a estatal não tinha planos de baixar o preço da gasolina. Ambas 

ações da petrolífera estatal tiveram crescimento dos retornos anormais negativos (PETR3 com 

-4,32% e PETR4 com -5,15%) ainda sob o efeito da queda do preço do petróleo. 

 No dia 7, a Petrobras divulgou que tinha fechado um acordo com credores que 

exigiam a divulgação do balanço auditado do terceiro trimestre de 2014. Segundo analistas, 

com a queda do preço do petróleo, a diferença entre o preço internacional e os preços 

praticados pela empresa no mercado interno estava bastante favorável à Petrobras. Por outro 

lado, circularam boatos de que a empresa estava estudando reduzir os preços dos 

combustíveis para evitar a concorrência com outras distribuidoras. 
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 No dia 8, segundo analistas, a alta de mais de 6% das ações teria sido causada por 

rumores de que a Petrobras estaria acelerando as importações de gasolina e diesel para 

aproveitar a baixa dos preços dos combustíveis no mercado internacional. O conteúdo 

positivo desse boato para o caixa da empresa pode ter sido responsável pela inversão dos 

retornos anormais que vinham sendo negativos desde o dia 02 de janeiro. Neste dia, a PETR3 

apresentou alto volume de negociação anormal e a PETR4, por sua vez, manteve um bom 

nível de negociação anormal que foi próximo ao dos dois dias anteriores. Além disso, houve 

altos retornos positivos anormais para a PETR3 e PETR4, +4,89% e +4%, respectivamente 

(Gráfico 1).  
Gráfico 1: Retornos anormais em janeiro de 2015 

 
         Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

 No dia 9, a Petrobras confirmou que estava analisando um reajuste no preço da 

gasolina e do diesel, conforme foi circulado no dia 7, mas que não havia ainda uma decisão. A 

empresa anunciou o andamento da perfuração de poços em Sergipe e respondeu à informação 

publicada no dia 5, pela Folha de São Paulo, de que o relatório da Comissão Interna de 

Apuração sobre o Comperj apontava para a responsabilidade dos ex-diretores de 

Abastecimento e de Serviços pelas irregularidades. Além disso, o Estadão publicou 

especulações de que a Petrobras estaria analisando vender participações em áreas do pré-sal 

como solução de curto prazo para enfrentar as dificuldades financeiras. Esta última deve ter 

animado os investidores preocupados com a necessidade de caixa da Petrobras para encarar as 

dificuldades, pois as ações tiveram, neste dia, o retorno positivo anormal mais alto do mês de 

janeiro (PETR3: +7,53% e PETR4: +7,13%). 

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

2/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 12/1 13/1 14/1 15/1 16/1 19/1 20/1 21/1 22/1 23/1 27/1 28/1 29/1 30/1

PETR3 PETR4



95 
	

	
	

 No dia 12, uma notícia informou que a Petrobras estava recorrendo a fornecedores 

estrangeiros para substituir as empresas citadas na Lava-Jato. Além disso, surgiram 

especulações sobre substituição da gestão da Petrobras. Em relação a isso, uma analista 

afirmou ao Jornal Valor Econômico que, enquanto não houvesse a divulgação do balanço do 

terceiro trimestre de 2014, a influência da queda do preço do barril de petróleo e as 

especulações em relação a uma possível troca no comando da empresa deveriam ditar o 

comportamento das ações. 

 No dia 13, houve anúncio da Petrobras sobre recordes de produção que também foi 

notícia de jornal. Além disso, a empresa respondeu a notícias divulgadas em jornal nos dias 9 

e 12 de janeiro. A empresa negou que estivesse considerando a venda de ativos como solução 

de curto prazo frente a atual queda no preço do barril do petróleo. A Petrobras também negou 

que estivesse prevista a eleição de um novo presidente do Conselho Administrativo. Em 

13/01, houve também as seguintes informações não oficiais: um grupo de acionistas 

minoritários brasileiros entraria com um processo na Justiça nos próximos dias pedindo 

indenização financeira para reparar perdas com a queda do preço das ações; o conselho de 

administração iria escolher, nesta data, um executivo para ocupar a nova diretoria de 

Governança, Risco e Conformidade. 

 No dia 14, a Petrobras anunciou as reservas provadas em 2014 e o executivo a ocupar 

o cargo de Diretor de Governança, Risco e Conformidade. Além disso, a companhia alegou 

desconhecer a existência de qualquer ação judicial movida por acionistas minoritários no 

Brasil relacionada à desvalorização das ações. O Ministro da Fazenda afirmou que a Petrobras 

teria independência em decisões de preço. O Ministério Público Estadual de São Paulo iria 

apurar se houve utilização indevida de verba da Petrobras na construção da Arena 

Corinthians. Por fim, uma fonte afirmou ao jornal Valor que o balanço do terceiro trimestre, 

com dados não auditados, seria divulgado dia 27 deste mês. 

 No dia 15, em resposta à notícia do dia anterior, a Petrobras respondeu que a 

divulgação das demonstrações contábeis no dia 27 dependeria do resultado da reunião do 

Conselho de Administração na mesma data. Em resposta a uma notícia de que a companhia 

teria economizado com a perfuração de poços em 2014, a empresa acrescentou que tinha 

economizado cerca de US$ 1 bilhão desde a implantação do programa de redução de custos. 

Houve também notícias da Operação Lava-Jato sobre a prisão de um ex-diretor e notícias 

sobre rescisão e renegociação de contratos. Também foram publicadas conjecturas sobre 

possível impacto do câmbio nos resultados de 2014 e, além disso, operadores reportaram que, 
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neste dia, circulou o boato de que o ex-presidente do Banco Central Henrique Meirelles 

poderia assumir a presidência da Petrobras. Possivelmente, as informações consideradas 

favoráveis para a companhia como as especulações em torno da nomeação do ex-presidente 

do Banco Central para a presidência da empresa tiveram efeito positivo sobre os retornos 

anormais (PETR3: +7,15% e PETR4: +5,26%). 

 No dia 16, foram divulgadas notícias a respeito das investigações da Lava-Jato como a 

investigação sobre a construção da Arena Corinthians e o depoimento do ex-diretor da área 

internacional onde este afirma que contratos para aquisição de navios-sonda foram aprovados 

sem licitação. As ações PETR3 e PETR4 tiveram retorno anormal de -3,97% e -2,85% neste 

dia. Em 19/01 e 20/01, surgiram especulações a respeito de valores (US$ 3,2 bilhões) a se dar 

baixa a fim de corrigir os efeitos da corrupção na contabilidade de ativos da companhia. Além 

disso, no dia 20, a empresa informou a aquisição de barris de petróleo no mercado 

internacional e que a elevação dos impostos sobre a gasolina e o diesel, realizada pelo 

governo, não teria impacto sobre a companhia, pois o aumento dos impostos seria acrescido 

nos preços de seus produtos. 

 No dia 21, em resposta às especulações sobre baixa contábil, a Petrobras informou que 

estava realizando análises para divulgação das demonstrações contábeis do 3º trimestre de 

2014, incluindo a avaliação de ativos e projetos em que houve participação das empresas 

citadas na Operação Lava-Jato. Em relação à macroeconomia, o Ministro da Fazenda afirmou 

que faria ajuste na economia e que o PIB ficaria estável em 2015. Além disso, uma fonte 

próxima do conselho do Banco Central Europeu (BCE) informou que o banco estava 

avaliando uma proposta para incentivar a economia dos países europeus. 

 No dia 22, o Banco Central Europeu (BCE) confirmou o plano para incentivar a 

economia do bloco e o Departamento de Energia dos EUA informou aumento no estoque de 

petróleo do país. Em relação à Petrobras, segundo uma fonte do governo, a empresa iria 

registrar baixas contábeis de cerca de R$ 10 bilhões e iria cortar investimentos em cerca de 

30% em 2015. No dia 23, foi notícia o depoimento do ex-diretor de Abastecimento em que ele 

afirma ter recebido dinheiro para não atrapalhar a compra da refinaria de Pasadena. Ainda 

neste dia, a Petrobras afirmou que poderia continuar a explorar o pré-sal sem prejuízos mesmo 

com a queda do preço do petróleo. No dia 27, um boato afirmava que a Petrobras divulgaria 

nesta data uma baixa contábil de até US$ 20 bilhões em seus ativos. Segundo operadores, 

circulavam vários boatos com a esperada divulgação dos resultados do terceiro trimestre de 
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2014. Em relação ao preço do petróleo no mercado internacional, foi noticiado um aumento 

no preço do barril de 2,4%. 

 No dia 28 de janeiro, a Petrobras finalmente divulgou as demonstrações contábeis não 

auditadas do terceiro trimestre de 2014. Porém, este balanço foi divulgado sem as baixas 

contábeis referentes aos desvios por corrupção e à perda de valor recuperável de alguns de 

seus ativos. Houve apenas a indicação de R$ 88,6 bilhões de diferença a menor no valor de 

seus ativos e a baixa de valores relacionados a descontinuidade da construção de duas 

refinarias. Assim, foi noticiado que os investidores se decepcionaram com o fato de a 

Petrobras não ter realizado a tão aguardada baixa contábil em seu balanço e o fato de a 

empresa não ter mencionado o que faria a respeito dos dividendos referentes a 2014. Assim, 

com a falta dessas informações no balanço, o retorno anormal neste dia foi o mais negativo do 

mês de janeiro. A PETR3 teve -7,32% e a PETR4 teve -8,02% de retorno anormal. O volume 

anormal de negociação de ambas ações foi bem elevado, principalmente para a PETR4 (1,51). 

O Gráfico 2 mostra uma grande queda dos retornos anormais no dia da divulgação do balanço 

(dia 28) que vai se acumulando até o dia 30. 

 
Gráfico 2: Retornos anormais acumulados (CAR) antes e depois da divulgação do balanço 

 

 
Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

No dia 29, o Valor publicou, em referência à indicação da Petrobras da diferença a 

menor dos seus ativos em R$ 88,6 bilhões, que esta cifra representava o tamanho do problema 

provocado pela gestão da Petrobras nos últimos anos. O mesmo jornal também publicou uma 

série de opiniões de profissionais do mercado em relação ao balanço divulgado no dia 
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anterior: 1) um especialista argumentou que, como resultado da ineficiência de projetos e da 

corrupção, a alavancagem da estatal aumentaria e que a empresa poderia perder sua 

classificação de grau de investimento; 2) o Itaú BBA apontou que a ausência das baixas 

contábeis indicaria desentendimento entre a direção da estatal e o seu conselho.  

De acordo com a Guide Investimentos, o balanço mostrou que o conselho não havia 

chegado a um consenso em relação às baixas contábeis e, assim, as incertezas em torno da 

companhia iriam continuar. Na opinião de um analista, a empresa deveria vender alguns 

blocos de poços de petróleo com menor eficiência de produção. O Itáu BBA calculou que a 

empresa precisaria emitir dívida para realizar os investimentos anunciados. Segundo o 

presidente de uma gestora de recursos, a empresa corria o risco de ter o vencimento de sua 

dívida em bônus antecipada.  

O Credit Suisse, por sua vez, alertou que a divulgação dos dados auditados poderia 

estar distante e essa ausência das demonstrações financeiras auditadas era mais uma fonte de 

preocupação em relação a Petrobras. Uma fonte informou ao jornal Valor que a Petrobras 

pretendia publicar as demonstrações financeiras completas de 2014, auditadas, no fim de 

maio. Outra fonte previa que os investimentos seriam 20% menores em 2015.  

Em relação à pressão para a saída da presidente da Petrobras, foi noticiado que Graça 

Foster deveria ser substituída quando ficasse claro que ela não teve envolvimento no esquema 

de corrupção. Ainda, segundo uma fonte, apesar dos investimentos da companhia, o valor 

contábil de alguns ativos analisados separadamente era de zero. Como a baixa contábil não foi 

aplicada ao balanço, a incerteza no mercado aumentou e, desse modo, surgiram especulações 

sobre venda de ativos, crédito, investimentos e pressão para a substituição da gestão. 

 No mesmo dia 29, em resposta às especulações, a Petrobras afirmou que o valor do 

ajuste no balanço e o percentual de corte nos investimentos ainda estavam sendo analisados. 

Também neste dia, foi realizada a teleconferência sobre informações não auditadas do terceiro 

trimestre de 2014. Nesta teleconferência com analistas e investidores, a presidente da 

Petrobras, Graça Foster, informou que trabalhava para não emitir dívida este ano e contratar o 

mínimo de dívidas possível em 2016 e 2017. A presidente admitiu que a área de Exploração e 

Produção não seria poupada dos cortes nos investimentos nos próximos anos e que o valor 

dos ativos inflados no balanço, calculados em R$ 88,6 bilhões, poderia subir. Além disso, 

Graça Foster informou que, por causa dos desdobramentos da Operação Lava-Jato, a estatal 

não apresentaria o plano de investimentos no início de ano. Por fim, o diretor financeiro da 

companhia declarou que havia a possibilidade de a Petrobras não pagar dividendos relativos 
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ao exercício de 2014. Neste dia, os retornos anormais ainda foram negativos e as ações 

tiveram recorde de volume anormal de negociação no mês (PETR3: 2,0 e PETR4: 1,51). 

 No dia 30, o Valor publicou que a estatal precisaria publicar um balanço anual 

auditado até o fim de junho, sob pena de ver declarado o vencimento antecipado de dívidas de 

US$ 56,7 bilhões. Além disso, o governo do Estado do Rio de Janeiro teria ameaçado 

suspender incentivos fiscais concedidos à Petrobras. Houve também notícias a respeito da 

baixa contábil, de possíveis irregularidades na aprovação de investimentos e especulações 

com o custo para a melhoraria da governança da companhia. Em um comunicado, a Petrobras 

anunciou que a agência de classificação de risco Moody’s havia revisado o nível de risco 

(rating) da dívida em moeda estrangeira da Petrobras para baixo (Baa2 para Baa3), mas que, 

com essa nota, a Petrobras ainda mantinha sua classificação como Grau de Investimento. 

 Em resumo, apenas no dia 26 de janeiro não houve divulgação de informações 

referentes à Petrobras. Foram ao todo 100 informações divulgadas no mês de janeiro de 2015, 

sendo que a maior parte teve como assunto: a baixa contábil (19), a queda do preço do 

petróleo (11), o preço praticado pela Petrobras no mercado interno (6), ausência das 

demonstrações financeiras (6), especulações sobre investimentos da companhia (5), crédito 

(5) e a Operação Laja-Jato (5) (ANEXO A). A maior parte das informações vieram de fontes 

formais e com conteúdo desfavorável à empresa. Houve 9 dias que se destacaram no quesito 

referente ao impacto nos retornos anormais e/ou no volume anormal de negociação das ações. 

O quadro 4 apresenta o assunto, o sinal e o tipo de fonte dos eventos que se destacaram em 

janeiro de 2015. 

 
Quadro 4: Eventos que se destacaram em janeiro de 2015 

 
Data Categoria Subcategoria Sinala Fonteb 

05/01/15 Macroeconomia Preço do Petróleo N F 

06/01/15 Macroeconomia Preço do Petróleo N F 

08/01/15 Macroeconomia Preço do Petróleo P I 

09/01/15 Estratégia e Performance Venda de Ativos - Especulações P I 

15/01/15 Gestão Substituição da Gestão - Especulações P I 

16/01/15 Legal Operação Lava-Jato N F 

28/01/15 Financeiro Demonstrações Financeiras N F 

29/01/15 Reuniões e Eventos Teleconferência N F 

30/01/15 Estratégia e Performance Crédito N F 
a N – impacto negativo para a empresa; P – impacto positivo para a empresa. 
b F – fonte formal; I – fonte informal.  
Fonte: Elaboração própria (2017). 
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Os dias 5 e 6 tiveram como destaque a forte queda do preço do petróleo no mercado 

internacional. No dia 8, um boato com informações favoráveis à empresa a respeito de 

importação de gasolina e diesel para aproveitar o baixo preço do petróleo no exterior pode ter 

motivado os retornos anormais expressivos e o bom volume de negociação. No dia 9, 

especulações sobre a venda de participação em áreas do pré-sal deve ter animado os 

investidores preocupados com o caixa da Petrobras, pois as ações tiveram o maior retorno 

anormal positivo no mês. No dia 15, as especulações em torno da nomeação do ex-presidente 

do Banco Central para a presidência da empresa provavelmente tiveram efeito positivo sobre 

os retornos anormais. No dia 16, informações sobre as investigações da Operação Lava-Jato 

devem ter impactado negativamente os retornos.  

 Os dias 28, 29 e 30 de janeiro foram destaque em nível de volume anormal de 

negociação e o dia 28 ainda teve os retornos anormais negativos mais expressivos do mês. No 

dia 28, a divulgação das demonstrações financeiras não auditadas do terceiro trimestre de 

2014 sem a tão aguardada baixa contábil e sem mencionar os dividendos causou decepção aos 

investidores e aumentou a incerteza quanto ao futuro da empresa. No dia 29, o destaque ficou 

com as informações negativas divulgadas na teleconferência para apresentação dos resultados 

do terceiro trimestre de 2014. A diretoria da empresa informou nesta ocasião que o valor da 

baixa contábil poderia subir, poderia não apresentar o plano de investimentos no início do ano 

e poderia não pagar os dividendos de 2014.  

No dia 30, foi anunciado que a Moody’s tinha revisado para baixo o nível de risco da 

dívida da empresa. Assim, o conteúdo positivo das informações de fontes informais gerou 

retornos anormais positivos nos dias de sua divulgação, mas as informações de fontes formais 

com conteúdo desfavorável à empresa foram o real destaque no mês como a queda do preço 

do petróleo, as demonstrações financeiras do terceiro trimestre de 2014 e as informações 

divulgadas na teleconferência. O maior retorno anormal positivo foi por conta das 

especulações em torno da venda de ativos. Por outro lado, o maior retorno anormal negativo 

foi causado pela publicação das demonstrações financeiras. 

 
6.2 ANÁLISE DE FEVEREIRO DE 2015 

 
 Em 02/02/2015, a Petrobras informou que a divulgação, em 28/01, das demonstrações 

contábeis não auditadas do terceiro trimestre de 2014 teve o objetivo de atender às obrigações 

em contratos de dívida, de forma a não ocorrer o vencimento antecipado. Além disso, a 

companhia acrescentou que estava trabalhando para produzir as demonstrações financeiras do 
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terceiro trimestre de 2014 auditadas, mas ainda não havia data fixada para a sua divulgação. 

Em relação à perfuração de poços, a empresa anunciou a descoberta de novo reservatório na 

Bacia de Sergipe.  

No que tange às notícias, foi divulgado novo recorde de produção de derivados no 

Brasil em 2014 pela Petrobras e que o preço do barril de petróleo tinha subido no mercado 

internacional. Além disso, foi anunciado que a agência Standard & Poor’s manteve a nota da 

dívida da Petrobras na margem do grau de investimento. As ações tiveram retornos anormais 

positivos de +3,56% para a PETR3 e de +2,77% para a PETR4 (Gráfico 3) causados, 

provavelmente, pela boa notícia da agência Standard & Poor’s. 

 
Gráfico 3: Retornos anormais em fevereiro de 2015 

 
Fonte: Elaboração própria (2017). 
  

No dia 03/02, houve novamente notícias positivas, desta vez, em relação ao aumento 

da cotação do barril de petróleo no mercado internacional. Ainda no plano macroeconômico, 

houve notícias positivas em relação à um plano do governo da Grécia para renegociar sua 

dívida. Já uma notícia não tão positiva foi o anúncio de que a Agência Fitch teria rebaixado a 

nota de risco de crédito da Petrobras, mas ainda era uma nota considerada como grau de 

investimento. Foram divulgadas também informações de uma fonte do governo de que a 

situação de Graça Foster, então presidente da Petrobras, teria se agravado com a divulgação, 
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no balanço, da existência de R$ 88,6 bilhões em ativos superavaliados. Assim, segundo esta 

fonte, o governo estaria à procura de um nome para substitui-la.  

Além disso, houve outra informação não oficial de que, na próxima reunião (06/02), o 

Conselho de Administração da Petrobras formalizaria a troca de toda a diretoria. Dada a 

situação de descrédito da então atual diretoria da estatal para com os investidores, que se 

agravou com a divulgação do balanço sem a esperada baixa contábil, esta última informação 

proveniente de uma fonte informal deve ter sido responsável por trazer ânimo aos investidores 

em relação ao futuro da empresa. Esta agitação pode estar refletida nos retornos positivos 

anormais bem elevados, os maiores para ambos tipos de ações no mês de fevereiro de 2015 

(PETR3: +8,22% e PETR4: +9,11%).  Além dos retornos, o volume de negociação anormal 

da PETR4 foi de 1,33, ou seja, a ação preferencial foi bastante negociada neste dia. 

 No dia 4, mais uma notícia não oficial sobre a substituição da gestão da Petrobras 

afirmava que o Palácio do Planalto já teria informado à presidente da Petrobras, Graça Foster, 

de que ela seria substituída no cargo. Em resposta à solicitação da B3 e da CVM a respeito 

desta notícia, a Petrobras respondeu que o Conselho de Administração se reuniria na sexta-

feira, dia 06/02/2015, para eleger a nova diretoria face à renúncia da presidente e de cinco 

diretores. Com o anúncio oficial da renúncia da presidente e dos diretores, as ações da 

empresa tiveram os maiores volumes de negociação anormal do mês de fevereiro (PETR3: 

1,32 e PETR4: 1,96). 

 No dia 5, a Petrobras ratificou o rebaixamento da nota de risco de crédito pela Fitch e 

que a renúncia da Presidente e dos cinco Diretores teria efeito a partir do dia 6 de fevereiro de 

2015, data em que o Conselho de Administração se reuniria para eleger os novos membros da 

Diretoria. Além disso, a companhia anunciou a descoberta de novas acumulações de óleo na 

Bacia de Campos. Neste dia também, o jornal Valor noticiou a renúncia da presidente da 

Petrobras, Graça Foster, e cinco diretores. 

 No dia 6, a Agência Broadcast antecipou o nome do novo presidente e dos novos 

diretores anunciado posteriormente pela Petrobras. A Petrobras comunicou também que a CPI 

da Câmara, para apurar denúncias de desvios na Petrobras, tinha sido instalada no dia anterior 

pelo presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha (PMDB-RJ). Segundo o jornal 

Valor, a escolha da presidente do Brasil, Dilma Rousseff, por Aldemir Bendine para a 

presidência da Petrobras não tinha agradado o mercado nem tranquilizado o PT (Partido dos 

Trabalhadores). Ao verificar que este dia teve os retornos anormais mais baixos do mês 

(PETR3: -4,76% e PETR4: -5,13%) e alto volume anormal de negociação (PETR3: 1,22 e 
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PETR4: 1,95), é de se constatar que a decisão de colocar Aldemir Bendine na presidência da 

Petrobras não deve ter agradado mesmo os investidores. 

 No dia 9, houve notícias macroeconômicas negativas como o aumento do dólar e dos 

juros futuros. Em 10/02, a Petrobras anunciou a conclusão da perfuração e testes do 

Consórcio de Libra. Neste dia, também, a pesquisa da Datafolha revelou deterioração 

importante da popularidade da presidente. Além disso, uma série de notícias negativas 

relacionadas à macroeconomia foram divulgadas: queda do preço do petróleo; dólar tinha 

atingido maior nível em mais de uma década; juros futuros projetavam alta maior da taxa 

Selic (taxa de juros brasileira); piora do risco de calote da dívida soberana do Brasil; 

expectativa de aumento da taxa de juros americana. 

 No dia 11, foi noticiado que o novo presidente da Petrobras, Aldemir Bendine, tinha 

dito que a Petrobras deveria fazer um novo cálculo da baixa contábil de ativos e que o 

próximo balanço refletiria a real situação da companhia. Houve, também, informações da 

investigação da Lava-Jato: a Petrobras poderia ser condenada por ter auxiliado na formação 

do cartel de empreiteiras, pois as reuniões, atas e comunicados conjuntos entre a Petrobras e a 

ABEMI (Associação Brasileira de Engenharia) abriram caminho para a ampliação de gastos 

bilionários com aditivos na refinaria Abreu e Lima e em outros projetos da estatal. A perda de 

valor das ações da empresa em decorrência das investigações da Operação Lava-Jato trouxe 

preocupações como as ações judiciais nos Estados Unidos. O jornal Valor ainda publicou que, 

em relação a essas ações judiciais, Érica Gorga, professora da Escola de Direito da Fundação 

Getúlio Vargas, estipulou que o prejuízo da empresa poderia chegar à casa do bilhão. 

Segundo o jornal Valor, a primeira audiência da ação coletiva movida nos Estados Unidos 

tinha sido marcada para 20 de fevereiro. 

 Foi divulgado no dia 12 que, segundo o Jornal Estadão, a Petrobras teria débito 

estimado em R$ 10 bilhões com o Estado de São Paulo. A Petrobras anunciou um acidente 

em um navio-plataforma. Neste dia, foram publicadas várias declarações do novo presidente 

da estatal: mudanças no conselho de administração deveriam ocorrer antes da reunião de abril; 

a venda de participação em blocos de exploração estaria descartada; a baixa contábil seria 

bastante inferior a R$ 88,6 bilhões; o balanço auditado do terceiro trimestre de 2014 seria 

publicado bem antes de junho; a Petrobras faria provisão dos prejuízos provocados pelo caso 

de corrupção envolvendo a estatal; implantaria ações para reduzir a dívida até o fim do ano; a 

empresa cortaria investimentos previstos, venderia ativos e, possivelmente, abriria o capital de 
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unidades de negócios; a capacidade de execução dos investimentos estaria atrelada à 

capacidade de caixa da empresa; nova capitalização estaria descartada. 

 No dia 13, a Petrobras publicou comunicado esclarecendo as declarações do novo 

presidente publicadas no jornal no dia anterior. A empresa esclareceu que apenas na 

Assembleia Geral de Acionistas, ainda sem data prevista, seriam escolhidos definitivamente 

os novos conselheiros. A companhia comunicou que estava estudando uma metodologia de 

baixa contábil para a emissão das demonstrações contábeis revisadas diferente da que chegou 

ao valor de R$ 88,6 bilhões. A empresa também informou que pretendia divulgar o balanço 

anual auditado até o final de maio de 2015. Outros esclarecimentos foram dados como: não 

havia previsão para emissão de novas ações da companhia; a empresa declarou que deveria 

reduzir investimentos e elevar desinvestimentos. Ainda neste dia, foi noticiado que o Estado 

do Rio de Janeiro estaria cobrando R$ 1,6 bilhão da Petrobras. 

 Em 18/02, a Petrobras anunciou recorde de produção de petróleo no pré-sal e gás 

natural em janeiro. Além disso, a companhia esclareceu algumas informações divulgadas nos 

jornais. A empresa respondeu que, em 20/02/2015, seria realizada uma audiência para decidir 

qual investidor seria o líder das ações judiciais. Além disso, a companhia respondeu que as 

contingências com o Estado do Rio estavam sendo discutidas.  

Houve uma série de notícias envolvendo a Petrobras neste dia: alta da cotação do 

dólar; ex-gerente da Petrobras entregou à Justiça uma planilha mostrando um organizado 

esquema de recebimento de propinas de diversas prestadoras de serviços; a estatal precisaria 

publicar um balanço anual auditado até o fim de junho, sob pena de ver declarado o 

vencimento antecipado de dívidas de US$ 56,7 bilhões; o primeiro e maior desafio da nova 

diretoria da Petrobras seria a apresentação de um balanço auditado e crível do resultado do 

terceiro trimestre de 2014. 

Ainda no dia 18/02, Richard Smith, advogado americano do escritório Norton Rose 

Fulbright, explicou que havia a possibilidade de a Securities and Exchange Commission 

(SEC) investigar e potencialmente cobrar de diretores e conselheiros por alegadas violações 

dos controles internos e da contabilidade. Na opinião de especialistas, a ex-presidente Graça 

Foster e seus diretores exageraram no volume de baixas de ativos (R$ 88,6 bilhões) indicado 

no balanço não auditado do terceiro trimestre de 2014 e o fizeram lançando mão de 

metodologias erradas. Segundo um assessor, o governo iria trocar seis dos dez conselheiros da 

Petrobras por profissionais de reconhecida competência. 
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 No dia 19/02, a Standard & Poor’s (S&P) informou que iria monitorar a habilidade da 

Petrobras em administrar suas necessidades de fluxo de caixa ao longo de 2015, diante do 

impacto da queda nos preços do petróleo. Este comunicado deve ter trazido mais 

preocupações com a situação da dívida da companhia, pois a ação PETR3 teve retorno 

anormal de -3% e a PETR4 de -3,54%. Este evento, a divulgação pela agência de risco 

Standard & Poor’s de sua apreensão com o fluxo de caixa da Petrobras diante da queda do 

preço do petróleo no mercado internacional, causou uma grande queda dos retornos anormais 

neste dia (Gráfico 4). 

 
Gráfico 4: Retornos anormais acumulados (CAR) antes e depois do comunicado da Standard & Poor’s 

 

 
          Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

No dia 20/02, respondendo a uma notícia do dia 12, a Petrobras confirmou que possuía 

débito com o Estado de São Paulo, mas discordava de tal valor estimado em R$ 10 bilhões. 

No dia 23/02, houve mais notícias sobre a queda do preço do petróleo no mercado 

internacional e, além disso, um analista da Clear Corretora alertou que os investidores 

estavam preocupados com a possibilidade de a nota de crédito da estatal ser rebaixada pela 

agência Moody’s nesta semana, pois, a dívida da empresa passaria a ser grau especulativo se 

perdesse mais um degrau do rating. No dia 24, houve as seguintes notícias macroeconômicas: 

1) a aprovação do plano temporário de socorro à Grécia pelo Eurogrupo; 2) declarações da 
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presidente do FED (Federal Reserve - Banco Central Americano) deram a impressão de que a 

alta dos juros americanos poderia levar mais tempo para ocorrer.  

Em 25/02, a Petrobras perdeu o grau de investimento e passou a ser grau especulativo 

pela agência de classificação Moody’s. Neste dia, informações não oficiais anunciaram que: 

na próxima reunião do conselho de administração da Petrobras, um dos conselheiros, que não 

quis se identificar, proporia que a União utilizasse parte das reservas internacionais de US$ 

380,5 bilhões para comprar ações da empresa e fortalecê-la. Segundo a Agência BroadCast, o 

principal tema a ser discutido nessa reunião seria a conclusão das negociações com a empresa 

de auditoria PricewaterhouseCoopers (PwC) para fechar um novo contrato de auditoria do 

balanço financeiro.  

A PETR3 teve retorno anormal de -4,13% e volume anormal de 1,16, já o retorno 

anormal da PETR4 foi de -4,47% e o volume anormal de 1,34. Essa queda dos retornos e o 

alto volume de negociação devem ter sido causados pelo anúncio do rebaixamento da nota da 

dívida da estatal para grau especulativo. Os investidores ainda temiam que outras agências de 

risco também rebaixassem a nota da dívida da estatal. Caso isso acontecesse, fundos de 

investimento, que têm como regulamento somente investir em empresas com grau de 

investimento, não poderiam mais possuir ações da Petrobras em sua carteira de investimentos. 

No dia 26, a Petrobras confirmou que constava da agenda da próxima reunião do 

conselho a discussão sobre a contratação da empresa de auditoria para os exercícios de 2015 e 

2016. No entanto, a empresa negou que estivesse prevista a discussão sobre utilização pela 

União de parte das reservas internacionais de US$ 380,5 bilhões para comprar ações da 

empresa. No mesmo dia, houve novamente queda do preço do petróleo no mercado 

internacional. Também houve a publicação de opiniões das consequências da perda de grau de 

investimento: uma maior percepção no exterior de que Standard & Poor’s (S&P) e Fitch 

também iriam reduzir a empresa a grau especulativo no curto prazo, tornando ainda mais 

remota e cara a possibilidade de a companhia levantar recursos no mercado internacional; a 

perda do selo de bom pagador também aumentaria os questionamentos sobre o que fariam os 

investidores que detinham bônus da Petrobras.  

Houve também a informação de fonte não oficial de que a Petrobras tinha contratado o 

banco JP Morgan para mapear investidores interessados em adquirir reservas de petróleo sob 

concessão da petroleira, inclusive no pré-sal. No dia seguinte (27/02), a empresa negou essa 

informação e anunciou a substituição de um membro do conselho de administração. Este dia 
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teve retornos anormais positivos de +3,96% para a PETR3 e +4,19% para a PETR4, pois a 

retomada do otimismo com o governo levou à alta das ações das estatais. 

Em resumo, o mês de fevereiro de 2015 foi repleto de informações sobre a Petrobras 

com divulgação de comunicados corporativos e notícias ocorrendo em todos os dias úteis do 

mês. Observou-se que neste mês houve praticamente a mesma quantidade de informações 

entre positivas e negativas. Ressalta-se que a maior parte das informações divulgadas vieram 

de fontes formais, versando sobre: crédito (10) e especulações sobre o crédito (5), venda de 

ativos (5), baixa contábil (6), ausência de demonstrações financeiras (6), preço do petróleo (6) 

e ação judicial (5) (ANEXO B). 

O impacto nos retornos anormais e/ou no volume anormal de negociação se destacou 

em 7 dias. No dia 2, foi anunciado que a agência Standard & Poor’s manteve a nota da dívida 

da Petrobras na margem do grau de investimento. No dia 3, uma informação não oficial de 

substituição de toda a diretoria da empresa pode ter sido responsável pelo mais alto retorno 

anormal positivo no mês de fevereiro. O anúncio oficial da renúncia da presidente e diretores 

pode ter induzido o alto volume de negociação verificado no dia 04/02. No entanto, a escolha 

de Aldemir Bendine para a presidência não deve ter agradado os investidores, pois verificou-

se os retornos negativos mais expressivos do mês e volumes de negociação significantes no 

dia 6 de fevereiro. O quadro 5 apresenta o assunto, o sinal e o tipo de fonte dos eventos que se 

destacaram em fevereiro. 

 
Quadro 5: Eventos que se destacaram em fevereiro de 2015 

 
Data Categoria Subcategoria Sinala Fonteb 

02/02/15 Estratégia e Performance Crédito P F 
03/02/15 Gestão Substituição da Gestão - Especulações P I 
04/02/15 Gestão Renúncia de Executivo P F 
06/02/15 Gestão Contratação de Executivo N F 
19/02/15 Estratégia e Performance Crédito N F 
25/02/15 Estratégia e Performance Crédito N F 
27/02/15 Política Avaliação do Governo P F 

a N – impacto negativo para a empresa; P – impacto positivo para a empresa. 
b F – fonte formal; I – fonte informal.  
Fonte: Elaboração própria (2017). 
 

No dia 19/02, o comunicado da agência de risco Standard & Poor’s (S&P) de que iria 

monitorar a habilidade da Petrobras em administrar suas necessidades de fluxo de caixa ao 

longo de 2015 trouxe preocupações com um possível rebaixamento da nota de crédito da 
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companhia. No dia 25, houve retornos e volume de negociação anormais expressivos após 

anúncio do rebaixamento da nota da dívida da estatal para grau especulativo pela agência de 

risco Moody’s. No dia 27, a retomada do otimismo com o governo brasileiro levou à alta das 

ações das estatais.  

Assim, em fevereiro, a maior parte das informações que causaram retornos e/ou 

volumes anormais expressivos estava vinculada ao crédito corporativo e à gestão da 

companhia. A grande maioria veio de fontes formais, dentre as quais, metade trouxe impacto 

positivo e a outra metade trouxe efeito negativo. A informação informal a respeito da 

substituição da gestão foi responsável pelo maior retorno anormal positivo. Por outro lado, a 

contratação do novo executivo para o cargo de Presidente da companhia trouxe o maior 

retorno anormal negativo para o mês. 

 

6.3 ANÁLISE DE MARÇO DE 2015 

 

 Em 02 de março, a Petrobras anunciou a aprovação pelo Conselho de Administração 

da substituição de um executivo na diretoria corporativa e de serviços. Neste dia, os 

operadores comentaram que circulavam rumores de que a agência Fitch também deveria 

rebaixar o rating da Petrobras, tirando o grau de investimento da companhia. No dia 03/03, a 

Petrobras informou que sua Diretoria Executiva, em reunião realizada em 26.02.2015, tinha 

aprovado a revisão do plano de desinvestimento para o biênio 2015 e 2016. O valor total do 

plano era de US$ 13,7 bilhões, divididos entre as áreas de Exploração e Produção no Brasil e 

no exterior (30%), Abastecimento (30%) e Gás e Energia (40%).  

Além disso, a companhia divulgou que seu Conselho de Administração, em reunião 

realizada no dia 27 de fevereiro, tinha aprovado a contratação da PricewaterhouseCoopers 

Auditores Independentes para prestação de serviços de auditoria contábil nos exercícios 

sociais de 2015 e 2016. O plano de desinvestimento gerou repercussão, por exemplo, segundo 

o jornal Valor Econômico, os sinais dados pela Petrobras ao anunciar uma venda de ativos 

mais agressiva ainda não eram suficientes para tranquilizar as preocupações em relação à 

situação do caixa da maior empresa do país. De acordo com a Agência de Notícias Broadcast, 

a Petrobras poderia diminuir em até R$ 30 bilhões os investimentos em 2015. 

 No dia 04/03, em resposta à notícia anterior, a Petrobras comunicou que a revisão do 

Plano de Negócios estava em andamento e, portanto, ainda não era possível quantificar o 

novo montante dos investimentos. Neste mesmo dia, o Estadão publicou que a Petrobras tinha 
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sido liberada a buscar financiamento, ainda neste ano, de até US$ 19 bilhões. Em resposta à 

esta notícia, no dia seguinte (05/03), a Petrobras informou que, em reunião realizada no dia 27 

de fevereiro de 2015, o Conselho de Administração da Petrobras tinha aprovado o limite de 

US$ 19,1 bilhões, até o qual a Diretoria Executiva estaria autorizada a aprovar operações de 

captação ao longo de 2015. No dia 06/03, a Petrobras informou que, em 04 de março de 2015, 

o juiz da causa tinha nomeado a Universities Superannuation Scheme, Ltd. como autor líder 

da Class Action movida em face da Companhia perante a Corte Federal de Nova Iorque. 

 No dia 09/03, a Petrobras comunicou que a Schahin Engenharia e a TKK Engenharia 

seriam temporariamente impedidas de serem contratadas e de participarem de licitações da 

Petrobras. Houve notícias sobre o câmbio e a política. O dólar havia encerrado a R$ 3,1277, 

maior nível desde 28 de junho de 2004 e o risco político e as dúvidas sobre a capacidade do 

governo em promover o ajuste fiscal vinham aumentando. No dia 10/03, a Agência Broadcast 

informou que Murilo Ferreira, Presidente da Vale, substituiria o ex-Ministro da Fazenda 

Guido Mantega na presidência do Conselho da Petrobras.  

No dia seguinte, 11/03, a companhia esclareceu que não tinha sido informada pelo 

acionista controlador da intenção de alteração na composição do seu Conselho de 

Administração. Ainda neste dia, o jornal Valor deu mais detalhes sobre esse assunto 

informando que o presidente da Vale, Murilo Ferreira, tinha sido convidado a integrar o 

conselho de administração da Petrobras e seria forte candidato a presidência do colegiado de 

conselheiros da estatal. Além disso, foi noticiado que a desvalorização do real tinha reduzido 

significativamente a diferença entre o preço da gasolina nas refinarias brasileiras e no 

mercado externo. Assim, havia especialistas no mercado avaliando que poderia haver a 

necessidade de reajuste de preços de combustíveis pela estatal, caso o real continuasse a 

perder valor em relação ao dólar e a cotação do petróleo voltasse a subir de forma mais 

consistente no mercado internacional. 

 Em 12/03/2015, a Petrobras divulgou um informe da entrada em operação de um 

sistema de produção no campo de Búzios. No noticiário, houve a informação de que a 

Petrobras tinha expectativa de divulgar, no início de abril, o balanço atrasado do terceiro 

trimestre e as contas fechadas do Ano de 2014. Repercutiu negativamente sobre a Petrobras, 

notícias de que: a agência de risco Fitch teria rebaixado os ratings de emissões de bônus de 

duas prestadores de serviço com receio de que a Petrobras não honrasse os contratos; o 

depoimento do ex-presidente da Petrobras José Sérgio Gabrielli na CPI; a informação de que 

o Ministério da Fazenda não autorizaria o Tesouro a garantir uma operação aprovada em 
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dezembro pelo conselho de administração, na qual a estatal emitiria títulos lastreados em um 

crédito de quase R$ 9 bilhões que a companhia detinha contra a Eletrobras. Esta última deve 

ter sido a maior responsável pelos maiores retornos anormais negativos do mês de março. A 

PETR3 teve retorno anormal de -1,9% e a PETR4 de -2,97% (Gráfico 5). 

 
Gráfico 5: Retornos anormais em março de 2015 

 
Fonte: Elaboração própria (2017). 
 
O Gráfico 6 mostra uma grande queda dos retornos anormais no dia 12/3 quando o 

então Ministro da Fazenda, Joaquim Levy, declarou que não autorizaria o Tesouro a garantir 

uma operação na qual a estatal poderia emitir títulos lastreados em um crédito de quase R$ 9 

bilhões que a companhia detinha contra a Eletrobras. 

 
Gráfico 6: Retornos anormais acumulados (CAR) antes e depois da declaração do Ministro da Fazenda 

    
Fonte: Elaboração própria (2017). 
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No dia 13/03, a Petrobras respondeu que ainda não havia data definida para divulgar 

as demonstrações contábeis auditadas do terceiro trimestre de 2014 e as demonstrações 

auditadas do Ano de 2014. Com relação a isso, a Folha de São Paulo divulgou uma 

informação informal de que a diretoria da Petrobras tinha iniciado uma rodada de negociações 

com seus principais credores sobre a possibilidade de adiar por seis meses o prazo para 

entrega de seu balanço. Ainda na informalidade, o jornal Valor publicou que, segundo uma 

fonte, o fato de a União não avalizar a emissão de título pela Petrobras não significaria que a 

equipe econômica seria contrária à emissão, ou seja, a operação poderia ser realizada mesmo 

sem o aval do Tesouro. Após o pregão do dia 13, a Petrobras reafirmou que ainda não havia 

data definida para a divulgação do balanço. No dia, 16/03, a Petrobras informou que iniciou a 

produção em um campo localizado na Bacia de Campos. 

No dia 17/3, a Petrobras divulgou que foi comunicada pelo Comitê do Índice Dow 

Jones de Sustentabilidade que, a partir de 23 de março de 2015, não seria mais integrante do 

Dow Jones Sustainability Index World (DJSI World), do qual fazia parte desde 2006. A 

decisão do comitê foi baseada nas denúncias de corrupção investigadas no âmbito da 

Operação Lava Jato. O jornal Folha de São Paulo publicou que o pacote de desinvestimento 

da Petrobras incluiria usinas termelétricas, participações em distribuidoras de gás e em 

campos de petróleo, postos de gasolina no exterior e uma fatia da Petrobras Distribuidora. 

Diante da dificuldade de conseguir crédito, a Petrobras até então não tinha especificado 

oficialmente quais ativos seriam vendidos para fazer caixa. Devido à forte desvalorização do 

real nas últimas semanas, houve grande fluxo de compras de investidores estrangeiros na 

bolsa. No dia 18/03, o Fed sinalizou que não estaria com pressa para elevar a taxa de juros. 

No dia 19 de março, houve a informação de que, segundo fontes envolvidas nos 

estudos, o balanço seria publicado ainda este mês ou no início de abril. Ainda neste dia, o 

dólar tinha subido para R$ 3,2941, maior patamar desde 1º de abril de 2003, e houve 

preocupações com a instabilidade política que deve ter causado retornos anormais negativos 

de -1,95% para PETR3 e -1,44% para PETR4. No dia 20/03, em referência à notícia do dia 17 

sobre a carteira de desinvestimento da Petrobras, a companhia esclareceu que ainda estava 

estudando quais ativos iria vender. Em relação à notícia do dia anterior sobre a divulgação do 

balanço, a empresa disse mais uma vez que não havia data definida para a divulgação. Além 

dos esclarecimentos, a companhia informou que sua produção total de petróleo e gás natural, 

em fevereiro de 2015, foi 1,5% inferior ao patamar registrado em janeiro.  
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Além disso, surgiram especulações a respeito do crédito que a Petrobras tinha a 

receber da Eletrobras. Lembrando que, no dia 12, houve uma declaração do Ministro da 

Fazenda de que o Tesouro não daria aval a esta operação. No dia 20, foi publicada no jornal 

Valor que a Petrobras usaria um fundo de recebíveis para viabilizar uma captação no mercado 

de capitais com lastro nesse crédito a receber da Eletrobras.  

 No dia 23/03, foi noticiado que a necessidade de vender ativos ficaria mais urgente 

para a Petrobras, pois, com a constante desvalorização do real, os ganhos com a venda de 

combustíveis no Brasil acima dos preços internacionais estavam se anulando. O dia 24/03 foi 

preenchido com notícias das decisões da agência de classificação de risco Standard & Poor’s 

(S&P). A agência de risco reafirmou a nota soberana do Brasil em “BBB-”, com perspectiva 

estável. No caso da Petrobras, a Standard & Poor’s cortou a perspectiva do rating de crédito 

da companhia de estável para negativa, ao mesmo tempo, o rating foi mantido em “BBB-”. 

Ou seja, apesar da perspectiva negativa, o rating da petrolífera continuou em nível de grau de 

investimento pela Standard & Poor’s. Esta notícia deve ter animado os investidores que 

andavam preocupados com o corte do grau de investimento da Petrobras por outras agências 

de risco, pois as ações PETR3 e PETR4 tiveram retornos anormais positivos de +2,08% e 

+2,35%, respectivamente. 

 No dia 25/3, a Petrobras comunicou a conclusão da perfuração de um poço e 

comunicou que a Diretoria Executiva tinha aprovado, em reunião realizada no dia anterior, o 

início do projeto de revisão da sua governança corporativa e modelo de gestão organizacional. 

A Agência Broadcast publicou que o conselho de administração aprovaria o resultado 

financeiro de 2014 na próxima reunião (26/03). Por outro lado, o Jornal Valor divulgou a 

informação de que, segundo fonte próxima à estatal, o conselho de administração da Petrobras 

iria discutir, nesta reunião, os balanços referentes ao terceiro e quarto trimestres de 2014, no 

entanto, os documentos dificilmente seriam aprovados nesse encontro. Houve também 

especulações sobre os valores a serem incluídos nos balanços do terceiro e quarto trimestres 

de 2014 decorrentes de corrupção.  

Ainda no dia 25, após anunciar a manutenção da nota de crédito da Petrobras em 

“BBB-” no dia anterior, a agência de rating Standard & Poor’s comunicou que revisaria a 

avaliação de risco da petroleira se o balanço auditado da estatal não fosse divulgado no prazo 

previsto, o que representaria a perda de grau de investimento da companhia. Neste dia, houve 

também forte fluxo de compras de investidores estrangeiros. Dados da B3 mostraram que os 

estrangeiros compraram mais de R$ 2 bilhões em ações na bolsa brasileira em seis pregões, 
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entre os dias 16 e 23. Além disso, em relação à macroeconomia, houve notícias de aumento da 

inflação e da forte alta do preço do petróleo no mercado internacional. Esta última deve ter 

impulsionado os investidores às compras de ações da estatal, pois PETR3 e PETR4 tiveram os 

maiores retornos anormais positivos do mês e volume anormal de negociação significativo. 

 Em 26 de março, a Agência Broadcast publicou que, neste dia, o conselho de 

administração iria referendar os cálculos e avalizar as perdas a serem lançadas nos balanços 

do terceiro e quarto trimestres do ano passado. Além disso, a agência acrescentou que tal 

registro de perdas anularia o lucro da companhia em 2014 e, assim, não haveria distribuição 

de dividendos. Neste dia, a Petrobras divulgou esclarecimentos a essas notícias sobre a 

publicação dos balanços e do registro da baixa contábil. Assim como outras respostas às 

especulações sobre a publicação dos balanços em atraso, a empresa respondeu que ainda não 

havia data definida para a divulgação e acrescentou que ainda estava avaliando o tratamento 

contábil adequado para os pagamentos indevidos identificados no âmbito das investigações 

relativas à Operação Lava-Jato.  

Ainda em 26/03, o jornal Valor publicou várias especulações sobre o que seria 

discutido na reunião do conselho que iria acontecer neste dia: avaliação de venda de ativos; 

fechamento do balanço de 2014, que deveria ser divulgado em abril; segundo uma fonte, o 

valor de R$ 2,1 bilhões seria utilizado como resultado da corrupção; o ex-ministro da Fazenda 

Guido Mantega, ainda presidente do conselho, apresentaria sua renúncia. Em relação à 

macroeconomia, foi divulgado que economistas projetavam queda de 0,1% no PIB do 4º 

trimestre e crescimento zero em 2014. 

No dia 27/3, os jornais Estadão e Folha de São Paulo, noticiaram que o Tribunal de 

Contas da União (TCU) tinha determinado mudanças nas licitações da Petrobras com base nos 

desvios descobertos pela Lava-Jato. Em referência ao PIB, o Banco Central admitiu que a 

economia brasileira tinha ido para o terreno negativo em 2014 e nele prosseguiria de forma 

mais acentuada em 2015. Em relação aos comunicados da Petrobras, foi divulgado os nomes 

dos candidatos indicados pelo acionista controlador, representado pela União Federal, para os 

Conselhos de Administração e Fiscal da Companhia, cujas eleições iriam ocorrer na próxima 

Assembleia Geral de Acionistas a ser realizada no dia 29 de abril de 2015. Murilo Ferreira, 

presidente da Vale, foi indicado para ocupar a presidência do Conselho de Administração. A 

estatal também divulgou, após o pregão do dia anterior, que o ex-ministro Guido Mantega 

tinha renunciado ao cargo de Presidente e membro do Conselho de Administração da 

Petrobras e que o conselho teria aprovado a eleição do Conselheiro Luciano Galvão Coutinho, 
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então presidente do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), para 

ocupar o cargo de Presidente do Conselho até a próxima Assembleia Geral de Acionistas.  

 No dia 30/3, surgiu uma série de especulações: a eleição dos novos conselheiros da 

Petrobras; o balanço em atraso; e investigações envolvendo a empresa. O Estadão publicou 

que a Petrobras estaria entre as empresas investigadas na Operação Zelotes, que investigava 

empresas por suspeita de negociar ou pagar propina para apagar débitos com a Receita 

Federal no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf). Segundo a Agência 

Broadcast, um grupo de trabalho, que envolvia a Petrobras e a Advocacia Geral da União 

(AGU) estaria estudando um plano de ressarcimento perante as empreiteiras envolvidas na 

Operação Lava-Jato. De acordo com o Jornal Valor, o presidente da mineradora Vale, Murilo 

Ferreira, foi formalmente indicado à presidência do conselho de administração da Petrobras, 

na tentativa de resgatar a credibilidade da estatal em meio aos escândalos com as 

investigações do Ministério Público na operação Lava-Jato. A próxima Assembleia Geral de 

Acionistas prevista para 29 de abril teria a finalidade de realizar a eleição dos novos membros 

do conselho. Já o jornal O Globo publicou que a diretoria da estatal tentaria substituir alguns 

membros indicados pela União, controladora da estatal. 

 Ainda no dia 30/3, o Valor publicou que o conselho de administração da Petrobras 

decidiu convocar a assembleia geral ordinária (AGO) para discutir as mudanças na 

composição do colegiado sem discutir as demonstrações financeiras de 2014. Especulações 

sobre o balanço da Petrobras voltaram a circular no mercado. Segundo a coluna Radar, da 

revista “Veja”, o resultado deveria sair no dia 13 de abril. Porém, o Valor apurou que a 

próxima reunião do conselho de administração estaria marcada para o dia 17. O conselho 

precisaria aprovar as contas antes que o balanço fosse divulgado. Além disso, em tese, a 

Petrobras teria até terça-feira (31 de março) para divulgar o resultado do ano, segundo o 

Valor. Depois disso, a companhia seria multada diariamente pelo atraso e a CVM poderia 

abrir um processo para julgar a responsabilidade dos diretores e, eventualmente, aplicar 

sanções. Em relação à taxa de juros americana, as declarações da presidente do Federal 

Reserve (Fed, o banco central americano), Janet Yellen, indicaram que a alta dos juros nos 

Estados Unidos seria gradual. 

 No dia 31/03, houve notícias de que o real estava fechando o primeiro trimestre de 

2015 com a maior desvalorização em relação ao dólar para o período desde 1999, ano da 

maxidesvalorização da moeda brasileira com a mudança para o regime de câmbio flutuante. 

Além disso, após ter subido 2% em janeiro, a produção industrial tinha caído 1,5% em 
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fevereiro, na comparação com o mês anterior. Por sua vez, a Petrobras informou que foi 

iniciada a produção em águas ultra profundas do Golfo do México norte-americano e que 

tinha recebido correspondência do Sr. Mauro Gentile Rodrigues da Cunha, membro do 

Conselho de Administração eleito pelos acionistas minoritários, informando que não 

pretendia concorrer a um novo mandato. Além disso, a empresa divulgou a primeira alienação 

de ativos da companhia no âmbito do plano de desinvestimento para o biênio 2015 e 2016: a 

alienação da totalidade de seus ativos situados na Bacia Austral, na Argentina, pelo valor de 

US$ 101 milhões. Respondendo à notícia do dia anterior sobre solicitação de indenização às 

empreiteiras, a Petrobras negou que existisse um grupo de trabalho específico com a 

Advocacia Geral da União (AGU) para tratar de um plano de ressarcimento. 

 Em suma, houve informações úteis para se investir na Petrobras em todos os dias do 

mês de março de 2015, porém a quantidade de ocorrências neste mês (84) foi menor do que 

em janeiro e em fevereiro (ANEXO C). Da mesma forma, a quantidade de dias com retornos 

e volumes de negociação anormais significantes foi menor em março. Este mês teve 

praticamente a mesma quantidade de informações com teor negativo e positivo para a 

empresa, porém a quantidade de informações com sinal neutro foi maior em relação aos 

outros dois meses. Em termo de tipo de fonte, este mês teve quantidade maior de informações 

de fontes formais (55) do que de fontes informais (29). A proporção de ocorrência de 

informações de fontes informais foi similar à do mês de janeiro.  

A maior parte das informações estavam relacionadas ao crédito (5) ou a especulações 

sobre o financiamento da companhia (5); a especulações sobre venda de ativos (5); a 

reorganização do conselho de administração com a futura eleição dos novos membros (4) e 

especulações com a substituição dos membros então empossados (4); ao câmbio (4) com a 

contínua desvalorização da moeda brasileira; e, principalmente, às especulações sobre a 

divulgação dos balanços em atraso (13) e o valor a ser registrado nos balanços como baixa 

contábil devido à corrupção (7).  

Houve expressivos retornos anormais e/ou volume anormal de negociação em 5 dias 

no mês de março de 2015. O maior retorno anormal negativo no mês ocorreu no dia 12 para 

ambas as ações após o Ministro da Fazenda declarar que não autorizaria o Tesouro a garantir 

uma operação na qual a estatal poderia emitir títulos lastreados em um crédito de quase R$ 9 

bilhões contra a Eletrobras. Preocupações com a instabilidade política também podem ter 

causado retornos anormais negativos significativos no dia 19. Por outro lado, a decisão da 

Standard & Poor’s, agência de risco, de manter a nota de crédito da Petrobras em nível de 
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grau de investimento pode ter causado retornos anormais positivos expressivos no dia 24/03. 

O assunto, o sinal e o tipo de fonte dos eventos que se destacaram em março são apresentados 

no quadro 6. 
Quadro 6: Eventos que se destacaram em março de 2015 

 
Data Categoria Subcategoria Sinala Fonteb 

12/03/15 Estratégia e Performance Crédito N F 

19/03/15 Política Instabilidade Política N F 

24/03/15 Estratégia e Performance Crédito P F 

25/03/15 Macroeconomia Preço do Petróleo P F 

27/03/15 Gestão Renúncia P F 
             a N – impacto negativo para a empresa; P – impacto positivo para a empresa. 
             b F – fonte formal; I – fonte informal.  
        Fonte: Elaboração própria (2017). 
 

A forte alta do petróleo no mercado internacional no dia 25/03 deve ter impulsionado 

as compras de ações da estatal, pois as ações da empresa tiveram os maiores retornos 

anormais positivos do mês e volume anormal de negociação significativo. A renúncia do ex-

ministro Guido Mantega ao cargo de presidente do conselho de administração da Petrobras 

foi, muito provavelmente, responsável pelos retornos anormais positivos expressivos no dia 

27 de março. 

Assim, em março, a maior parte das informações que causaram retornos e/ou volumes 

anormais expressivos teve impacto favorável à companhia e todas vieram de fontes formais. 

Crédito corporativo, instabilidade política, o preço do petróleo e renúncia do ex-ministro 

Guido Mantega da presidência do conselho de administração foram os assuntos que se 

destacaram. O aumento do preço do petróleo no mercado internacional pode ter atraído os 

maiores retornos anormais positivos do mês e volume anormal de negociação significativo. 

Por outro lado, o maior retorno anormal negativo veio da declaração do então Ministro da 

Fazenda Joaquim Levy não autorizando o Tesouro a garantir uma operação na qual a estatal 

poderia emitir títulos lastreados em um crédito contra a Eletrobras. 

 

6.4 ANÁLISE DE ABRIL DE 2015 

 

No dia 01/04, a Petrobras assinou com o Banco de Desenvolvimento da China (CDB) 

um contrato de financiamento de US$ 3,5 bilhões. A companhia também respondeu a notícias 

que saíram nos dias 27 e 30 de março. A Petrobras informou que estava aguardando sua 

intimação formal relativa à decisão proferida pelo TCU, para avaliar as medidas a serem 
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adotadas para as licitações. A Petrobras também afirmou que tinha tomado conhecimento da 

Operação Zelotes por meio da imprensa e que solicitaria acesso ao conteúdo das 

investigações. Por fim, a empresa negou que trocaria os candidatos indicados pelo acionista 

controlador para o Conselho de Administração. 

No dia 01 de abril, foi noticiado que o dólar tinha se valorizado em 20% no primeiro 

trimestre de 2015. Outra notícia afirmava que a venda dos campos de petróleo na Bacia 

Austral representava menos de 1% dos US$ 13,7 bilhões que a estatal pretendia arrecadar com 

seu plano de desinvestimentos. Mesmo precisando de dinheiro, segundo um conselheiro, a 

Petrobras não venderia a BR Distribuidora. Em relação à class action (ação coletiva) 

registrada nos Estados Unidos, houve informações informais a respeito da compra da refinaria 

de Pasadena. 

No dia 02/04, em resposta às especulações em torno da BR Distribuidora, a Petrobras 

não informou, especificamente, quais ativos estariam incluídos no plano de desinvestimentos. 

No âmbito das demonstrações financeiras atrasadas de 2014, houve informações nos jornais 

de que a divulgação dos balanços poderia demorar mais ainda por estar sob análise da SEC 

(Securities and Exchange Commission), autoridade americana responsável pela vigilância do 

mercado) e que as baixas contáveis ficariam entre R$ 20 bilhões e R$ 40 bilhões, mas não 

incluiria perdas com corrupção. 

No dia 6/04, a Petrobras esclareceu as notícias sobre a compra de Pasadena e sobre a 

divulgação dos balanços e a baixa contábil. A petrolífera afirmou que estava analisando as 

alegações apresentadas pelo autor líder da Ação Coletiva (Class Action) e iria se defender em 

relação a esta ação. Em relação às demonstrações financeiras de 2014, a empresa informou 

que não havia data definida para a divulgação e que, conforme informado em vários 

comunicados no mês de março, estava avaliando o tratamento contábil adequado para os 

pagamentos indevidos identificados no âmbito das investigações relativas à Operação Lava-

Jato para proceder aos ajustes. Os retornos anormais negativos de -2,32% e -2,43% para 

PETR3 e PETR4, respectivamente, devem ter sido provocados pela indefinição da empresa 

quanto à publicação dos balanços, o que gerava muita incerteza e impedia a avaliação da sua 

situação financeira. 

No dia 07/04, a Petrobras informou que tinha recebido indicações, pelos acionistas não 

controladores, de nomes de candidatos para as vagas nos Conselhos de Administração e Fiscal 

para a eleição que iria ocorrer na Assembleia Geral Ordinária de 29 de abril de 2015. Houve 

neste dia também informações não oficiais de que a Petrobras estimava perdas de US$ 14,3 bi 
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com a Comperj. No dia seguinte, 08/04, a companhia respondeu que as informações relativas 

aos investimentos permaneciam em avaliação e seriam divulgadas nas demonstrações 

contábeis de 2014. Em 08 de abril, o portal Exame.com divulgou que a companhia holandesa 

SBM Offshore, envolvida na Lava-Jato, tinha aceitado indenizar a estatal em US$ 1,7 bilhão, 

mas as negociações foram paralisadas por desentendimentos entre o Ministério Público 

Federal (MPF) e a Controladoria-Geral da União (CGU).  

No dia 09/04, a Petrobras esclareceu que não possuía informações a respeito da 

negociação, pois a competência legal para conduzir negociação de acordos de leniência com 

empresas mencionadas em investigações era das autoridades públicas brasileiras. Neste dia, 

09/04, houve os maiores retornos anormais positivos do mês de abril, provavelmente, por 

conta da notícia do Jornal Valor de que o balanço da Petrobras sairia até o dia 17 de abril. A 

PETR3 teve retorno anormal de +8,57% e a PETR4 de +8,38% (Gráfico 7). 

 
Gráfico 7: Retornos anormais de abril de 2015 

 
Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

No dia 10/04, a petrolífera reafirmou que ainda não havia data definida para 

divulgação das demonstrações contábeis do 3o e 4o trimestre e do Ano de 2014, revisadas 

pelos auditores. Neste mesmo dia, uma notícia afirmava que as perdas da companhia seriam 

da ordem de R$ 20 bilhões e poderiam zerar o lucro de 2014. Em relação ao Brasil, a agência 
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de classificação de riscos Fitch Ratings manteve a classificação de risco soberano “BBB”, 

mas revisou a perspectiva da nota de estável para negativa.  

No dia 13/04, a Petrobras informou, em relação à notícia sobre perdas contábeis do dia 

10, que ainda estava realizando a análise dos ajustes necessários para a divulgação das 

demonstrações contábeis do terceiro e do quarto trimestres de 2014 revisadas pelos auditores. 

A empresa também comunicou o recebimento de indicações, por acionista não controlador, de 

nomes de candidatos para as vagas nos Conselhos de Administração e Fiscal. O dólar tinha 

fechado em alta de 1,66% a R$ 3,1239.  

Além disso, também houve mais especulações sobre a divulgação dos balanços e sobre 

o valor da baixa contábil que, segundo esta versão, deveria ficar próximo de R$ 6 bilhões 

representando cerca de 3% do valor dos ativos da estatal suspeitos de terem tido desvio de 

recursos. Apesar de todas essas informações divulgadas no dia 13/04, o que deve ter 

provocado retornos e volume anormais significativos foi uma notícia da Agência Estado 

Broadcast de que a Petrobras pretendia vender participação bilionária na Braskem. A PETR4 

teve retorno anormal de +4,96% e NAV de 1,25, já a PETR4 teve retorno anormal de +3,86% 

e NAV de 1,70. Essa informação trazia alívio para os investidores preocupados com a 

situação financeira da empresa que se encontrava bastante endividada e com dificuldade de 

acesso a crédito por conta do atraso da divulgação das demonstrações financeiras. 

Em resposta às especulações do dia 13, no dia 14/04, a Petrobras não confirmou que 

venderia sua participação na Braskem e informou que estava realizando as análises 

necessárias para o fechamento e divulgação das demonstrações contábeis. A empresa também 

comunicou que esperava divulgar as demonstrações contábeis ao mercado, após a decisão do 

CA na reunião do dia 22 de abril. A perspectiva de divulgação do balanço auditado de 2014 

da Petrobras também colaborou para o alívio da pressão de alta do dólar que caiu 1,98%, 

encerrando a R$ 3,0619. Segundo notícia publicada no jornal Valor, a baixa contábil no 

balanço da petrolífera seria entre R$ 14 bilhões a R$ 28 bilhões.  

No dia 15/04, respondendo à notícia do dia anterior, a Petrobras reiterou que estava 

realizando as análises para a divulgação dos balanços, no entanto, com a expectativa da sua 

divulgação no dia 22, as especulações se avolumavam. Uma notícia publicada neste dia 

especulava sobre as perdas contábeis, outra afirmava que a divulgação do balanço da 

Petrobras reabriria o mercado internacional para a emissão de bônus de empresas brasileiras, 

inclusive da própria estatal. Porém, a informação do jornal Valor de que a Petrobras incluiria 

as áreas do pré-sal no pacote de ativos à venda deve ter animado os investidores preocupados 
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com o caixa da empresa. Assim como a informação não oficial de venda de participação na 

Braskem no dia 13, este boato de venda de áreas do pré-sal deve ter provocado os expressivos 

retornos anormais positivos (PETR3: +4,19% e PETR4: +3,08%) e volume anormal (PETR3: 

1,12 e PETR4: 1,58) para as ações da Petrobras. 

No dia 16/04, a Petrobras negou que seu plano de desinvestimento contivesse ativos 

do pré-sal. O dólar já acumulava desvalorização de 4,90% no mês de abril, tendo recuado pelo 

terceiro pregão consecutivo em relação ao real. Segundo a Agência Estado Broadcast, após 

obter US$ 3,5 bilhões em empréstimo com o Banco de Desenvolvimento da China, a 

Petrobras poderia fechar outro acordo no exterior em valor próximo.  Outras informações não 

oficiais afirmavam que a estatal registraria, em 2014, lucro ligeiramente menor aos R$ 23,6 

bilhões registrados em 2013 e a contabilização das perdas, que ficaria em torno de R$ 20 

bilhões, zeraria o resultado. Assim, os acionistas da estatal não receberiam dividendos sobre o 

resultado da empresa em 2014. A resposta da Petrobras de que as áreas do pré-sal não 

estariam no plano de desinvestimentos deve ter sido responsável pelos retornos anormais 

negativos (PETR3: -0,84% e PETR4: -1,95%) e expressivo volume anormal (PETR3: 2,16 e 

PETR4: 1,71). 

No dia 17/04, a Petrobras negou que estivesse a ponto de fechar um financiamento no 

exterior em valor próximo ao empréstimo com o Banco de Desenvolvimento da China. A 

Petrobras classificou como ilegítimas o grande número de supostas informações, tais como 

metodologias, cálculos e valores acerca das demonstrações contábeis do 3o trimestre de 2014 

e das demonstrações contábeis anuais da Petrobras que vinham sendo veiculadas na imprensa. 

A Petrobras também comunicou a descoberta de petróleo nas Bacias do Espírito Santo e do 

Amazonas e a comprovação de boa produtividade na Bacia de Sergipe. Em relação à 

produção, a petrolífera informou que sua produção de petróleo e gás natural em março de 

2015 foi 1,3% inferior ao patamar registrado em fevereiro de 2015. Ainda neste dia, uma 

notícia afirmava que a Petrobras tinha conseguido renegociar com os credores os prazos para 

a entrega das demonstrações contábeis. A expectativa da divulgação dos balanços de 2014 

deve ter provocado os retornos anormais de +3,55% e +3,58% para a PETR3 e PETR4, 

respectivamente. 

No dia 20/04, a Petrobras esclareceu que, como as demonstrações contábeis de 2014 

seriam divulgadas no dia 22 de abril, não havia necessidade de renegociação de prazos para a 

entrega de tais documentos aos credores. A companhia também comunicou que tinha 

conseguido financiamento de R$ 9,5 bilhões com Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal 
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e Bradesco e um acordo com o banco Standard Chartered para arrendamento de plataformas 

no valor de até US$ 3 bilhões. Segundo o noticiário, o anúncio da divulgação do balanço 

auditado de 2014 no dia 22 e o fato de a Standard & Poor’s e a Fitch Ratings não terem 

rebaixado a nota de crédito soberano levaram à queda do dólar. Outra notícia veiculou a 

informação de que a Petrobras tinha ocultado despesas de US$ 8,1 bilhões no Complexo 

Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj).  

No dia 22/04, a moeda americana tinha recuado pelo terceiro dia consecutivo. Notícias 

de que o balanço seria publicado somente após o fechamento do pregão devem ter 

desanimado os investidores levando aos retornos anormais negativos nas ações da empresa 

(PETR3: -2,62% e PETR4: -2,93%). Com a divulgação das demonstrações contábeis do 

terceiro e quarto trimestre e de todo o Ano de 2014 após o fechamento do pegão do dia 22, as 

informações contidas nesses documentos causaram impacto nas ações no dia 23/04.  

A Petrobras informou no balanço que pretendia processar as empresas envolvidas no 

esquema de corrupção descoberto pela Operação Lava-Jato. Além disso, a empresa realizou 

uma baixa contábil de R$ 50,8 bilhões nas demonstrações financeiras auditadas de 2014, valor 

maior que o esperado pelo mercado. No entanto, a baixa aplicada foi inferior ao controverso 

valor de R$ 88 bilhões estimados pela companhia em janeiro, quando a administração anterior 

divulgou demonstrações não auditadas do terceiro trimestre de 2014. Incluído nos R$ 50,8 

bilhões, estava a propina revelada pelos delatores do esquema cujo valor a Petrobras optou 

por aplicar 3% sobre o total dos contratos assinados entre 2004 e abril de 2012, totalizando 

R$ 6,1 bilhões.  

Além disso, a teleconferência para discutir os resultados de 2014 com analistas e 

imprensa foi realizada neste dia (23/04). Os analistas relataram preocupação com o 

endividamento da empresa, por isso as especulações com a redução de investimentos e venda 

de ativos. A informação que desagradou, principalmente os investidores que detinham ações 

preferenciais da empresa, foi que a Petrobras não pagaria dividendos relativos ao exercício de 

2014 porque tinha registrado um prejuízo R$ 21,6 bilhões neste ano. A moeda americana 

encerrou a R$ 2,98 com a redução de incertezas no mercado doméstico.  

A divulgação das demonstrações financeiras, no dia 23/04, causou o maior volume 

anormal do mês de abril (PETR3: 3,65 e PETR4: 2,99), mas o retorno anormal dos dois tipos 

de ação da companhia ficou em direções opostas (PETR3: +1,64% e PETR4: -5,41%). O 

comportamento desigual do retorno dos papéis da Petrobras estava relacionado ao fato de a 

companhia ter anunciado que não pagaria dividendos relativos ao exercício de 2014, 
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contrariando a expectativa do mercado de que houvesse ao menos o pagamento do dividendo 

mínimo às ações preferenciais (PETR4). Essa diferença de comportamento entre a ação 

ordinária e a ação preferencial pode ser vista no gráfico 8. 

 
Gráfico 8: Retornos anormais acumulados (CAR) antes e depois da divulgação dos balanços auditados de 2014 

 

 
   Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

No dia 24/04, foi noticiado que a metodologia usada pela Petrobras para realizar a 

baixa contábil de R$ 6,2 bilhões, relativa ao esquema de corrupção, foi simplória e não 

incluiu o pagamento de impostos sobre a quantia relatada. Neste dia, a Petrobras informou 

que seu Conselho de Administração se reuniria no dia 15 de maio para apreciar as 

demonstrações contábeis do primeiro trimestre de 2015 e que esperava divulgá-las após a 

decisão do CA. O anúncio da divulgação dos resultados do primeiro trimestre de 2015 deve 
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ter colaborado para aumentar as negociações de ações da empresa, pois ambas tiveram 

expressivos volumes anormais (PETR3: 2,14 e PETR4: 1,45).  

No dia 27/04, a Petrobras anunciou a renúncia de um membro do Conselho de 

Administração. Neste dia, os retornos anormais foram de -3,55% para a PETR3 e -1,16% para 

PETR4. As ações preferenciais e ordinárias da Petrobras estiveram entre as maiores baixas do 

dia 27/04, depois de acumularem ganhos de 60% e 80%, respectivamente, desde a mínima 

mais recente, na casa dos R$ 8, registrada em 13 de março. Nesse sentido, houve grande 

pressão de venda das ações da companhia após um longo período de alta nos preços das ações 

antes da divulgação dos balanços. 

 No dia 28/04, a Petrobras informou que tinha protocolado em 24 de abril, pedidos de 

ingresso como Assistente do Ministério Público Federal nas 7 ações penais decorrentes da 

“Operação Lava Jato”, nas quais a companhia era vítima. Além disso, o presidente da 

Petrobras, Aldemir Bendine, disse que o conselho de administração a ser eleito teria como 

perfil pessoas vindas do mercado e nenhum conselheiro com cargo no governo.  

No dia 29/04, a Petrobras anunciou a conclusão da perfuração de um poço na Bacia de 

Sergipe e houve preocupação com a alta dos juros a ser realizada pelo Fed (Banco Central 

Americano). Após o fechamento do pregão do dia 29, a Petrobras publicou as deliberações da 

eleição dos membros do Conselho de Administração na Assembleia Ordinária com os 

acionistas. A União, controladora da Petrobras, tinha alterado a chapa indicada para o 

conselho de administração da Petrobras durante assembleia e apresentou três novos nomes 

que traziam menos indicações políticas para o órgão. A reunião também confirmou a eleição 

do presidente da Vale, Murilo Ferreira, como presidente do colegiado. 

 No mês de abril, houve divulgação de informações em todos os 20 dias úteis. Foram 

ao todo 89 ocorrências de informações no mês de abril de 2015, sendo que a maior parte teve 

como assunto: especulações sobre venda de ativos (6), baixa contábil (19), a 

ausência/expectativa das demonstrações financeiras (11), reorganização do conselho de 

administração (7), câmbio (8) (ANEXO D). A maioria das informações vieram de fontes 

formais, por outro lado, a maior parte das informações de fontes informais tratava da baixa 

contábil e da expectativa com a divulgação atrasada das demonstrações contábeis. 

Houve 10 dias em que as informações tiveram impacto significativo nos 

retornos/volume anormais. Metade dessas informações eram de fontes informais. Das 

informações informais, somente uma tinha conteúdo negativo para a empresa. Em relação às 

informações formais, ocorreu o contrário, ou seja, somente uma continha conteúdo positivo.  
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A maior parte das informações com destaque no impacto dos retornos e volume anormais 

estava relacionada à divulgação de resultados da companhia. Especulações sobre venda de 

ativos também tiveram impacto sobre as ações. O quadro 7 apresenta o assunto, o sinal e o 

tipo de fonte dos eventos que se destacaram em abril de 2015. 

 
Quadro 7: Eventos que se destacaram em abril de 2015 

 
Data Categoria Subcategoria Sinala Fonteb 

06/04/15 Financeiro Demonstrações Financeiras - Ausência N F 

09/04/15 Financeiro Demonstrações Financeiras - Ausência P I 

13/04/15 Estratégia e Performance Venda de Ativos - Especulações P I 

15/04/15 Estratégia e Performance Venda de Ativos - Especulações P I 

16/04/15 Estratégia e Performance Venda de Ativos - Especulações N F 

17/04/15 Financeiro Demonstrações Financeiras - Ausência P I 

22/04/15 Financeiro Demonstrações Financeiras - Ausência N I 

23/04/15 Financeiro Demonstrações Financeiras N F 

24/04/15 Financeiro Anúncio de Divulgação de Resultados P F 

27/04/15 Bolsa de Valores Pressão de compra e venda N F 
a N – impacto negativo para a empresa; P – impacto positivo para a empresa. 
b F – fonte formal; I – fonte informal.  
Fonte: Elaboração própria (2017). 

 
 No dia 6, o comunicado da Petrobras de que não havia ainda uma data definida para a 

divulgação dos balanços atrasados de 2014 provocaram retornos anormais negativos 

significantes para ambas as ações. No dia 9, um boato de que esses balanços seriam 

publicados no dia 17 geraram os maiores retornos anormais positivos do mês de abril. Os dias 

13 e 15 experimentaram retornos anormais positivos e NAV expressivos por conta de boatos 

de venda de participação na Braskem e em poços no pré-sal. A negação da Petrobras em torno 

das especulações sobre venda de ativos ocasionou retornos anormais negativos e expressivo 

volume anormal no dia 16/04.  

Retornos anormais positivos ocorreram no dia 17/04 por conta da expectativa em 

relação aos balanços a serem divulgados no dia 22 de abril. Uma notícia de que os balanços só 

seriam apresentados após o pregão provocou retornos anormais negativos no dia 22/04. A 

divulgação do balanço, no dia 23/04, com o anúncio de não pagamento dos dividendos de 

2014 provocaram um comportamento desigual dos papéis da Petrobras, assim, enquanto a 

ação ordinária teve retorno anormal positivo, a ação preferencial teve o maior retorno anormal 

negativo do mês. Houve volume anormal expressivo com o anúncio, no dia 24/04, da 

divulgação dos resultados do primeiro trimestre de 2015 em 15 de maio. No dia 27, houve 
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grande pressão de venda das ações da companhia após um longo período de alta nos preços 

das ações antes da divulgação dos balanços. 

Assim, metade das informações que provocaram retornos e volume anormais 

significantes vieram de fontes informais. A maior parte dessas informações de fontes 

informais tinham conteúdo positivo, por outro lado, a maior parte das informações de fontes 

formais tinham conteúdo negativo para a empresa. Em relação ao assunto, a maior parte das 

informações com retornos/volume anormais expressivos estavam relacionadas à divulgação 

de resultados da companhia. O maior retorno anormal positivo foi por conta de um boato que 

previa a data de divulgação dos balanços no dia 17 de abril. O maior retorno anormal negativo 

foi provocado pela publicação das demonstrações financeiras. 

 

6.5 ANÁLISE DE MAIO DE 2015 

 
No dia 04/05, a Petrobras comunicou o nome do novo gerente executivo de 

Relacionamento com Investidores. Uma notícia da Agência Estado Broadcast publicada no 

dia 05/05 informava que petroleiras estrangeiras estariam interessadas nas áreas do pré-sal da 

Petrobras. No dia 06/05, a Petrobras comunicou que não confirmava esta informação. A 

Petrobras também anunciou que divulgaria o resultado do 1o trimestre de 2015 no dia 15 de 

maio, após o fechamento do mercado. Neste dia, o juiz da Operação Lava-Jato autorizou a 

devolução à Petrobras de R$ 157 milhões desviados da estatal.  

Além disso, ainda no dia 06/05, o Jornal Valor anunciou que a produção de petróleo 

no Brasil tinha caído em março, pelo terceiro mês seguido, após bater recorde em dezembro 

de 2014. Da produção de petróleo e gás natural, 91,7% foram provenientes de campos 

operados pela Petrobras. Essa informação de queda na produção deve ter influenciado 

investidores preocupados com a saúde financeira da Petrobras, pois as ações tiveram retornos 

anormais negativos expressivos (PETR3: -2,06% e PETR4: -1,69%) e a ação ordinária 

apresentou o maior volume atípico de negociação no mês de maio. No dia 07/05, a ata da 

reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central sinalizou que a 

autoridade monetária estenderia o ciclo de aperto monetário para conter a inflação.  

A Petrobras publicou o relatório anual de 2014 no dia 08/05 e pode ter causado 

retornos anormais de -1,73% para PETR3 e -1,95% para PETR4. No dia 11/05, a Petrobras 

comunicou que seu Conselho de Administração tinha aprovado a nova composição do seu 

Comitê de Auditoria. Além disso, a Petrobras informou que tinha protocolado duas ações, 

uma no dia 30 de abril e outra no dia 08 de maio, referentes a pagamentos indevidos com 
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valor total de cerca de R$ 452 milhões. O presidente da companhia, Aldemir Bendine, disse 

que poderia recuperar R$ 1,3 bilhão com a Operação Lava-Jato. Ainda no dia 11/05, foi 

divulgado que a moeda americana tinha subido 2,33% e retomado o patamar acima de R$ 3. 

Além disso, houve especulações de que o novo plano de negócios de 2015 a 2019 seria 

divulgado no dia 10 de junho e traria menos investimentos na tentativa de reduzir o nível de 

endividamento da empresa. 

No dia 12/05, em resposta às especulações em relação ao novo plano de negócios, a 

Petrobras comunicou que tal plano ainda estava em elaboração e, portanto, não havia data 

marcada para sua divulgação. A petrolífera também informou que tinha recebido R$ 157 

milhões de ressarcimento decorrente da Operação Lava Jato. Neste dia, o preço do petróleo 

subiu 2,7% nos Estados Unidos e 2,2% em Londres. Por fim, houve uma informação não 

oficial de que a Petrobras estaria preparando uma oferta de títulos de dívida no mercado 

doméstico de pelo menos R$ 3 bilhões.  

No dia 13/05, a Petrobras não confirmou a operação e comunicou que tinha atingido 

um novo recorde de produção diária de petróleo no pré-sal. Fazendo referência novamente às 

oportunidades de financiamento da estatal, outro veículo de comunicação publicou que, após 

a divulgação dos balanços, a estatal estaria iniciando o processo de captação de recursos no 

mercado local que, a depender da demanda pelos títulos, poderia superar R$ 4 bilhões em 

debêntures. O atraso na divulgação dos balanços tinha fechado o mercado de crédito para a 

Petrobras e, também, para as empresas brasileiras devido à importância da petrolífera para a 

economia do país. Esta notícia, apesar de informal, indicava que as oportunidades de crédito 

estariam retornando à empresa, desse modo, as ações tiveram expressivos retornos anormais 

(PETR3: +3,15% e PETR4: +3,03%). 

No dia 14/05, foi deferida uma liminar exigindo que a Petrobras apresentasse estudos 

sobre o projeto da refinaria Premium II, cancelado no início do ano pela estatal. A ação civil 

pública ajuizada pela OAB-CE pedia uma indenização de R$ 980 milhões para ressarcimento 

de danos patrimoniais ao Estado do Ceará. Neste dia, houve também declarações da então 

presidente Dilma Rousseff de que manteria o modelo de partilha (sistema que exige que a 

Petrobras seja a operadora em todas as áreas do pré-sal) e a política de conteúdo nacional 

(regulamentação que obriga que um percentual dos equipamentos e serviços usados em um 

setor sejam adquiridos de fabricantes e prestadores brasileiros). 

Após o fechamento do mercado no dia 15 de maio (sexta-feira), a Petrobras divulgou 

uma série de documentos que refletiram no pregão do dia 18/05. A empresa divulgou os 
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resultados do primeiro trimestre de 2015 e a reorganização do Comitê de Auditoria e da 

Ouvidoria Geral e informou que o Conselho de Administração tinha aprovado a emissão de 

debêntures de até R$ 3 bilhões. Esta última informação já tinha sido vazada dias antes sendo 

publicada em dois veículos de comunicação em dias diferentes. A teleconferência de 

divulgação de resultados para analistas e a imprensa ocorreu na tarde do dia 18/05. Em 

relação às demonstrações financeiras apresentadas, a Petrobras surpreendeu o mercado ao 

anunciar lucro líquido de R$ 5,33 bilhões no primeiro trimestre, por outro lado, o nível de 

endividamento ficou no dobro da meta. Apesar disso, houve retornos anormais positivos 

(PETR3: +1,18% e PETR4: +1,98%) e a ação preferencial da companhia teve o maior volume 

de negociação anormal do mês de maio (PETR4: 0,97). 

No dia 19/05, a Petrobras informou que sua produção de petróleo e gás natural, em 

abril de 2015, foi 0,8% superior ao volume registrado em março. Neste dia, foi publicado na 

Agência Estado Broadcast que o governo poderia exigir uma compensação de até R$ 20 

bilhões da estatal, pela diferença entre o valor do barril usado na cessão onerosa (contrato do 

governo com a Petrobras para exploração de petróleo) em 2010 e o preço do combustível 

quando os campos do pré-sal foram declarados comerciais. Devido ao alto endividamento em 

que a empresa se encontrava, a possibilidade de surgimento de novas dívidas para a Petrobras 

levou aos retornos anormais mais baixos do mês de maio, -3,55% e -3,75% para PETR3 e 

PETR4, respectivamente (Gráfico 9). 
	

Gráfico 9: Retornos anormais em maio de 2015 

 
Fonte: Elaboração própria (2017). 
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No dia 20/05, em resposta às especulações quanto à renegociação da cessão onerosa, a 

Petrobras respondeu que, segundo os termos do contrato, esta revisão seria fundamentada em 

laudos elaborados por entidades certificadoras independentes e não havia previsão de data 

para o término dos trabalhos de certificação e, portanto, das negociações para a revisão do 

valor do contrato. A Petrobras também informou que tinha assinado Acordo de Cooperação 

com o Banco de Desenvolvimento da China (CDB) para os Anos de 2015 e 2016. A operação 

englobaria o financiamento de US$ 3,5 bilhões, já desembolsados, e o desembolso adicional 

de US$ 1,5 bilhão, totalizando US$ 5 bilhões no Ano de 2015. 

No dia 21/05, a Petrobras ressaltou que tinha provisionado, nas demonstrações 

contábeis de 2014, perdas para créditos com o setor elétrico. Entretanto, nas demonstrações 

contábeis revisadas do primeiro trimestre de 2015, foi realizada a reversão de parte dessas 

perdas no montante de R$ 1,3 bilhão. A empresa também informou que tinha assinado com o 

Banco de Desenvolvimento da China (CDB) um contrato de financiamento no valor de US$ 

1,5 bilhão, como parte do Acordo de Cooperação assinado entre as partes. Neste dia (21/05), 

as ações tiveram os maiores retornos positivos do mês de maio (PETR3: +4,44% e PETR4: 

+3,64%) acompanhando a recuperação dos preços do petróleo no mercado internacional. O 

preço do barril subiu 2,3% em Londres e 3% em Nova York. O Gráfico 10 mostra uma grande 

alta dos retornos anormais no dia 21/05. 

 
Gráfico 10: Retornos anormais acumulados (CAR) antes de depois da alta do preço do petróleo 

 
Fonte: Elaboração própria (2017). 
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No dia 22/05, foi noticiado que a Petrobras já era alvo de cinco ações individuais 

ajuizadas por investidores nos Estados Unidos, além da ação coletiva movida também no país. 

Além disso, foi afirmado no Jornal Valor que, segundo fontes de mercado, os cinco grupos de 

ativos postos à venda pela Petrobras ainda eram insuficientes para entregar a meta anunciada 

de obter US$ 13,7 bilhões com a venda de ativos. Por fim, foi publicado que a taxa de 

aprovação da presidente tinha caído para 13% em abril, comparada a 65% dois anos antes.  

No dia 26/05, a Petrobras informou que a Assembleia Geral Extraordinária tinha 

aprovado, por maioria, as demonstrações financeiras de 2014. Esta assembleia foi marcada 

por questionamentos dos acionistas sobre a decisão de não distribuir dividendos aos 

portadores de ações preferenciais, o eventual direito de voto dessa classe de ações e a 

legalidade do pagamento de participação nos lucros e resultados aos empregados. Dados mais 

fortes da economia americana e as declarações de sexta-feira (22 de maio) da presidente do 

Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA), Janet Yellen, voltaram a alimentar as 

apostas de alta dos juros no país neste ano, possivelmente em setembro. No plano doméstico, 

as incertezas em torno da aprovação do ajuste fiscal pelo Congresso colaboraram para uma 

maior cautela dos investidores. Com a instabilidade política e a expectativa de aumento da 

taxa de juros americana, o dólar subiu com força: 1,70%, para R$ 3,1491. 

 No dia 27/05, foi publicado que a Grécia estaria próxima de fechar um acordo com 

seus credores. No dia 28/05, foi noticiado que o Índice Ibovespa caiu seguindo a bolsa chinesa 

que tinha fechado em queda de 6,5%. Também foi noticiado que a Petrobras estudava fazer 

uma oferta pública da BR Distribuidora no segundo semestre de 2015. No dia 29/05, o Jornal 

Valor afirmou que a BR Distribuidora seria transformada numa holding que controlaria várias 

outras empresas para explorar negócios como lojas de conveniência, farmácias e programas 

de fidelidade. Em resposta a essas especulações, a Petrobras respondeu que não havia 

qualquer decisão quanto a desinvestimento em relação ao ativo BR Distribuidora. A empresa 

também comunicou a presença de petróleo leve em poço localizado em águas ultra profundas 

da Bacia de Santos. 

 Em suma, no mês de maio, não houve divulgação de informações apenas nos dias 15 e 

25. Foram, ao todo, 51 ocorrências de informações no mês de maio de 2015, o menor número 

de divulgação em relação aos meses anteriores. A proporção entre informações favoráveis e 

não favoráveis à empresa foi mais ou menos equilibrada. Em relação ao tipo de fonte, 82% 

das informações eram de fontes formais. A maior parte das informações divulgadas estava 

concentrada na categoria Estratégia e Performance com 23 ocorrências, sendo relativas a: 
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especulações sobre crédito (3), venda de ativos (6) e investimentos (3); e informações formais 

envolvendo o crédito (5), a governança (3) e a produção (3). Das 9 ocorrências de 

informações de fontes informais divulgadas neste mês, 7 estavam concentradas nas 

especulações mencionadas (ANEXO E). 

Houve 6 dias com eventos que se destacaram em impacto nos retornos e/ou volume 

anormais. As ocorrências favoráveis ou não à empresa ficaram igualmente distribuídas. No 

entanto, quatro ocorrências de destaque eram de informações de fontes formais. O assunto, o 

sinal e o tipo de fonte dos eventos que se destacaram em maio são apresentados no quadro 8. 

Quadro 8: Eventos que se destacaram em maio de 2015 
 

Data Categoria Subcategoria Sinala Fonteb 

06/05/15 Estratégia e Performance Produção N F 

08/05/15 Financeiro Demonstrações Financeiras N F 

13/05/15 Estratégia e Performance Crédito - Especulações P I 

18/05/15 Financeiro Demonstrações Financeiras P F 

19/05/15 Clientes e Parceiros Contrato - Renegociação N I 

21/05/15 Macroeconomia Preço do Petróleo P F 
            a N – impacto negativo para a empresa; P – impacto positivo para a empresa. 
            b F – fonte formal; I – fonte informal.  
       Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

 No dia 06/05, a informação de que a produção de petróleo tinha caído pelo terceiro 

mês seguido levou a retornos anormais negativos. A aprovação das demonstrações financeiras 

de 2014 no dia 8 causou significativos retornos anormais negativos. No dia 13/05, a 

informação informal de que a Petrobras poderia emitir mais de R$ 4 bilhões em debêntures 

indicou que as oportunidades de crédito estavam retornando à empresa, desse modo, as ações 

tiveram expressivos retornos anormais. A divulgação dos resultados do primeiro trimestre de 

2015 gerou retornos anormais positivos, além de alto volume atípico para a ação preferencial, 

no dia 18/05. No dia 19/05, a possibilidade de cobrança extra contra a Petrobras na suposta 

revisão da cessão onerosa levou aos retornos anormais mais baixos do mês de maio. Por outro 

lado, a recuperação dos preços do petróleo no mercado internacional no dia 21/05 pode ter 

causado os maiores retornos positivos anormais do mês.  

Desse modo, em maio, verificou-se que as informações em destaque provenientes de 

fontes informais tiveram forte impacto nos retornos anormais, no entanto, o volume anormal 

de negociação foi baixo. Por outro lado, a divulgação de resultados gerou retornos anormais 

menos intensos, porém, com alto volume atípico de negociação, principalmente, para as ações 
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preferenciais. A forte alta do preço do petróleo foi responsável pelo maior retorno anormal 

positivo do mês, pois o aumento do preço dessa commodity oferecia a oportunidade à 

Petrobras de apresentar melhores resultados futuros. 

 

6.6 ANÁLISE DE JUNHO DE 2015 

 
No dia 01/06, a Petrobras comunicou o recebimento de uma correspondência do 

Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) informando que o Conselho do 

Instituto tinha decidido suspender a Petrobras do seu quadro associativo por um prazo de 12 

meses. No dia 02/06, a Petrobras informou que tinha finalizado uma operação de 

financiamento com o Banco Bradesco no valor de R$ 3 bilhões. Além disso, a empresa 

comunicou a emissão de US$ 2,5 bilhões em bônus com prazo de cem anos, a primeira 

captação internacional desde o escândalo da Operação Lava-Jato. Em relação à atividade de 

exploração, a companhia constatou uma nova acumulação de petróleo em águas ultra 

profundas da Bacia de Sergipe. Ainda no dia 02/06, foi divulgado que houve uma pequena 

retração do Produto Interno Bruto (PIB) no primeiro trimestre e que, com isso, poderia haver 

uma redução mais intensa no segundo trimestre. No dia 03/06, as ações da Petrobras tiveram 

significativos retornos anormais positivos com a perspectiva de iminência da divulgação do 

plano de investimento da Petrobras (Gráfico 11). 

 
Gráfico 11: Retornos anormais em junho de 2015 

 

 
Fonte: Elaboração própria (2017). 
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O jornal Valor Econômico divulgou, no dia 03/06, que a Petrobras pretendia 

apresentar o plano de negócios 2015-2019 ao seu conselho de administração no dia 23 de 

junho e, caso o plano fosse aprovado, poderia ser divulgado ao mercado no mesmo dia. Esta 

informação deve ter causado os retornos anormais expressivos de +2,69% e +2,81% para 

PETR3 e PETR4, respectivamente, pois a data de divulgação do plano de negócios era 

esperada pelo mercado porque este documento indica em que a estatal pretende investir, e 

vender, no período, para aumentar sua geração de caixa e diminuir sua dívida. Ainda no dia 

03 de junho, a Petrobras divulgou os nomes dos candidatos indicados pelo acionista 

controlador (União Federal) para o Conselho de Administração na qualidade de suplentes, 

cujas eleições iriam ocorrer na próxima Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no 

dia 01 de julho de 2015.  

No dia 09/06, as ações da companhia tiveram os mais altos retornos anormais do mês 

de junho (PETR3: +3,69% e PETR4: +3,27%) com a forte alta do preço do petróleo no 

mercado internacional. A commodity subiu 3,5% em Londres, a US$ 64,90 o barril, e 3,4% 

em Nova York, a US$ 60,11. O Gráfico 12 mostra uma grande alta nos retornos anormais no 

dia 09/06 com a divulgação do referido aumento do preço do petróleo. 
 

Gráfico 12: Retornos anormais acumulados (CAR) antes e depois do amento do preço do petróleo 
 

 
    Fonte: Elaboração própria (2017). 
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Em 10/06, o Jornal Valor divulgou que a Petrobras tinha mudado a data da reunião do 

conselho de administração do dia 23 para 26 de junho, mas que ainda havia a previsão de o 

novo plano de negócios ser apresentado nesta reunião. Segundo o jornal, a expectativa era que 

o novo plano trouxesse uma redução dos investimentos de 20% a 30% e que reduzisse a meta 

de produção para cerca de 3 milhões de barris de petróleo por dia. No entanto, a postergação 

da data do conselho e a perspectiva de redução em 20 a 30% do montante de investimentos 

(percentual considerado baixo diante das dificuldades da empresa) devem ter desanimado os 

investidores ansiosos com a divulgação do documento que detalha os investimentos da 

petrolífera. Assim, este dia experimentou os mais baixos retornos anormais do mês de junho 

(a PETR3 teve retorno anormal de -3,29% e a PETR4 de -3,27%). 

Em 11/06, houve queda dos preços do petróleo no mercado internacional, más notícias 

em torno da dívida da Grécia (o Fundo Monetário Internacional (FMI) declarou ter suspenso 

as conversas com o governo da Grécia por falta de avanço nas negociações) e, além disso, 

houve a expectativa de continuidade de alta dos juros brasileiro após a divulgação da ata da 

reunião do Comitê de Política Monetária (Copom). No dia 12/06, a Petrobras informou o 

recebimento de indicações por acionista não controlador de nomes de candidatos para as 

vagas de suplente no Conselho de Administração para eleição na Assembleia Geral 

Extraordinária de 01 de julho de 2015. Além disso, a companhia comunicou que sua produção 

de petróleo e gás natural, em maio de 2015, foi 0,7% abaixo do volume produzido em abril e 

6,2% superior à produção de maio de 2014. No dia 15/06, a Petrobras informou o recebimento 

dos recursos do financiamento com o Banco de Desenvolvimento da China (CDB), no valor 

de US$ 1,5 bilhão. No dia 16/06, surgiram especulações de que a Petrobras estaria negociando 

a venda de parte da Gaspetro para a Mitsui.  

No dia 18/06, a Petrobras não confirmou essa informação publicada e afirmou apenas 

que a carteira de desinvestimento era dinâmica e que fatos julgados relevantes sobre este tema 

seriam divulgados tempestivamente ao mercado. Também foi divulgado que as declarações da 

presidente do Fed, Janet Yellen, indicavam que a alta dos juros americano aconteceria de 

forma gradual. Além disso, foram divulgadas especulações sobre venda de ativos e redução de 

custos e a expectativa em relação ao novo plano de negócios. Segundo o Jornal Valor, a venda 

dos ativos de gás natural e termelétricas da Petrobras estaria atraindo a atenção de 

investidores, tanto nacionais quanto estrangeiros. No setor de distribuição de gás canalizado, 

as negociações estariam caminhando para a venda de uma participação de 49% na Gaspetro. 

Em relação à redução de custos, a Petrobras estaria colocando em prática um amplo programa 
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de reestruturação para reduzir o número de cargos terceirizados, tornar os processos internos 

mais produtivos e reduzir o número de diretorias. Uma fonte ligada ao comando da estatal 

afirmou ao Jornal Valor que o esboço do esperado plano 2015-2019 deveria ser discutido pelo 

conselho de administração da companhia na próxima reunião, marcada para o dia 26, mas o 

documento poderia não ser aprovado no mesmo dia. 

No dia 19/06, foi noticiado que o Tribunal de Contas da União (TCU) estaria 

investigando prejuízos em obras e compras de ativos da Petrobras que poderia alcançar R$ 39 

bilhões. Em 22/06, circulou a informação de que a Petrobras tinha a intenção de reduzir o 

número de diretorias executivas de sete para quatro como parte de um plano de reestruturação 

que seria implementado nos próximos dois meses. No dia 23/06, uma informação não oficial 

foi divulgada pelo Jornal Valor de que a Petrobras contabilizaria sua tributação de forma mais 

conservadora, o que poderia aumentar a despesa com impostos. Neste mesmo dia, a Agência 

Estado Broadcast divulgou que, segundo fontes, o corte no orçamento de investimentos da 

Petrobras seria de cerca de 25%. 

No dia 24/06, devido às especulações na mídia, a Petrobras esclareceu que o plano de 

negócios de 2015-2019 ainda estava em elaboração. Porém, neste mesmo dia, surgiram mais 

especulações sobre este tema. O Jornal Folha de São Paulo publicou que o novo plano de 

negócios previa uma redução de 27% a 30% no valor a ser investido e que o documento seria 

discutido na reunião do Conselho de Administração na próxima sexta-feira (26/06) e sua 

divulgação ocorreria na segunda-feira (29/06). O Jornal O Estado de São Paulo, por sua vez, 

divulgou que o corte no plano de investimentos ficaria próximo a 40%, com o novo 

orçamento em torno dos US$ 130 bilhões, e que a Petrobras deixaria de ser uma empresa de 

energia, integrada, com atuação do poço ao posto, para se tornar uma companhia, 

prioritariamente, de exploração e produção de petróleo e gás natural.  

Já o Jornal Valor publicou que, além da ação coletiva, a Petrobras já era ré em outras 

dez ações individuais na corte de Nova York. Estas ações individuais foram ajuizadas por 

investidores que decidiram tentar um ressarcimento maior das perdas com títulos da 

companhia e com a desvalorização de ADRs (American Depositary Receipt – certificado, que 

representa um número específico de ações de uma empresa estrangeira, negociado em uma 

bolsa de valores dos EUA). 

No dia 25/06, em relação à matéria do Jornal O Globo sobre a possibilidade de pagar 

mais impostos, a Petrobras respondeu que seguia os regulamentos da legislação tributária 

vigente. Em relação à notícia de investigação do TCU, a Petrobras respondeu que, até o 
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momento, não tinha sido notificada pelo Tribunal de Contas da União (TCU) sobre a 

existência de um processo em curso que visasse à apuração de prejuízos da ordem de R$ 39 

bilhões. Além disso, a petrolífera informou que, nesta data, foi realizada audiência perante a 

Corte Federal de Nova York para apreciação da defesa apresentada pela Petrobras na ação 

coletiva (class action), na qual a companhia figurava como ré.  

Ainda no dia 25/06, foi divulgado notícias de que a Petrobras estaria com dificuldades 

para negociar a venda de participação minoritária, de até 49%, nos projetos de geração 

termelétrica a gás natural. Foi também publicado que o mercado esperava a divulgação, na 

sexta-feira, de um novo plano de negócios com investimentos de US$ 130 bilhões a US$ 140 

bilhões, variando de 30% a 40% de redução dos investimentos ante o valor do programa 

anterior. Foi noticiado que o juiz Jed Rakoff publicaria em até duas semanas sua decisão 

sobre a ação coletiva contra a Petrobras. Esta informação deve ter sido a principal responsável 

pelos significativos retornos anormais negativos presentes no dia 25/06 (PETR3: -1,86% e 

PETR4: -1,98%), pois o mercado não estava esperando que a decisão do juiz fosse divulgada 

tão rápido e, assim, aumentava o receio em relação a possíveis multas que a empresa, já 

altamente endividada, teria que pagar aos reclamantes. 

No dia 26/06, foi publicado que a Petrobras tinha registrado perdas, em maio, ao 

vender 6% mais barato no mercado interno a gasolina que compra no exterior. Segundo a 

reportagem, as perdas líquidas acumuladas com a venda da gasolina e do diesel no mercado 

local, mais os custos relacionados à operação (frete, por exemplo), chegavam a R$ 60,8 

bilhões entre janeiro de 2011 e junho deste ano. Foram publicadas notícias sobre suposta 

venda de 23 petroleiros e transportadores de gás liquefeito de petróleo (GLP) por cerca de 

US$ 270 milhões e que a Petrobras tinha marcado para 17 de julho a entrega das propostas de 

aquisição de 49% das ações da subsidiária Gaspetro.  

Ainda no dia 26/06, com a expectativa em torno da divulgação do novo plano de 

negócios, foi publicado que o conselho de administração da estatal se reuniria nesta data para 

discutir as principais diretrizes do Plano de Negócios 2015-2019 e os investimentos que 

receberiam tratamento prioritário, com foco na área de exploração e produção. Além disso, 

segundo o jornal, os investidores esperavam uma queda de 30% a 40% nos investimentos da 

Petrobras por conta das restrições financeiras devido ao alto endividamento e à queda dos 

preços do petróleo no mercado internacional. 

No dia 29/06, a Petrobras comunicou que seu Conselho de Administração tinha 

aprovado o Plano de Negócios e Gestão 2015-2019. Os investimentos totais foram reduzidos 
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em 37% quando comparados ao Plano anterior. Esse corte ficou mais próximo do topo da 

faixa esperada pelo mercado, que ficava entre 30% e 40%. Ao todo, a companhia anunciou 

aportes de US$ 130,3 bilhões entre 2015 e 2019, ante os US$ 206,8 bilhões previstos na 

carteira de projetos em implantação e licitação do plano anterior. A Petrobras revisou também 

seu programa de desinvestimentos, de US$ 13,7 bilhões para US$ 15,1 bilhões para o biênio 

2015/2016, uma variação positiva de 10,2%. A Petrobras também reduziu a meta de produção 

de petróleo para 2020, de 4,2 milhões de barris diários para 2,8 milhões de barris diários. A 

revisão da meta significou uma queda de 1,4 milhões de barris diários, ou 33,3%. Houve 

teleconferência neste mesmo dia para discutir o conteúdo do novo plano de investimentos 

com analistas e investidores institucionais.  

Além disso, a crise da Grécia ganhou grande repercussão no dia 29/06. As principais 

bolsas do mundo fecharam em baixa acentuada, pressionadas pelo sentimento de incerteza 

gerado pela escalada da crise da Grécia. O país impôs controles de capitais e sinalizou que 

não efetuaria o pagamento de € 1,6 bilhão ao Fundo Monetário Internacional (FMI) no dia 

30/06. O governo grego também decidiu convocar um referendo para o próximo domingo 

para que a população dissesse se aceitaria ou não os termos exigidos pelos credores para 

conceder ajuda adicional ao país. A queda do índice do mercado de ações brasileiro seguiu os 

mercados internacionais com os problemas na Grécia, que fechou seu sistema bancário, 

ordenando os bancos a paralisar suas operações por seis dias a partir desta data.  

Por fim, no dia 29/06, não houve retornos anormais expressivos para as ações da 

Petrobras, porém o volume de negociação anormal foi significante para o mês de junho. Isso 

se deveu, muito provavelmente, à divulgação do tão aguardado plano de negócios. No dia 

30/06, foi noticiado que a política de preço de combustíveis continuava indefinida e que esse 

tema seria objeto de discussão aprofundada na próxima reunião do conselho de administração 

da estatal, marcada para o dia 24 de julho. Neste dia, a Petrobras emitiu um comunicado não 

confirmando a venda de navios. 

Em resumo, não houve divulgação de informações com potencial utilidade para 

investidores apenas nos dias 5, 8 e 17 de junho. Foram ao todo 44 ocorrências de informações 

divulgadas no mês de junho de 2015, menos do que nos meses anteriores. A maior parte das 

informações era da categoria Estratégia e Performance (24), sendo que destas, 9 eram sobre a 

ausência/expectativa em relação ao plano de investimentos e 7 sobre especulações a respeito 

de venda de ativos (ANEXO F). Após a divulgação dos balanços nos meses anteriores, a 

preocupação dos investidores se voltou, em junho, para os desejados cortes no montante de 
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investimentos e aumento da meta de desinvestimentos como forma de aumentar o caixa da 

companhia e diminuir sua necessidade de financiamento, pois a mesma já estava bastante 

endividada. A distribuição de informações com conteúdo positivo e negativo e de fontes 

formais e informais foi praticamente a mesma. 

Houve 5 dias que se destacaram neste mês com relação ao impacto nos retornos 

anormais e/ou no volume anormal de negociação das ações. A maior parte das informações 

com essa característica era da categoria Estratégia e Performance e estava relacionada à 

expectativa e à própria divulgação do plano de investimentos. O quadro 9 apresenta o assunto, 

o sinal e o tipo de fonte dos eventos que se destacaram em junho de 2015. 

 
Quadro 9: Eventos que se destacaram em junho de 2015 

Data Categoria Subcategoria Sinala Fonteb 

03/06/15 Estratégia e Performance Investimentos - Ausência de Informações P I 

09/06/15 Macroeconomia Preço do Petróleo P F 

10/06/15 Estratégia e Performance Investimentos - Ausência de Informações N I 

25/06/15 Legal Ação Judicial N F 

29/06/15 Estratégia e Performance Investimentos P F 
a N – impacto negativo para a empresa; P – impacto positivo para a empresa. 
b F – fonte formal; I – fonte informal.          
Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

No dia 03/06, foi noticiado que a Petrobras pretendia apresentar o plano de negócios 

2015-2019 ao seu conselho de administração no dia 23 de junho e, caso fosse aprovado, o 

plano poderia ser divulgado no mesmo dia. Esta informação causou retornos anormais 

positivos expressivos para as ações da empresa, pois o mercado ansiava por saber no que a 

Petrobras pretendia investir, e vender, no período, para aumentar sua geração de caixa e 

diminuir sua dívida. No dia 09/06, as ações da companhia tiveram os mais altos retornos 

anormais do mês de junho com a forte alta do preço do petróleo no mercado internacional.  

Em 10/06, as ações da petrolífera tiveram os mais baixos retornos anormais do mês de 

junho após a notícia de que a Petrobras tinha mudado a data da reunião do conselho de 

administração em que seria discutido o novo plano de investimentos. No dia 25/06, as ações 

experimentaram significativos retornos anormais negativos com a perspectiva de que o juiz 

americano, Jed Rakoff, publicaria sua decisão, em até duas semanas, sobre a ação coletiva 

aberta em Nova York contra a Petrobras. No dia 29/06, houve volume de negociação anormal 

expressivo para o mês de junho, muito provavelmente, por conta da divulgação do tão 

aguardado plano de negócios.  
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Assim, no mês de junho, tanto informações de fontes formais (notícias sobre o preço 

do petróleo e a ação judicial) quanto de fontes informais (expectativa da divulgação do novo 

plano de investimentos) causaram retornos anormais expressivos. Essas notícias informais 

surgiram devido à demora da Petrobras em publicar o documento que detalha os 

investimentos da empresa para os próximos cinco anos. Por fim, quando, finalmente, o plano 

de negócios foi divulgado no dia 29 de junho, houve um expressivo volume atípico de 

negociação de ambas ações da Petrobras em comparação aos outros dias do mês de junho. 

 

6.7 ANÁLISE DE JULHO DE 2015 

 
No dia 01/07, foi divulgado que a Petrobras esperava ofertas pela Gaspetro para julho. 

Segundo pesquisa CNI-Ibope, o percentual da população que considerava o governo ruim ou 

péssimo subiu de 64% para 68%, o pior desempenho de um governante nos últimos 29 anos. 

Além disso, neste dia, houve forte recuo nos preços do petróleo que deve ter sido responsável 

pelos expressivos retornos anormais negativos para a PETR3 e a PETR4, -2,38% e -2,87%, 

respectivamente (Gráfico 13). 

 
Gráfico 13: Retornos anormais em julho de 2015 

 
Fonte: Elaboração própria (2017). 
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No dia 02/07, a Petrobras publicou informações sobre seu conselho e a respeito da 

venda de ativos como parte do seu plano de desinvestimento. A empresa comunicou: a eleição 

dos membros suplentes do conselho de administração; a assinatura de contratos para a venda 

de sua participação de 20% nas concessões dos campos de Bijupirá e Salema, no valor de US$ 

25 milhões; a autorização da sua diretoria executiva para a elaboração de estudos com o 

objetivo de analisar alternativas como a atração de um sócio estratégico ou a abertura de 

capital da sua subsidiária integral Petrobras Distribuidora S.A. (BR). 

No dia 03/07, foi publicado que houve forte desvalorização do real ante o dólar no 

início do ano e que essa perda de valor do real já alcançava 18,2% em 2015. Foi divulgado 

também que o investidor estrangeiro tinha aplicado mais dinheiro na bolsa brasileira no 

primeiro semestre de 2015 do que em todo o ano passado. No entanto, esse fluxo de capital 

estrangeiro não tinha relação com os fundamentos da economia brasileira ou com expectativas 

de lucro das empresas. Na verdade, este fluxo estaria relacionado ao excesso de liquidez 

global, uma vez que as taxas de juros nas principais economias do mundo estavam próximas 

de zero e até negativas. A Petrobras informou que divulgaria os resultados do segundo 

trimestre de 2015 no dia 06 de agosto de 2015, após o fechamento do mercado.  

Este dia (03/07) experimentou significativos retornos anormais negativos de -2,84% 

para a PETR3 e -2,33% para a PETR4, por conta, muito provavelmente, da declaração dos 

representantes da força-tarefa da Lava-Jato de que as perdas da Petrobras por corrupção eram 

maiores do que os R$ 6 bilhões estimados no balanço da companhia. A estimativa da Polícia 

Federal incluiu perdas decorrentes da formação de cartel, assim, o prejuízo da corrupção para 

a Petrobras chegaria a 20% dos contratos, um valor que poderia ultrapassar os R$ 19 bilhões. 

No dia 06/07, foi publicado que o contrato do petróleo em Nova York tinha fechado em baixa 

de 7,7%, para US$ 52,53 por barril. Além disso, o presidente da Petrobras, Aldemir Bendine, 

tinha afirmado que a estatal teria uma política de preços de combustíveis mais próxima das 

oscilações do mercado internacional. 

No dia 07/07, a Petrobras informou que o Tribunal Arbitral tinha proferido, em 02 de 

julho de 2015, decisão cautelar em relação à arbitragem proposta pela petrolífera a respeito da 

resolução da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), que 

considerava as concessões de Baleia Anã, Baleia Azul, Baleia Franca, Cachalote, Caxaréu, 

Jubarte e Pirambu como um único campo a partir do segundo trimestre de 2014. A decisão 

cautelar determinou que a Petrobras depositasse trimestralmente, em favor da ANP, os valores 

controversos de participação especial que seria de aproximadamente R$ 350 milhões por 
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trimestre. Embora o montante estivesse pendente de confirmação pelas partes, o valor até 

então estimado pela ANP era de R$ 2,2 bilhões.  

Neste dia (07/07), também houve notícias sobre o acordo de curto prazo para a crise 

financeira da Grécia, com o qual este país receberia financiamento imediato e haveria a 

perspectiva de uma futura reestruturação da sua dívida para os próximos dois ou três anos. 

Além disso, houve recuperação no preço internacional do petróleo que deve ter provocado os 

altos retornos anormais positivos do dia (PETR3: +1,74% e PETR4: +2,02%). No dia 08/07, 

no entanto, houve forte queda no preço das commodities por conta da desvalorização do 

mercado de ações chinês. 

No dia 10/07, a Petrobras informou que, no dia 09 de julho de 2015, o juiz responsável 

pela ação coletiva nos EUA (class action) tinha emitido decisão sobre a defesa apresentada 

pela Companhia, acolhendo parcialmente os seus argumentos. Com base nesta decisão, a ação 

coletiva continuaria quanto aos demais pleitos apresentados pelo autor líder. Por fim, o juiz 

tinha determinado que as partes apresentassem o cronograma do processo até o dia 15 de 

julho de 2015 e que o caso deveria estar pronto para julgamento até o dia 1o de fevereiro de 

2016. No dia 13/07, a Petrobras informou que sua produção de petróleo e gás natural, no 

Brasil e no exterior, em junho de 2015, foi 0,7% abaixo do volume produzido em maio e 

4,3% superior à produção de junho de 2014. Além disso, neste dia, o preço do barril de 

petróleo caiu 1,50% em Londres, para US$ 57,85, enquanto que, em Nova York, o preço da 

commodity recuou 1,0%, para US$ 52,20.  

No dia 14/07, a Standard & Poor’s (S&P) manteve os ratings da dívida da Petrobras 

em “BBB-”, ao mesmo tempo em que manteve a perspectiva negativa. Esta nota refletia os 

desafios que a companhia tinha que enfrentar para reduzir o endividamento e lidar com as 

investigações de corrupção. Neste dia, houve recuperação dos preços do petróleo no exterior. 

No dia 15/07, foi divulgado pelo jornal Folha de São Paulo que a Petrobras estudava 

privatizar sua subsidiária Transportadora Associada de Gás (TAG). Segundo o jornal, a estatal 

teria apresentado ao mercado três modelos para a venda da companhia, que controlava a 

malha brasileira de gasodutos: venda de 80% com transferência do controle e venda de fatias 

de 49% ou 60%, com manutenção do controle estatal. 

No dia 16/07, em resposta à notícia da Folha, a Petrobras informou que fatos julgados 

relevantes sobre este tema seriam tempestivamente comunicados ao mercado. Neste dia, 

houve diversas notícias, tais como: o prazo para a entrega do cronograma da ação coletiva 

movida por investidores nos Estados Unidos contra a Petrobras tinha sido adiado e ainda não 
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havia nova data; a Petrobras tinha apresentado aos conselheiros estimativas para cortar entre 

10% e 30% dos gastos projetados de US$ 142 bilhões até 2019 com despesas operacionais e 

custos fixos; a Procuradoria da República no Distrito Federal (PRDF) tinha aberto 

investigação criminal contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva por suposto tráfico de 

influência nacional e internacional em defesa dos interesses da Odebrecht; o Parlamento da 

Grécia tinha aprovado o plano de austeridade imposto pelos credores para que o país pudesse 

receber uma nova ajuda financeira. 

No dia 17/07, a Petrobras respondeu à notícia sobre redução de custos divulgada no 

dia anterior informando que, conforme divulgado na apresentação do Plano de Negócios e 

Gestão 2015-2019, a empresa previa gastos operacionais gerenciáveis no valor de US$ 142 

bilhões entre os Anos 2015 e 2019. Esse valor já contemplava reduções de custo obtidas 

através de ganhos de produtividade.  

Além disso, a petrolífera também informou que, em razão de decisão definitiva 

desfavorável na esfera administrativa, no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos 

Fiscais (CARF), tinha efetuado, nesta data, o pagamento de R$ 1,6 bilhão referente à autuação 

lavrada pela Receita Federal, sendo R$ 1,2 bilhão à vista e R$ 0,4 bilhão com prejuízos 

fiscais. Essa autuação se referia à incidência de Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) 

em transações de mútuos realizados pela companhia com suas controladas no exterior durante 

o Ano de 2008. Esse pagamento seria reconhecido nas demonstrações financeiras do segundo 

trimestre de 2015 com impacto negativo de R$ 1,4 bilhão, líquido de impostos.  

Ainda no dia 17/07, a estatal, em referência ao comunicado ao mercado divulgado em 

06/07/2015 que tratava da arbitragem relativa ao Parque das Baleias, informou que o Tribunal 

Arbitral tinha proferido, em 16/07, nova decisão que determinava a suspensão do depósito dos 

valores controversos de participação especial, estimados em R$ 350 milhões por trimestre. O 

tribunal tinha prorrogado também o prazo para que as partes apresentassem o cálculo exato 

dos montantes correspondentes às diferenças históricas de participação especial e a proposta 

para depósito dessas diferenças. 

Além disso, no dia 17/07, foi noticiado que a Petrobras estaria oferecendo uma fatia de 

10% da área de Libra, no pré-sal de Santos. A negociação, segundo fontes ouvidas pelo Valor, 

poderia render entre US$ 900 milhões e US$ 2,9 bilhões, ou seja, entre 30% e 320% a mais 

do que a companhia pagou em bônus de assinatura por 10% da área, no leilão de 2013. Outra 

notícia sobre venda de ativos afirmava que a Petrobras começaria a receber, nesta data, as 

propostas pelas 19 distribuidoras de gás reunidas na Gaspetro. Já as propostas por sete 
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campos de petróleo no pré-sal brasileiro, que estavam em diversas fases de exploração, 

deveriam ser entregues no dia 31 deste mês.  

Em relação aos acontecimentos na política brasileira, foi publicado no dia 17/07 que o 

então presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), tinha decidido 

romper com o governo e se tornar oposição. O deputado tomou essa decisão depois que seu 

nome foi citado pelo lobista Júlio Camargo, em depoimento à Justiça federal, em Curitiba, 

como parte da investigação da Operação Lava-Jato. Cunha foi acusado de receber US$ 5 

milhões em propina envolvendo a Petrobras. 

No dia 20/07, o Portal G1 divulgou que um relatório de investigação interna da 

Petrobras mostrava que a estatal teve prejuízo em um contrato com a Braskem, empresa 

petroquímica do grupo Odebrecht em sociedade com a Petrobras. Segundo dois delatores da 

Operação Lava-Jato, Paulo Roberto Costa e o doleiro Alberto Youssef, a Braskem pagou 

propina para ser beneficiada no contrato com a Petrobras. O jornal Valor, por sua vez, 

informou que a ação coletiva contra a Petrobras nos Estados Unidos tinha recebido uma 

segunda emenda, em que a acusação retirou as alegações de fraude. A partir de então, a ação 

ficou baseada em atos de negligência, e não mais em ações intencionalmente irresponsáveis e 

fraudulentas. Neste dia, houve novamente queda dos preços do petróleo no mercado 

internacional que deve ter provocado significativos retornos anormais negativos para a 

PETR3 e a PETR4, -3,17% e -2,40%, respectivamente. 

No dia 21/07, foi noticiado que a Petrobras pretendia fazer, no quarto trimestre deste 

ano, a oferta inicial de ações da BR Distribuidora. Sobre a ação coletiva, foi publicado que o 

juiz adiou em três meses, para 1º de maio de 2016, a data máxima para que as partes 

estivessem prontas para um julgamento. Pedidos de emendas na ação deveriam ser ajuizados 

até 1º de setembro. Ainda neste dia (21/07), de acordo com a pesquisa CNT/MDA, a 

avaliação positiva do governo da presidente Dilma Rousseff tinha caído de 10,8% em março 

para 7,7% em julho. A aprovação pessoal da presidente tinha recuado de 18,9% para 15,3% 

no período. A pesquisa mostrou a pior avaliação do governo Dilma desde 2011. 

No dia 22/07, a Petrobras, respondendo à notícia do dia anterior, informou que, 

conforme divulgado em 01 de julho de 2015, a diretoria executiva da Petrobras tinha 

autorizado a elaboração de estudos com o objetivo de analisar alternativas estratégicas para a 

sua subsidiária integral Petrobras Distribuidora S.A. Caso fosse decidido pela abertura de 

capital, esta se daria através de oferta pública secundária de ações. Em relação à uma notícia 

do dia 20 sobre um contrato da Petrobras com a Braskem, a petrolífera comunicou que a 
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comissão interna tinha identificado não-conformidades em relação aos procedimentos internos 

de aprovação do contrato de fornecimento de nafta petroquímica à Braskem, firmado em julho 

de 2009, e que a análise deste contrato estava sendo conduzida no contexto da operação Lava-

Jato. Ainda no dia 22/07, segundo pesquisa CNT/MDA, 62,8% dos entrevistados apoiavam o 

impedimento da presidente. Houve também queda do petróleo em Nova York e rumores de 

que a meta fiscal para este ano seria cortada de 1,1% para 0,15% do PIB. 

No dia 23/07, foi noticiado que havia a possibilidade de o Brasil perder sua nota de 

grau de investimento no curto prazo após o governo anunciar um corte maior do que o 

esperado na meta de superávit primário para este e os próximos anos. Outra informação de 

fonte não oficial afirmava que o conselho de administração da Petrobras discutiria, no dia 

24/07, a reestruturação da Transportadora Associada de Gás (TAG) para privatização. 

Segundo o jornal Valor, a TAG valia entre US$ 3,8 bilhões e US$ 5,2 bilhões. Mesmo não 

sendo oficial, esta notícia deve ter causado expressivos retornos anormais positivos (PETR3: 

+3,86% e PETR4: +2,81%). 

No dia 24/07, houve especulações em torno da venda de ativos e de redução de custos. 

Foi noticiado que o nome das empresas interessadas em comprar 49% da Gaspetro seria 

levado para a reunião do conselho de administração que ocorreria nesta data. Além disso, 

segundo o jornal, o conselho da Petrobras discutiria o plano de reestruturação da estatal para 

redução de custos, que incluiria mudanças na gestão e nas gerências, assim como, o corte de 

funcionários terceirizados. 

No dia 28/07, a agência Standard and Poor’s (S&P) alterou a perspectiva da nota 

soberana, de estável para negativa. Segundo cálculos da consultoria GO Associados, a 

Petrobras teria perda operacional de R$ 528 milhões em julho com a produção e 

comercialização de gasolina, no entanto, a companhia teria ganho operacional de R$ 1,35 

bilhão com o diesel. Desse modo, considerando-se os dois combustíveis, a estatal teria um 

saldo positivo de R$ 822 milhões em julho.  

Também foi noticiado, em 28/07, que a reestruturação e venda de ativos da 

Transportadora Associada de Gás (TAG), que operava os gasodutos da Petrobras, tinha sido 

aprovada pelo conselho de administração da estatal na reunião do dia 24 de julho. Além disso, 

a diretoria tinha apresentado ao conselho o cronograma para a oferta pública inicial de ações 

da BR Distribuidora, prevista para ocorrer este ano. Essas informações não oficiais sobre o 

andamento das operações de venda de ativos da Petrobras devem ter sido o motivo dos altos 

retornos anormais positivos e volume atípico de negociação. A PETR3 teve retorno anormal 



144 
	

	
	

de +1,79% e volume anormal (NAV) de 0,89 (maior NAV do mês de julho para esta ação) e a 

PETR4 teve retorno anormal de +1,40% e NAV expressivo de 1,28. 

 No dia 29/07, foi noticiado que a Petrobras tinha informado ao Ministério Público 

Federal (MPF) que, considerando-se o cenário à época da formulação do contrato, a 

exportação de nafta no período entre 2009 e 2014 resultaria em preço inferior ao pago pela 

Braskem. Neste dia, o preço do petróleo subiu após o anúncio da queda inesperada dos 

estoques do produto nos Estados Unidos e queda também na produção diária do país 

americano. Esta boa notícia para a Petrobras deve ter motivado os maiores retornos anormais 

(AR) do mês de julho e alto volume anormal de negociação (NAV). A ação ordinária, PETR3, 

teve AR de +4,72% e NAV de 0,50 e a ação preferencial, PETR4, teve AR de +4,88% e NAV 

de 1,79 (o maior volume anormal do mês de julho). O Gráfico 14 mostra uma grande alta dos 

retornos anormais no dia 29/07 com a divulgação do aumento do preço do petróleo. 

 
Gráfico 14: Retornos anormais acumulados (CAR) antes e depois da divulgação da alta do preço do petróleo 
 

 
      Fonte: Elaboração própria (2017). 

  

No dia 30/07, a Petrobras respondeu às especulações em torno da venda de seus ativos. 

A Petrobras informou que, a partir de um Termo de Compromisso assinado com a Agência 
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Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), a petrolífera se comprometeu a 

reestruturar a Transportadora Associada de Gás (TAG) e suas subsidiárias integrais. Sobre a 

oferta pública de ações da Petrobras Distribuidora (BR), a Petrobras reafirmou que estava 

estudando alternativas para a sua subsidiária BR como a atração de um sócio estratégico e a 

abertura de capital.  

Neste dia (30/07), houve também informações não oficiais sobre o preço dos 

combustíveis e falhas de governança e gestão da informação. Foi noticiado que a companhia 

continuaria suportando a não paridade de preços da gasolina, que já estava com defasagem de 

12% em relação ao mercado internacional, porque ainda registrava ganhos com o diesel. Além 

disso, foi divulgado que informações estratégicas e relevantes sobre a Petrobras eram vazadas 

por meios de comunicação, o que indicava que a empresa não conseguia manter o controle 

das informações. A transparência e a simetria de informações são elementos chave para uma 

empresa que preza pela governança. Ainda no dia 30/07, o Copom decidiu manter os juros 

altos por um período prolongado e, no exterior, a revisão do PIB dos Estados Unidos no 

primeiro trimestre, de queda de 0,2% para alta de 0,6%, reforçou a expectativa de alta dos 

juros americano em setembro. 

No dia 31/07, a Petrobras informou que foi cancelada a medida cautelar de bloqueio 

aplicada à empresa TKK Engenharia Ltda. Também, neste dia, o jornal Valor publicou que 

uma reunião envolvendo seis bancos tinha iniciado os preparativos para a oferta inicial de 

ações da BR Distribuidora, subsidiária de distribuição de combustíveis da Petrobras. Segundo 

o jornal, o pedido de oferta poderia ser protocolado depois da divulgação das demonstrações 

financeiras da Petrobras, marcada para o dia 6 de agosto, e a expectativa era de realizar a 

oferta inicial de ações no quarto trimestre.  

Ainda no dia 31/07, em conversa com jornalistas, o então presidente da Petrobras, 

Aldemir Bendine, reforçou que a companhia estava trabalhando com a perspectiva de 

recuperar todo o valor desviado e apurado pelas investigações da Operação Lava-Jato, e que 

não descartava a possibilidade de fazer novas baixas contábeis por desvalorização de ativos 

(“impairment”) em seus próximos balanços financeiros. A declaração do então presidente de 

que poderia haver novas baixas contábeis deve ter causado os maiores retornos anormais 

negativos do mês de julho (PETR3: -3,28% e PETR4: -3,34%). 

Em resumo, apenas no dia 27 de julho não houve divulgação de informações úteis para 

investimento nas ações da Petrobras. Ao todo, foram 62 ocorrências neste mês, sendo que a 

maior parte das informações divulgadas teve como assunto: especulações sobre venda de 
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ativos (12), a Operação Lava-Jato (5), a ação coletiva nos Estados Unidos (4) e o preço do 

petróleo (9) (ANEXO G). A maioria das informações vieram de fontes formais. 

Houve 8 dias que se destacaram em relação ao impacto nos retornos anormais e/ou 

volume anormal de negociação das ações. A maior parte das informações que causaram esses 

retornos anormais e/ou volume atípico significativos eram de fontes formais e metade tinha 

como tema o preço do petróleo que oscilou bastante neste mês. O quadro 10 apresenta o 

assunto, o sinal e o tipo de fonte dos eventos que se destacaram em julho de 2015. 

 
Quadro 10: Eventos que se destacaram em julho de 2015 

 
Data Categoria Subcategoria Sinala Fonteb 

01/07/15 Macroeconomia Preço do Petróleo N F 

03/07/15 Legal Operação Lava-Jato N F 

07/07/15 Macroeconomia Preço do Petróleo P F 

20/07/15 Macroeconomia Preço do Petróleo N F 

23/07/15 Estratégia e Performance Venda de Ativos - Especulações P I 

28/07/15 Estratégia e Performance Venda de Ativos - Especulações P I 

29/07/15 Macroeconomia Preço do Petróleo P F 

31/07/15 Financeiro Baixa Contábil N F 
     a N – impacto negativo para a empresa; P – impacto positivo para a empresa. 
     b F – fonte formal; I – fonte informal.  
   Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

No dia 01/07, houve forte recuo nos preços do petróleo. No dia 03/07, houve retornos 

anormais negativos significativos após a declaração dos representantes da força-tarefa da 

Lava-Jato de que o prejuízo da corrupção para a Petrobras poderia chegar a 20% dos 

contratos, ou seja, poderia ultrapassar os R$ 19 bilhões. Houve recuperação no preço 

internacional do petróleo no dia 07/07, por outro lado, houve forte queda no dia 20/07. A 

informação de fonte não oficial de que o conselho de administração da Petrobras discutiria a 

reestruturação da Transportadora Associada de Gás (TAG) para privatização pode ter causado 

os altos retornos anormais do dia 23/07.  

A notícia de que essa reestruturação e venda de ativos da TAG tinha sido aprovada 

pelo conselho de administração e que a oferta pública inicial de ações da BR Distribuidora 

poderia ocorrer este ano pode ter motivado os retornos anormais positivos e alto volume 

anormal no dia 28/07. No dia 29/07, a alta do preço do petróleo após o anúncio de queda 

inesperada dos estoques e queda, também, na produção diária do produto nos Estados Unidos 

pode ter motivado os maiores retornos anormais do mês de julho e expressivo volume 
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anormal para ambas as ações da petrolífera. A declaração do então presidente da Petrobras de 

que poderia haver novas baixas contábeis deve ter causado os maiores retornos anormais 

negativos do mês de julho. 

Assim, a alta e a queda dos preços do petróleo no mercado internacional foram 

eventos de destaque no mês de julho. No dia 29/07, quando a alta do preço do petróleo 

envolveu a queda dos estoques e da produção nos Estados Unidos, foram observados os 

maiores retornos anormais e significativo volume atípico para as ações da Petrobras no mês 

de julho. No dia 03/07, a incerteza aumentou após afirmação dos representantes da força-

tarefa da Lava-Jato de que o prejuízo da Petrobras com a corrupção poderia ser maior do que 

os R$ 6 bilhões estimados no balanço de 2014.  

Por outro lado, a possibilidade de concretização da venda de ativos animou os 

investidores, pois a Petrobras precisava diminuir o seu endividamento. Por conta disso, 

informações sobre venda de ativos da companhia podem ter causado retornos anormais e 

volume atípico significativos. A baixa contábil foi tema recorrente antes da publicação dos 

balanços de 2014, ou seja, houve várias ocorrências sobre este tema nos meses de janeiro a 

abril de 2015. Quando, finalmente, os balanços auditados de 2014 foram publicados com a 

baixa contábil, no dia 22 de abril, este assunto deixou de aparecer. No entanto, a declaração 

do então presidente, em 31/07, de que poderiam ocorrer novas baixas gerou muita incerteza 

para os investidores. Assim, a incerteza gerada por esta informação deve ter motivado os mais 

baixos retornos anormais do mês de julho de 2015. 

 

6.8 ANÁLISE DE AGOSTO DE 2015 

 
No dia 03/08, a Petrobras informou o início da produção do projeto Iracema Norte, 

área localizada no campo de Lula, no pré-sal da Bacia de Santos. Neste dia, o preço do barril 

de petróleo em Londres caiu abaixo de US$ 50 pela primeira vez desde janeiro deste ano, em 

meio ao crescimento mais lento da economia global e ao cenário de excesso de oferta da 

commodity. No dia 04/08, foi noticiado que o conselho de administração da Petrobras estaria 

pressionando a diretoria a apresentar os critérios da metodologia utilizada para definir os 

preços dos combustíveis no mercado interno.  

Em 05/08, foi divulgado que a bolsa registrou em julho seu primeiro mês de saída 

líquida de recursos estrangeiros no Ano de 2015. Segundo o jornal Valor, os estrangeiros 

passaram a vender ações logo depois da revisão da meta de superávit fiscal para este ano, de 
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1,1% para 0,15% do PIB, e também dias depois de o presidente da Câmara, Eduardo Cunha 

(PMDB-RJ), declarar que se tornou oposição ao governo. 

No dia 06/08, a moeda americana atingiu R$ 3,53, alta de 1,34%. A deterioração do 

cenário político, com maior risco de um impeachment da presidente Dilma Rousseff, dominou 

a pauta do mercado financeiro e impôs uma forte correção dos preços dos ativos. Na visão de 

profissionais do mercado, a fragilidade da liderança do governo junto ao Congresso 

exacerbava os riscos econômicos e ampliava a chance de um rebaixamento do rating 

soberano. Foi noticiado que a defesa da estatal adotada na ação coletiva julgada em Nova 

York alegou que comunicados gerais sobre reputação, integridade, governança e cumprimento 

de normas éticas não eram justificativas para processos, por serem “puffery”, expressão em 

inglês que se refere a uma estratégia de publicidade “exagerada”. 

Além disso, ainda no dia 06/08, o jornal Estadão publicou que a Petrobras estaria 

redefinindo o planejamento estratégico para os próximos 15 anos. A intenção era atualizar o 

Planejamento Estratégico Horizonte 2030, lançado em março do ano passado, que estava 

baseado em premissas de preços e investimento totalmente distintas das atuais. Esta 

informação não oficial de que a companhia estaria preparando a atualização de seu 

planejamento estratégico de longo prazo deve ter animado os investidores e colaborado para 

os retornos anormais positivos (PETR3: +5,49% e PETR4: +4,40%, maior retorno anormal 

para a ação preferencial – Gráfico 15) e alto volume anormal (PETR3: 1,80 e PETR4: 1,06). 

 
Gráfico 15: Retornos anormais em agosto de 2015 

 
       Fonte: Elaboração própria (2017). 
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No dia 07/08, a Petrobras divulgou o resultado do 2º trimestre de 2015 em que o lucro 

líquido apurado foi de apenas R$ 531 milhões, queda de 89% em relação ao igual período do 

ano passado e muito inferior ao estimado pelos analistas financeiros. A empresa teve uma 

despesa de R$ 4,37 bilhões com pagamento de IOF sobre empréstimos entre ela e suas 

controladas no exterior. Outro efeito não recorrente que impactou o resultado foi uma nova 

baixa contábil no valor de R$ 1,28 bilhão. Além disso, a companhia informou que, em 

continuidade ao processo de estudos para oferta pública de ações da Petrobras Distribuidora 

(BR), seu conselho de administração tinha autorizado o protocolo de registro de oferta pública 

e de companhia aberta da Petrobras Distribuidora na Comissão de Valores Mobiliários. 

No dia 10/08, em relação à notícia do dia 6 sobre atualização do plano estratégico, a 

Petrobras respondeu que as premissas e variáveis utilizadas no Plano Estratégico 2030, 

divulgado em 06 de março de 2014, necessitavam ser revisitadas à luz das novas condições 

macroeconômicas e do mercado de óleo e gás. Além disso, o preço do barril de petróleo subiu 

2,5%, para US$ 44,96 em Nova York, depois de ter registrado, na sexta-feira (07/08), o menor 

valor desde março. Em Londres, o contrato do Brent para setembro avançou 3,7%, para US$ 

50,41 por barril.  

No dia 11/08, o dólar comercial fechou em alta de 1,59%, a R$ 3,49, depois de fazer 

máxima a R$ 3,51 (elevação de 2,15%). A decisão do Banco Popular da China de reduzir a 

taxa de referência diária do yuan em 1,9% pressionou os preços das commodities. Além disso, 

o aguardado rebaixamento da nota de crédito do Brasil pela agência de classificação de risco 

Moody’s trouxe certo alívio para o governo brasileiro. A agência revisou a nota soberana de 

“Baa2” para “Baa3”, mas manteve a perspectiva “estável”. O grande temor era que a agência 

alterasse a perspectiva para “negativa”, o que indicaria risco maior de um outro rebaixamento, 

levando à perda do grau de investimento.  

Ainda no dia 11/08, em relação à Petrobras, o fundo de investimento Al Shams 

Investments Limited e o investidor árabe Wafic Rida Saïd ajuizaram uma nova ação individual 

contra a Petrobras em Nova York, em busca de recuperar as perdas com recibos de ações da 

estatal (ADRs) comprados nos Estados Unidos entre 7 de agosto de 2010 e 22 de abril de 

2015. Na ação judicial, foi alegado que a Petrobras se envolveu em um esquema fraudulento 

que inflou artificialmente os preços das ações durante esse período. Segundo a acusação, a 

companhia teria emitido comunicados e declarações falsas relacionados ao valor dos ativos da 

Petrobras, às despesas e receitas periódicas e sobre as políticas contra corrupção. Com esse 
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processo, a Petrobras passou a ser ré em 12 ações individuais, além da ação coletiva (“class 

action”) que já caminhava para a etapa de coleta de provas.  

No dia 12/08, houve melhora no preço do petróleo no mercado internacional que deve 

ter causado os altos retornos anormais de +3,55% e +3,51% para PETR3 e PETR4, 

respectivamente. O Gráfico 16 mostra uma grande alta dos retornos anormais no dia 12/08 

com a divulgação do aumento do preço do petróleo. 

 
Gráfico 16: Retornos anormais acumulados (CAR) antes e depois da divulgação da alta do preço do petróleo 

 

 
Fonte: Elaboração própria (2017). 

 
No dia 14/08, a Petrobras informou a inclusão de débitos tributários no Programa de 

Parcelamento Especial – REFIS. O impacto negativo no resultado do 3o trimestre de 2015 

seria de R$ 2,0 bilhões, líquido de impostos. No dia 17/08, foi divulgado que, após dois meses 

sendo vendida com uma defasagem de 10% em relação aos preços externos, a gasolina seria 

vendida no mercado interno com desvantagem entre 4% e 5% no mês de agosto, segundo 

especialistas. O diesel, por sua vez, seria vendido 29% mais caro no mercado interno em 
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relação ao mercado internacional, uma vantagem superior à diferença de 25% alcançada em 

julho e o maior nível desde fevereiro.  

Ainda em 17/08, foi noticiado que a adesão da Petrobras ao Programa de Parcelamento 

Especial (Refis) reforçava a expectativa de que o resultado financeiro da estatal no terceiro 

trimestre seria ainda pior que o do segundo, de acordo com a avaliação de analistas 

consultados pelo Valor. O anúncio de adesão ao Refis reforçava o temor do mercado de que 

novos reconhecimentos de passivos tributários fossem anunciados pela estatal nos próximos 

meses. Isso trazia uma certa preocupação, porque o volume de contingência fiscal ainda não 

provisionada era estimado em R$ 90 bilhões. Além disso, foi publicado que a Petrobras 

pretendia entrar nos próximos dias com pedido de registro para uma captação de pelo menos 

R$ 3 bilhões em debêntures. Conforme apurou o jornal Valor com uma fonte a par do assunto, 

a expectativa da estatal era fechar a operação até o fim de setembro. 

No dia 18/08, a Petrobras informou que a reunião do seu conselho de administração, 

realizada em 06 de agosto de 2015, tinha deliberado sobre a abertura de capital da Petrobras 

Distribuidora (BR). Além disso, foi aprovado, na qualidade de ofertante, o pedido de registro 

de oferta pública de distribuição secundária de ações de emissão da BR, correspondentes a 

25% de seu capital social, e requerimento de opção de distribuição de lote suplementar e lote 

adicional. Neste dia, houve também queda das commodities após notícias da China e uma 

notícia da Reuters sobre a ação judicial nos Estados Unidos. Segundo uma fonte próxima a 

advogados da companhia, a Petrobras poderia ter que pagar multa recorde de ao menos US$ 

1,6 bilhão para encerrar investigações criminais e civis nos Estados Unidos sobre seu papel no 

escândalo de corrupção investigado pela Operação Lava-Jato. 

No dia 19/08, a Petrobras informou que sua produção de petróleo e gás natural em 

julho de 2015, no Brasil e no exterior, teve crescimento de 1,8% em relação a junho e de 3,6% 

comparada àquela registrada em julho de 2014. Em resposta à notícia do dia 17, a Petrobras 

esclareceu que seu conselho de administração tinha aprovado a emissão de três bilhões de 

reais em debêntures, conforme divulgado ao mercado em 15 de maio de 2015. Dessa maneira, 

a companhia disse que publicaria, tempestivamente, todas as informações relevantes sobre o 

tema, caso decidisse pela execução da operação. Foi noticiado que o preço do barril fechou no 

menor nível em seis anos, cotado a US$ 40,80, na Bolsa de Nova York. Além disso, o tom da 

ata da última reunião do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) surpreendeu os 

economistas e praticamente descartou a possibilidade de uma alta da taxa de juros americana 

em setembro. O dólar comercial teve alta de 0,58% sendo cotado a R$ 3,48. 
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No dia 20/08, em resposta à notícia do dia 18 sobre pagamento de multa às autoridades 

norte-americanas, a Petrobras esclareceu que não havia qualquer tratativa em andamento em 

relação a eventual pagamento de multa para encerramento de investigações criminais e civis 

nos Estados Unidos por violação à legislação anticorrupção. Tampouco havia qualquer 

decisão das autoridades norte-americanas a respeito do mérito da investigação ou sobre 

eventuais valores envolvidos. No dia 21/08, o petróleo tipo Brent fechou com queda de 2,6%, 

cotado a US$ 45,42 o barril. O West Texas Intermediate (WTI) caiu 2,1%, para US$ 40,45. 

 No dia 24/08, o dólar comercial renovou sua máxima frente ao real em mais de 12 

anos, atingindo R$ 3,55, com avanço de 1,70%. O petróleo do tipo Brent, referência para a 

estatal, caiu 6,1% em Londres, a US$ 42,69 por barril, no menor nível desde março de 2009, 

diante das preocupações com a desaceleração da demanda chinesa e oferta crescente de 

petróleo nos Estados Unidos. O valor estava abaixo dos US$ 52 a US$ 53 por barril 

considerados pela petroleira em janeiro o mínimo suficiente para garantir a viabilidade 

econômica da produção do pré-sal. Essa queda vertiginosa do preço do petróleo no mercado 

internacional deve ter provocado o elevado volume anormal observado em ambas as ações da 

Petrobras. A ação ordinária, PETR3, teve o seu volume anormal mais alto do mês de agosto, 

2,79, neste dia. Foi observado também significativo volume atípico de 1,89 nas ações 

preferenciais, PETR4. 

 No dia 26/08, a Petrobras informou que submeteu à Associação Brasileira das 

Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA) pedido de análise prévia de 

registro de oferta de distribuição pública de debêntures simples. A oferta seria de, 

inicialmente, R$ 3 bilhões e poderia ser aumentado em função do exercício de eventual 

distribuição de debêntures adicionais e de debêntures suplementares. Os recursos captados 

com a emissão seriam destinados: a investimentos previstos no Plano de Negócios e Gestão 

e/ou para o alongamento do endividamento da Companhia; e/ou ao custeio de despesas já 

incorridas ou a incorrer relativas a projetos de investimento considerados prioritários.  

Apesar desta boa notícia, houve muita oscilação nos preços das commodities, no dia 

26/08, com investidores na dúvida sobre os rumos da economia chinesa. Essa volatilidade 

suscitou preocupações com o impacto do preço do petróleo na lucratividade da Petrobras. 

Assim, a incerteza que pairava sobre a cotação do barril de petróleo deve ter provocado os 

mais baixos retornos anormais das ações da estatal no mês de agosto (PETR3: -4,04% e 

PETR4: -3,70%) e alto volume atípico da ação ordinária, PETR3. 
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No dia 27/08, foi publicado que a Petrobras pretendia fechar, em 16 de outubro, a 

captação de R$ 3 bilhões em debêntures. Em notícia veiculada pelo jornal Valor, o diretor de 

Engenharia da Petrobras, Roberto Moro, afirmou que seriam necessários US$ 4,3 bilhões para 

concluir a primeira fase do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj). Do total a 

ser investido, US$ 2,3 bilhões seriam injetados por parceiros, com os quais a Petrobras estaria 

negociando no momento.  

Além disso, em 27/08, foi divulgado que o fundo de investimentos Delaware 

Enhanced Global Dividend and Income Fund tinha entrado com uma ação individual contra a 

Petrobras em Nova York, buscando o ressarcimento das perdas com ADRs e títulos da dívida 

da estatal emitidos entre 24 de agosto de 2010 e 27 de janeiro de 2015. Essa já era a 15a ação 

individual aberta nos Estados Unidos contra a desvalorização dos títulos emitidos pela 

Petrobras com a advento do escândalo de pagamento de propinas e desvio de dinheiro. Ainda 

em 27/08, o preço do petróleo registrou alta de mais de 10% em Nova York e em Londres. 

Esta alta do petróleo deve ter causado os expressivos retornos anormais positivos e volume 

anormal. Os retornos anormais foram de +3,42% para a PETR3 e de +2,44% para a PETR4 e 

o volume anormal foi de 1,76 e de 1,58 para a PETR3 e a PETR4, respectivamente. 

No dia 28/08, a Petrobras respondeu à notícia do dia anterior sobre investimentos de 

parceiros no Comperj informando que o plano de negócios 2015-2019 previa a busca de 

parceiros para a conclusão de projetos. Assim, a empresa completou que fatos julgados 

relevantes sobre o tema seriam tempestivamente divulgados ao mercado. Segundo o jornal 

Valor, o conselho de administração da Petrobras tinha decidido adiar a abertura de capital da 

BR Distribuidora. Segundo uma fonte, a falta da definição do novo presidente da distribuidora 

e de aprovação unânime do conselho para o negócio colaboraram para o adiamento. Dessa 

maneira, a abertura de capital da BR Distribuidora deveria ficar para o começo de 2016.  

Ainda em 28/08, houve alta de mais de 6% do preço do petróleo em Nova York. Por 

conta disso, muito provavelmente, as ações da Petrobras experimentaram elevados retornos 

anormais (PETR3: +3,67% e PETR4: +3,67%) e expressivo volume atípico. A ação ordinária, 

PETR3, teve o maior volume atípico do mês (2,53) e, além disso, a ação preferencial, PETR4, 

teve volume anormal de 1,89. 

No dia 31/08, a Petrobras informou que as agências Fitch e Standard & Poor’s 

atribuíram rating ‘AAA’ à proposta de emissão de R$ 3 bilhões em debêntures. Houve 

também alta de mais de 8% do petróleo no mercado internacional que, provavelmente, 

motivou os retornos anormais e volume significativos no dia. A PETR3 teve retorno anormal 
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de +5,60%, o maior do mês para a ação ordinária, e a PETR4 teve +4,38% de retorno 

anormal. Em relação ao volume anormal, o NAV da PETR3 foi de 2,19 e o da PETR4 foi de 

1,98, o maior volume atípico do mês para a ação preferencial. 

Em suma, em agosto, houve 48 ocorrências de informações com potencial de 

influenciar a tomada de decisão dos investidores. A maior parte destas informações possuíam 

conteúdo desfavorável para a Petrobras e 80% das ocorrências partiram de fontes formais. A 

maioria das informações divulgadas tiveram como assunto: crédito (3), especulações sobre 

crédito (3) e investimentos (4), imposto (3), ação judicial (5), câmbio (4) e preço do petróleo 

(12) (ANEXO H). 

Houve 7 dias que se destacaram em relação ao impacto nos retornos anormais e/ou 

volume anormal de negociação. A maioria das informações que causaram grande impacto nas 

ações da Petrobras eram de fontes formais e com conteúdo positivo para a companhia. O 

preço do petróleo no mercado internacional foi o tema predominante dessas informações. O 

quadro 11 apresenta o assunto, o sinal e o tipo de fonte dos eventos que se destacaram em 

agosto de 2015. 

 
Quadro 11: Eventos que se destacaram em agosto de 2015 

 
Data Categoria Subcategoria Sinala Fonteb 

06/08/15 Estratégia e Performance Investimentos - Especulações P I 

12/08/15 Macroeconomia Preço do Petróleo P F 

24/08/15 Macroeconomia Preço do Petróleo N F 

26/08/15 Macroeconomia Preço do Petróleo N F 

27/08/15 Macroeconomia Preço do Petróleo P F 

28/08/15 Macroeconomia Preço do Petróleo P F 

31/08/15 Macroeconomia Preço do Petróleo P F 
         a N – impacto negativo para a empresa; P – impacto positivo para a empresa. 
         b F – fonte formal; I – fonte informal.       
      Fonte: Elaboração própria (2017).  

 

No dia 06/08, a informação não oficial de que a Petrobras estaria iniciando a 

atualização de seu planejamento estratégico de longo prazo com base nos preços e 

investimentos do momento deve ter colaborado para retornos e volume anormal 

significativos. No dia 12/08, houve uma melhora no preço do petróleo no mercado 

internacional que deve ter causado os altos retornos anormais. 

No dia 24/08, o preço do petróleo caiu 6,1% em Londres, a US$ 42,69 por barril, no 

menor nível desde março de 2009, diante das preocupações com a desaceleração da demanda 



155 
	

	
	

chinesa e oferta crescente de petróleo nos Estados Unidos. O valor estava abaixo dos US$ 52 

a US$ 53 por barril considerados pela petroleira em janeiro como o mínimo suficiente para 

garantir a viabilidade econômica da produção do pré-sal. Com a ocorrência deste evento, a 

ação ordinária, PETR3, teve o seu volume anormal mais alto do mês de agosto e a PETR4, 

por sua vez, teve significativo volume atípico.  

No dia 26/08, houve muita oscilação nos preços das commodities com investidores na 

dúvida sobre os rumos da economia chinesa. A volatilidade nos preços do petróleo levou a 

preocupações com a lucratividade da Petrobras. Essa incerteza deve ter provocado os mais 

baixos retornos anormais do mês de agosto e o alto volume atípico da ação ordinária. No dia 

27/08, o preço do petróleo registrou alta de mais de 10% em Nova York e em Londres que 

deve ter causado os expressivos retornos anormais positivos e volume anormal.  

No dia 28/08, houve alta de mais de 6% do preço do petróleo em Nova York. Por 

conta disso, muito provavelmente, as ações da Petrobras experimentaram elevados retornos 

anormais e expressivo volume atípico, sendo o maior volume do mês para a PETR3. No dia 

31/08, o preço do petróleo também subiu. Houve alta de mais de 8% que, provavelmente, 

motivou os retornos anormais e volume significativos no dia. A PETR3 teve o maior retorno 

anormal e a PETR4 teve o maior volume atípico no mês. 

 Assim, a alta e a queda dos preços do petróleo no mercado internacional foram 

eventos de destaque no mês de agosto. Incertezas em relação à economia chinesa e aos 

estoques dos Estados Unidos colaboraram para a volatilidade do preço desta commodity que, 

por sua vez, provocaram significativos retornos anormais e/ou volume anormal de negociação 

nas ações da Petrobras. Havia a preocupação de que o preço do petróleo abaixo de US$ 52 

impactaria muito a lucratividade da empresa e a viabilidade econômica de poços em águas 

ultra profundas (pré-sal) que possuem custo de produção elevado. 

 

6.9 ANÁLISE DE SETEMBRO DE 2015 

 

Em 01/09, foi publicado que, somente em agosto, a moeda americana teve apreciação 

de 5,93% sobre a divisa brasileira, sendo cotada a R$ 3,63. De janeiro a agosto de 2015, a alta 

chegou a nada menos que 36,39%. Além disso, o jornal Valor divulgou extraoficialmente que 

a Petrobras tinha desistido de fazer a oferta pública inicial (IPO) da BR Distribuidora. A 

decisão foi tomada às vésperas da data marcada para protocolar o prospecto da operação na 

Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Conforme o jornal divulgou, essa desistência não 
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eliminava a possibilidade de se buscar um investidor estratégico para o negócio. Segundo uma 

fonte, a piora das condições de mercado foi a principal razão para o cancelamento da oferta 

pública inicial de ações da distribuidora de combustíveis. 

No dia 03/09, foi publicado que, em agosto, o fluxo de capital estrangeiro na B3 tinha 

sido negativo em R$ 3,3 bilhões. Tratava-se da maior retirada mensal desde junho de 2013, 

quando os estrangeiros venderam R$ 4 bilhões em ações brasileiras. Agosto foi o segundo 

mês consecutivo de saques em 2015. Em relação às commodities, o preço do petróleo iniciou 

o pregão em queda acentuada e foi reduzindo as perdas ao longo do dia. A Petrobras, por sua 

vez, divulgou o prospecto preliminar de oferta pública de distribuição de debêntures simples 

perfazendo o montante total de, inicialmente, R$ 3 bilhões.  

Ainda no dia 03/09, o autor-líder da ação coletiva que corre contra a Petrobras nos 

Estados Unidos apresentou na corte de Nova York uma série de documentos e depoimentos 

obtidos nas investigações da Operação Lava-Jato. Estas evidências indicavam que os 

contratos com fornecedores da Petrobras foram superfaturados em até 20%. Nesse sentido, 

reforçou-se a tese de que os valores inflados por corrupção eram muito maiores do que o valor 

ajustado na baixa contábil que a estatal realizou no balanço de 2014. A colaboração dos 

membros da Operação Lava-Jato com a ação coletiva nos Estados Unidos e a indicação de um 

superfaturamento maior do que o reconhecido pela empresa gerou mais dúvidas e incerteza 

quanto à situação da petrolífera. Nesse sentido, este fato deve ter motivado os expressivos 

retornos anormais negativos de ambas as ações (PETR3: -3,57% e PETR4: -4,31%) e 

significativo volume atípico de negociação para a ação ordinária (NAV: 1,64). 

No dia 08/09, houve alta de mais de 3% no preço do petróleo no mercado 

internacional e uma informação informal de que a Petrobras fecharia um contrato de aluguel 

de 19 sondas por 15 anos sem consultar as áreas técnicas e sua diretoria. O valor do contrato 

seria de 40 bilhões de dólares, um preço bastante acima do que se cobra no mercado 

internacional, segundo o jornal. No dia 09/09, foi publicado que a resistência da Petrobras em 

conceder mais poder a um eventual sócio minoritário na gestão da Gaspetro (subsidiária que 

detém participações em quase todas as distribuidoras de gás canalizado do país) afastou a 

maior parte das companhias e investidores que avaliavam o negócio.  

Das nove interessadas inicialmente, entre elas gigantes internacionais do setor, 

restaram a chinesa Beijing Gas e a japonesa Mitsui (esta última já era sócia da Petrobras em 

oito distribuidoras de gás no país). Algumas interessadas não avançaram nas negociações 

porque queriam o controle da Gaspetro e não uma participação de 49%, como a estatal estava 
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disposta a ceder. A área de distribuição da empresa era avaliada em US$ 2,6 bilhões, 

conferindo a essa fatia o valor de US$ 1,3 bilhão. Ainda no dia 09/09, houve recuo de mais de 

3% no preço do petróleo no mercado internacional que deve ter ocasionado os expressivos 

retornos anormais negativos de ambas as ações e elevado volume atípico de negociação da 

ação ordinária (NAV: 1,44). A ação ordinária, PETR3, teve retorno anormal de -3,26% e a 

ação preferencial, PETR4, de -2,38% (Gráfico 17). 

 
Gráfico 17: Retornos anormais em setembro de 2015 

	

Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

No dia 10/09, a Petrobras informou que possuía 28 contratos de afretamento de sondas 

com a Sete Brasil, assinados em junho de 2011 (7 sondas) e agosto de 2012 (21 sondas) e que 

totalizavam US$ 89 bilhões por prazos de 10 anos (5 sondas), 15 anos (21 sondas) e 20 anos 

(2 sondas). A companhia acrescentou que havia tratativas em curso que previam uma 

adequação do número de sondas à necessidade de equipamentos prevista no Plano de 

Negócios e Gestão 2015-2019. O jornal Valor, por sua vez, publicou que a Petrobras tinha 

iniciado um processo de reavaliação das empresas citadas na Operação Lava-Jato e impedidas 

de contratar com a estatal.  

Ainda no dia 10/09, houve corte da nota soberana com manutenção da perspectiva 

negativa pela Standard & Poor’s e consequente perda do grau de investimento do Brasil. A 
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continuidade da perspectiva negativa possibilitava novo rebaixamento em breve. Segundo 

noticiou o jornal Valor Econômico, alguns analistas apostavam que o corte aconteceria no fim 

do Ano de 2015 ou em 2016. Por outro lado, outros especialistas afirmavam que o corte da 

nota soberana era inevitável devido à previsão de déficit no orçamento de 2016, às condições 

econômicas e à instabilidade política.  

Com o corte na nota do Brasil, houve a expectativa de que, em breve, houvesse corte 

na nota da petrolífera também, pois as empresas normalmente têm seus ratings ligados à nota 

do país. A perda de grau de investimento do Brasil representava mais queda da moeda local 

em relação ao dólar. Nesse contexto, como grande parte da dívida da petrolífera estava 

atrelada à moeda americana, é muito provável que este corte tenha gerado os significativos 

retornos anormais e volume atípico para ambas as ações da Petrobras neste dia. A PETR3 teve 

retorno anormal de -3,19% e volume atípico de 1,08. A PETR4 teve seu menor retorno 

anormal do mês de setembro (-4,38%) e NAV de 1,31. 

Em 11/09, a Petrobras comunicou que a agência de classificação de risco Standard & 

Poor’s (S&P) tinha anunciado a revisão do nível de risco (rating) da dívida corporativa da 

companhia de BBB- para BB. Com essa nota a Petrobras deixou de ser classificada como 

“grau de investimento” (investment grade) por essa agência. Esta informação deve ter causado 

os expressivos retornos anormais negativos de ambas as ações no dia 11. A ação ordinária, 

PETR3, teve o seu menor retorno anormal do mês de setembro (-5,03%) e a ação preferencial, 

PETR4, teve retorno anormal de -3,40%. 

Em 14/09, houve a informação de que, segundo uma fonte graduada, a Petrobras 

passaria por um processo de redução de custos e despesas de proporção sem precedentes no 

passado. A Petrobras, por sua vez, informou que o Presidente de seu Conselho de 

Administração, Sr. Murilo Pinto de Oliveira Ferreira, tinha comunicado nesta data (14/09) sua 

licença desse colegiado até 30 de novembro de 2015. O surpreendente pedido de afastamento 

temporário do presidente do conselho da Petrobras, Murilo Ferreira, foi motivo de muita 

especulação nas mesas de operações, segundo o jornal Valor. A presença de Murilo Ferreira 

no conselho deve ter inspirado a confiança de que a companhia acertaria o rumo e sairia das 

dificuldades financeiras que vinham se avolumando. Dessa maneira, o seu pedido de licença 

deve ter sido a razão dos expressivos retornos anormais negativos de ambas as ações da 

Petrobras (PETR3: -3,64% e PETR4: -2,74%). 

No dia 15/09, sobre a contratação de sondas, a Petrobras acrescentou que não 

confirmava que estivesse pronta para fechar um contrato de aluguel de 19 sondas por 15 anos, 
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com valor equivalente a US$ 40 bilhões. A companhia também refutou a alegação de que 

estaria “atropelando áreas técnicas e até mesmo parte de sua diretoria”. A petrolífera reiterou 

que a eventual aprovação de alteração dos citados contratos estaria sujeita às normas de 

governança corporativa e conformidade da Petrobras, bem como à aprovação pelos seus 

órgãos competentes.  

Em resposta à notícia sobre redução de gastos sem precedentes, a petrolífera informou 

que, no dia 26 de agosto, foram divulgadas a todos os empregados da companhia as primeiras 

medidas de impacto imediato para diminuição dos gastos operacionais gerenciáveis como 

redução de: despesas com viagens e transporte; contratação de consultorias; eventos e 

comunicação (brindes e publicações impressas); treinamentos fora da Universidade Petrobras 

e gastos de pessoal. Além disso, a empresa completou que, em 10 de setembro, tinha 

apresentado às entidades sindicais sua proposta para as cláusulas sociais do Acordo Coletivo 

de Trabalho 2015. Nesta proposta estava previsto a possibilidade de os empregados que 

atuavam no regime administrativo e tinham horário flexível poderem optar por uma jornada 

de trabalho de 30 horas semanais com redução proporcional da remuneração (25%). 

Ainda no dia 15/09, a Petrobras informou que seu Conselho de Administração tinha 

nomeado o Conselheiro Luiz Nelson Guedes de Carvalho para exercer as funções da 

presidência do Colegiado durante a licença do Presidente do Conselho Murilo Ferreira. O 

jornal Valor publicou que ao menos 31 plataformas que operavam na Bacia de Campos 

tinham aderido à greve por tempo indeterminado. Além disso, foi divulgado que, apesar de 

Murilo Ferreira ter pedido licença até 30 de novembro, ele não retornaria à presidência do 

conselho de administração da Petrobras. Na opinião de fontes ouvidas pelo Valor, a decisão 

de sair era irrevogável.  

Na reunião que examinou a abertura de capital e venda de ações da BR Distribuidora 

aprovada pelo conselho de administração da Petrobras, Murilo Ferreira surpreendeu votando 

contra a proposta. Ao pedir licença da presidência do conselho, Murilo Ferreira, na opinião de 

uma autoridade, procurou fazer todos compreenderem a que ponto ele e a direção executiva 

da empresa estavam em rota de colisão. A estatal contava com o negócio (IPO da BR 

Distribuidora) para fortalecer a estrutura de capital e reduzir o tamanho da dívida. Na reunião 

para tratar do assunto, Ferreira defendeu que, antes do IPO, fosse nomeado um novo 

presidente para a BR, um nome de mercado, e que a empresa fosse reestruturada.  

Na opinião de fontes ouvidas pelo Valor, Ferreira estaria deixando a presidência do 

conselho da Petrobras para desvincular seu nome do governo Dilma neste momento de crise 
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econômica e política aguda que pode, inclusive, provocar o afastamento da presidente. Uma 

outra fonte acreditava que Ferreira decidiu sair para não representar um obstáculo, já que a 

situação da Petrobras exigia “providências urgentes” que precisavam de um ambiente de total 

harmonia para serem implementadas. 

No dia 16/09, foi divulgado que, com a desistência da abertura de capital da BR 

Distribuidora, a Gaspetro era o ativo mais valioso do plano de venda da estatal que teria um 

valor aproximado de US$ 2,6 bilhões. Na bolsa de mercadorias de Nova York (Nymex), o 

contrato do petróleo WTI para entrega em outubro subiu 5,7% (US$ 47,15 o barril). Já o 

contrato para novembro do Brent avançou 4,2% (US$ 49,75 o barril). Além da valorização do 

preço da commodity, o mercado deve ter reagido positivamente aos dados de produção de 

petróleo apresentados pela Petrobras. Houve crescimento de 3,1% em agosto de 2015 em 

relação a julho e de 4,5% em relação a agosto de 2014. A ação ordinária apresentou retorno 

anormal positivo significativo (PETR3: +3,17%) e a ação preferencial teve volume anormal 

expressivo (PETR4: 1,44). 

No dia 17/09, foi publicado que o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) 

manteve a taxa de juros próxima de zero. A Petrobras informou que o Presidente da Petrobras 

Distribuidora (BR), José Lima de Andrade Neto, tinha apresentado sua renúncia por motivos 

de saúde. Segundo o jornal Valor, apesar de o motivo oficial da renúncia ter sido questões de 

saúde, a situação do executivo na presidência da distribuidora já indicava ser insustentável, 

com o avanço das investigações da Operação Lava-Jato. Além disso, a Petrobras respondeu à 

notícia de venda da Gaspetro afirmando que fatos julgados relevantes sobre esse tema seriam 

tempestivamente comunicados ao mercado. As ações da empresa tiveram retornos anormais 

negativos (PETR3: -2,09% e PETR4: -3,34%) acompanhando o recuo do preço do petróleo e 

o volume da ação preferencial foi significativo (NAV: 1,44). 

No dia 21/09, a Petrobras divulgou aviso ao mercado da oferta pública de distribuição 

de debêntures totalizando R$ 3 bilhões. O registro da oferta na Comissão de Valores 

Mobiliários (CVM) seria em 27 de outubro e a disponibilização do prospecto definitivo no dia 

28. Os recursos captados seriam destinados a investimentos previstos no plano de negócios, 

ao alongamento da dívida ou ao custeio de despesas prioritárias. 

No dia 22/09, a Petrobras informou que estava em negociação final com a Mitsui Gás 

e Energia do Brasil Ltda para a venda de 49% da Gaspetro. A conclusão dessa transação 

estaria sujeita à aprovação de seus termos e condições finais pela Diretoria Executiva e pelo 

Conselho de Administração da Petrobras, assim como dos órgãos reguladores competentes. 
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Neste dia, o jornal Valor divulgou que o investimento da Petrobras em 2015 sofreria novo 

corte e ficaria abaixo dos US$ 28 bilhões anunciados em junho. A redução, segundo apurou o 

Valor, deveria chegar a 20% - cerca de US$ 6 bilhões. O número definitivo seria apresentado 

ao conselho de administração na reunião do dia 30.  

Além disso, segundo o jornal, haveria redução no pagamento de horas extras e das 

remunerações a funcionários próprios, redução de gastos com pessoal da área administrativa e 

corte de 30% dos contratos de terceirizados. Na esfera internacional, foram divulgados dados 

preocupantes da economia chinesa que levaram à queda dos preços das commodities. Essa 

queda pode ter gerado os retornos anormais negativos de ambas as ações (PETR3: -1,70% e 

PETR4: -3,13%) e o volume anormal significativo para a ação preferencial (NAV: 1,30). 

No dia 23/09, o jornal Valor publicou que a disparada do dólar, que tinha superado a 

barreira dos R$ 4, fez o endividamento da Petrobras aumentar significativamente. A moeda 

americana teve alta de 28% sobre o real no acumulado do terceiro trimestre até o dia 21/09. 

Desse modo, considerando que cerca de 80% da dívida líquida da Petrobras, de R$ 324 

bilhões no fim do segundo trimestre, eram em dólar, o efeito da variação da moeda estrangeira 

no acumulado do terceiro trimestre seria da ordem de R$ 70 bilhões.  

Além disso, foi publicado que a queda do preço das ações da Petrobras levou o valor 

de mercado da companhia a romper pela primeira vez, desde 2005, a barreira dos R$ 100 

bilhões. A perda dessa marca coincidia exatamente com o aniversário de cinco anos da 

megacapitalização, no valor total de R$ 120 bilhões, em 24 de setembro de 2010. Desde a 

capitalização, quando o valor de mercado da Petrobras saltou para R$ 321 bilhões, a perda de 

valor da companhia foi de 69%, ou de R$ 223 bilhões. Em dólar, a baixa foi ainda maior, já 

que a desvalorização da moeda acentua o mau desempenho das ações locais. Por esse critério, 

o valor de mercado caiu 87% desde a capitalização, o que representava uma destruição de 

US$ 163 bilhões em valor, que fechou a US$ 24 bilhões no dia anterior.  

De acordo com a matéria do jornal Valor, o movimento de perda de valor da 

Petrobras, de 25% ou mais de R$ 30 bilhões apenas em setembro, tinha como principais 

motivos: a) o rebaixamento da nota de crédito do país e da companhia pela Standard & 

Poor’s; e b) a disparada do dólar. Os dois fatores tinham impacto no custo e na capacidade de 

refinanciamento da dívida da estatal. 

Ainda no dia 23/09, foi divulgado que investidores permaneciam preocupados com a 

possibilidade de rebaixamento do rating soberano por mais uma agência de classificação de 

risco. A expectativa do mercado era de que a agência Fitch cortaria a nota soberana em um 
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nível. Nesse sentido, o país ainda seria classificado como grau de investimento pela Fitch e se 

igualaria ao rating da Moody’s. No entanto, haveria a possibilidade de um novo corte caso a 

perspectiva permanecesse negativa.  

Além disso, a possibilidade de um impeachment da presidente Dilma Rousseff foi 

assunto recorrente nas mesas de operações no dia 23/09. O presidente da Câmara, Eduardo 

Cunha, divulgou um documento de 18 páginas com o rito de um possível impeachment da 

presidente. O vislumbre do impeachment da então presidente do Brasil deve ter animado o 

mercado ocasionando os retornos anormais positivos de ambas as ações (PETR3: +3,13% e 

PETR4: +1,85%). 

No dia 24/09, foi divulgado extraoficialmente que a Petrobras preparava mudanças na 

diretoria para aumentar, substancialmente, a quantidade de executivos sob a fiscalização da 

Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e que, assim, ficariam expostos a processos 

movidos por investidores. O número de executivos previstos para a diretoria no estatuto social 

subiria dos atuais sete para cerca de 40. Esta notícia deve ter motivado os retornos anormais 

positivos (PETR3: +0,72% e PETR4: +2,40%). A grande diferença da previsão de uma 

diretoria no estatuto social é que ela passa a ser submetida à Lei das Sociedades por Ações - e 

os executivos devem sempre agir no melhor interesse da companhia e com probidade. Caso 

contrário, podem ser punidos pela CVM e serem alvo de processos movidos por investidores, 

em busca de ressarcimento por eventuais prejuízos causados à empresa e aos seus acionistas. 

No dia 25/09, foi divulgado extraoficialmente que a Petrobras tinha encerrado o 

contrato de afretamento e operação com a Odebrecht Óleo e Gás envolvendo aluguel de 

sondas. Segundo o jornal, outros cancelamentos foram anunciados na semana com parceiros 

internacionais. Além disso, foi noticiado que o dólar teve variação de pouco mais de 27% no 

acumulado do terceiro trimestre até 18 de setembro fechando próximo a R$ 4.  

No dia 28/09, a Petrobras divulgou o aviso definitivo ao mercado da oferta pública de 

distribuição de debêntures totalizando R$ 3 bilhões. Nesta data, o jornal Valor publicou que o 

conselho da Petrobras avaliaria, na reunião do dia 30, um ajuste de curto prazo no Plano de 

Negócios e Gestão 2015-2019, em função da continuidade da volatilidade na taxa de câmbio e 

no preço do petróleo - além da queda na atividade econômica. O jornal também divulgou que 

a estatal deveria elevar de 7 para 40 os integrantes de sua diretoria aumentando 

substancialmente, portanto, o número de executivos sob a fiscalização da Comissão de 

Valores Mobiliários (CVM) e que ficariam expostos a processos movidos por investidores.  
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Ainda no dia 28/09, o fundo “Bill & Melinda Gates Fund Trust” entrou, juntamente 

com o fundo WGI Emerging Markets, com um processo contra a Petrobras na corte sul de 

Nova York. O processo buscava o ressarcimento das perdas sofridas com recibos de ações 

(ADRs) da Petrobras comprados entre 2 de janeiro de 2009 e 24 de setembro de 2015. Em 

relação às commodities, o preço do petróleo Brent recuou 2,6% em Londres, enquanto o barril 

do tipo WTI perdeu 2,8% em Nova York. A moeda americana avançou 3,39% fechando a R$ 

4,1085, maior alta em termos percentuais desde 21 de setembro de 2011. 

No dia 29/09, a Petrobras informou que voltaria a convidar a SBM e demais empresas 

do grupo para participar de suas licitações. A petrolífera também comunicou a descoberta de 

petróleo leve no terceiro poço da área de Carcará, localizado em águas ultra profundas da 

Bacia de Santos. No dia 30/09, o inesperado anúncio de aumento de combustível deve ter 

causado os maiores retornos e volume anormais, no mês de setembro, de ambas as ações. A 

PETR3 teve retorno anormal de +4,05% e volume atípico de 1,73, já o retorno anormal da 

PETR4 foi de +5,45% e o NAV foi de 2,79. O Gráfico 18 mostra a alta expressiva dos 

retornos anormais no dia da divulgação do reajuste dos preços dos combustíveis no dia 30. 

 
Gráfico 18: Retornos anormais acumulados (CAR) antes e depois do reajuste dos combustíveis 

 
     Fonte: Elaboração própria (2017). 
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A Petrobras realizou reajuste no preço de venda da gasolina (6%) e do diesel (4%). A 

alta de preços reforçaria o caixa da estatal, pressionado pela disparada da dívida diante da 

desvalorização cambial, e demonstrava autonomia do então presidente Aldemir Bendine para 

tomar essa decisão em um momento de inflação alta. Ainda no dia 30/09, o dólar recuou 

2,27%, encerrando a R$ 3,96. Apesar da queda, a moeda americana acumulou alta de 9,34% 

em setembro e subiu 49,12% no ano.  

Em resumo, houve 55 ocorrências de informações com potencial de influenciar a 

tomada de decisão dos investidores em relação às ações da Petrobras. Mais de 60% dessas 

informações vieram de fontes formais. As informações de fontes informais ficaram mais 

concentradas na categoria Estratégia e Performance. Nesta categoria, houve especulações 

sobre crédito, governança, investimentos, redução de custos, produção e venda de ativos. No 

geral, a maior parte das informações foram das categorias Estratégia e Performance e 

Macroeconomia. Neste caso, a maior parte das informações versaram sobre crédito (4), 

câmbio (5) e preço do petróleo (8) (ANEXO I). 

Houve 11 dias que se destacaram em relação ao impacto nos retornos anormais e/ou 

volume anormal de negociação. A maioria das informações que causou grande impacto nas 

ações eram de fontes formais e com conteúdo negativo para a empresa. Os assuntos foram 

mais variados em setembro, mesmo assim, 3 dos 11 dias de destaque em agosto tiveram 

impacto do preço do petróleo. O quadro 12 apresenta o assunto, o sinal e o tipo de fonte dos 

eventos que se destacaram em setembro de 2015. 

 
Quadro 12: Eventos que se destacaram em setembro de 2015 

 
Data Categoria Subcategoria Sinala Fonteb 

03/09/15 Legal Ação Judicial N F 

09/09/15 Macroeconomia Preço do Petróleo N F 

10/09/15 Macroeconomia Risco da Dívida Soberana N F 

11/09/15 Estratégia e Performance Crédito N F 
14/09/15 Gestão Licença N F 
16/09/15 Estratégia e Performance Produção P F 

17/09/15 Macroeconomia Preço do Petróleo N F 

22/09/15 Macroeconomia Preço do Petróleo N F 

23/09/15 Política Impeachment P I 

24/09/15 Estratégia e Performance Governança Corporativa P I 

30/09/15 Produtos e Serviços Preço de Produtos P F 
           a N – impacto negativo para a empresa; P – impacto positivo para a empresa. 
           b F – fonte formal; I – fonte informal.  
       Fonte: Elaboração própria (2017). 
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No dia 03/09, o compartilhamento de documentos e depoimentos da Operação Lava-

Jato com a ação coletiva contra a Petrobras nos Estados Unidos levou o autor-líder a levantar, 

na corte americana, a tese de que os valores inflados por corrupção eram muito maiores do 

que o valor ajustado na baixa contábil realizada no balanço de 2014. Dessa maneira, a 

indicação de que os contratos foram superfaturados em até 20% deve ter colaborado para os 

expressivos retornos anormais negativos de ambas as ações e significativo volume atípico de 

negociação para a ação ordinária. No dia 09/09, houve expressivos retornos anormais 

negativos de ambas as ações e elevado volume atípico de negociação da ação ordinária após o 

recuo de mais de 3% no preço do petróleo no mercado internacional. 

Em 10/09, houve corte da nota soberana pela Standard &Poor’s e consequente perda 

do grau de investimento do Brasil. Nesse sentido, como grande parte da dívida da petrolífera 

estava atrelada ao dólar é, muito provável, que este corte tenha gerado os expressivos retornos 

negativos e volume anormais para ambas as ações. A ação preferencial teve o menor retorno 

anormal do mês de setembro neste dia. Em 11/09, a perda de “grau de investimento” 

(investment grade) da dívida da Petrobras pela agência de classificação de risco Standard & 

Poor’s (S&P) deve ter causado os expressivos retornos anormais negativos (a ação ordinária, 

por exemplo, teve o seu menor retorno anormal do mês de setembro neste dia). 

No dia 14/09, o surpreendente pedido de afastamento temporário do presidente do 

conselho de administração da Petrobras, Murilo Ferreira, deve ter sido a razão dos expressivos 

retornos anormais negativos de ambas as ações. A presença de Murilo Ferreira no conselho 

inspirava confiança de que a companhia acertaria o rumo e sairia das dificuldades financeiras. 

Em 16/09, após divulgação pela Petrobras do crescimento de 3,1%, em agosto de 2015, da 

produção de petróleo em relação a julho e de 4,5% em relação a agosto de 2014, a ação 

ordinária apresentou retorno anormal positivo significativo e a ação preferencial teve volume 

anormal expressivo. No dia 17/09, as ações da empresa tiveram retornos anormais negativos 

acompanhando o recuo do preço do petróleo e ação preferencial teve volume anormal 

significativo. Em 22/09, foram divulgados dados da economia chinesa que levaram à queda 

dos preços das commodities. Essa queda pode ter gerado os retornos anormais negativos de 

ambas as ações e volume anormal significativo para a ação preferencial. 

No dia 23/09, a divulgação de um documento com o rito de um possível impeachment 

da presidente Dilma Rousseff deve ter animado o mercado e ocasionado os retornos anormais 

positivos de ambas as ações. No dia 24/09, foi divulgado extraoficialmente que a Petrobras 

preparava mudanças na diretoria para aumentar, substancialmente, a quantidade de executivos 
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sob a fiscalização da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e que ficariam expostos a 

processos movidos por investidores. Esta notícia deve ter motivado os retornos anormais 

positivos porque, com essa mudança, os executivos deveriam sempre agir no melhor interesse 

da companhia e com probidade. Caso contrário, poderiam ser punidos pela CVM e serem alvo 

de processos movidos por investidores em busca de ressarcimento por eventuais prejuízos. No 

dia 30/09, o inesperado anúncio de aumento dos preços dos combustíveis deve ter causado os 

maiores retornos e volume anormais, no mês de setembro, de ambas as ações. 

Assim, no mês de setembro, os eventos de destaque ficaram mais concentrados nas 

categorias Estratégia e Performance (E&S) e Macroeconomia. A maioria das informações que 

causaram grande impacto nas ações eram de fontes formais. A maior parte do conteúdo das 

informações com destaque de impacto neste mês tinha viés negativo para a Petrobras, exceto 

os dados de produção, o reajuste dos preços dos combustíveis e as informações informais.  

As informações de fontes informais tiveram como assunto: a expectativa de 

impeachment da então presidente Dilma Rousseff e a possibilidade de mudanças na 

quantidade de executivos da Petrobras sob fiscalização da CVM. Por sua vez, as informações 

oriundas de fontes formais com destaque neste mês foram: a ação coletiva; a licença de 

Murilo Ferreira do cargo de presidente do conselho; o aumento dos preços dos combustíveis; 

a queda dos preços do petróleo no mercado internacional; o crescimento surpreendente da 

produção de petróleo; e a perda do grau de investimento da dívida do país e da Petrobras pela 

agência de classificação de risco Standard & Poor’s (S&P). 

 

6.10 ANÁLISE DE OUTUBRO DE 2015 

 

Em 01/10, a Petrobras informou que o Conselheiro Luiz Nelson Guedes de Carvalho 

tinha solicitado licença da presidência do Comitê de Auditoria da Companhia (COAUD) 

enquanto durasse sua interinidade na presidência do Conselho de Administração (CA). A 

empresa teve que reestruturar os cargos da alta gestão a partir da licença do presidente titular 

do conselho de administração, Murilo Ferreira. Essa reorganização nos cargos da alta 

administração deve ter provocado os retornos anormais negativos de ambas as ações porque 

os agentes do mercado temiam que o presidente titular do conselho não retornasse mais ao 

cargo. Murilo Ferreira era um nome que dava credibilidade ao conselho da estatal devido à 

sua experiência e, por vir da iniciativa privada, não estava vinculado ao atual governo.  
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Segundo o jornal Valor, esse perfil era importante no conselho da estatal porque os 

investidores queriam pessoas que realmente se preocupassem com a empresa e não indivíduos 

que apenas acatassem ordens do Planalto como vinha acontecendo antes da eleição dos novos 

membros. Dessa maneira, as ações preferencias (PETR4) tiveram o menor retorno anormal do 

mês de outubro (-4,09%) e alto volume anormal (1,23) em 01/10. As ações ordinárias também 

tiveram retorno anormal negativo considerável de -3,22% (Gráfico 19). 

 
Gráfico 19: Retornos anormais em outubro de 2015 

 
Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

No dia 02/10, o jornal Valor publicou uma notícia em que afirmava que a disparada do 

dólar e a queda nos preços do petróleo estariam obrigando a estatal a rever, mais uma vez, 

seus investimentos e despesas. Assim, a Petrobras realizaria apenas US$ 20 bilhões dos US$ 

29 bilhões em investimentos programados para 2015. No início de 2015, a previsão era de 

investir cerca de US$ 40 bilhões ao longo do ano. Considerando a cotação do dólar da época, 

esses ajustes já representavam uma redução de investimentos, em reais, de cerca de R$ 80 
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bilhões em 2015. Esta notícia deve ter gerado o alto retorno anormal e expressivo volume da 

ação preferencial. A PETR4 teve retorno anormal de +2,83% e volume anormal de 1,99.  

No dia 05/10, a Petrobras esclareceu que revisava anualmente seu plano de 

investimentos para adequá-lo ao ambiente de negócios, e qualquer fato julgado relevante 

sobre esse tema seria tempestivamente comunicado ao mercado. Então, no dia 06/10, a 

Petrobras comunicou que, diante dos novos patamares de preço do petróleo (Brent) e taxa de 

câmbio (R$/US$), tinha ajustado seu planejamento financeiro para os Anos de 2015 e 2016. A 

petrolífera anunciou que, em 2015, a previsão de investimentos passou de US$ 28 bilhões 

para 25 e a previsão de despesas passou de US$ 30 bilhões para 29. Em 2016, a previsão de 

investimentos passou de US$ 27 para 19 e a previsão de despesas de US$ 27 bilhões para 21. 

A projeção de desinvestimentos para o biênio 2015-2016 foi mantida em US$ 15,1 bilhões, 

sendo US$ 0,7 bilhão em 2015 e US$ 14,4 bilhões em 2016. As metas de produção média 

diária de óleo e gás no Brasil (2,125 milhões de barris por dia em 2015 e 2,185 milhões de 

barris por dia em 2016) permaneceram inalteradas. 

O anúncio de ajustes no planejamento de investimentos deve ter sido responsável 

pelos maiores retornos positivos do mês de outubro para ambas as ações. Em 06/10, a PETR3 

teve retorno anormal de +4,45% e a PETR4 de +4,16%. Esta última ainda teve expressivo 

volume anormal de 1,62. Segundo o jornal Valor, menos de uma semana após anunciar o 

reajuste dos preços dos combustíveis, a Petrobras deu um segundo sinal aguardado pelo 

mercado, ao comunicar a intenção de reduzir em 20% seus investimentos e em 12% seus 

custos operacionais gerenciáveis durante o biênio 2015/2016. No entanto, a estatal não 

mencionou que projetos seriam afetados. A redução dos investimentos projetados pela 

Petrobras para 2015 e 2016 representava um corte de pouco mais de 8% no orçamento inicial 

do Plano de Negócios 2015/2019, de US$ 130 bilhões. Em junho, a empresa havia 

apresentado o seu novo plano, com um corte de 37% nos investimentos projetados para o 

período de cinco anos. 

No dia 07/10, a Petrobras informou que seu Conselho de Administração tinha 

aprovado a eleição do Gerente Executivo de Recursos Humanos, Antônio Sérgio Oliveira 

Santana, como Diretor Corporativo e de Serviços interino. Houve também a publicação, pelo 

jornal Valor, de opiniões do mercado após o anúncio de corte de investimentos da Petrobras. 

Para o Morgan Stanley, seria difícil para a Petrobras sustentar o mesmo perfil de crescimento 

da produção entre 2017 e 2019 com menos investimentos. Segundo avaliação de analistas, 

uma parcela significativa dos cortes de investimentos e gastos anunciados representou ajustes 
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ao câmbio, e não um esforço adicional da administração da empresa para deixá-la mais 

rentável. Embora os ajustes no plano de investimentos tenham sido bem-recebidos pelos 

investidores, criticou-se a falta detalhamento dos cortes e de transparência da Petrobras, que 

não informou as novas premissas utilizadas para o câmbio e para o preço do petróleo. Essa 

situação foi semelhante à vista no reajuste dos preços de derivados em 30 de setembro, 

quando a petrolífera não revelou sua metodologia de aumento dos combustíveis e nem quais 

as projeções para o dólar e para o barril de petróleo no curto prazo. 

Segundo o jornal Folha de São Paulo, o corte de US$ 11 bilhões em investimentos 

anunciado pela Petrobras se concentraria na área de exploração, segmento responsável pela 

busca de novas reservas de petróleo e gás. Este segmento já havia sido um dos mais atingidos 

na revisão do plano de negócios anunciada em junho. Em maio, a Folha revelou que a 

exploração vinha sendo a área mais atingida pela crise desde o ano passado. Em 2014 houve 

queda de 40% nos investimentos realizados com relação ao ano anterior. Segundo o jornal, os 

sucessivos cortes no segmento fizeram com que a estatal reduzisse em um terço a meta de 

produção até 2020: de 4,1 milhões de barris por dia, para 2,8 milhões de barris por dia.  

Ainda em 07/10, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu reabrir a ação de 

impugnação de mandato eletivo apresentada pelo PSDB contra a presidente Dilma Rousseff e 

o vice Michel Temer. Neste dia, as ações da Petrobras tiveram o maior volume anormal do 

mês de outubro (PETR3: 1,48 e PETR4: 2,64). Esse aumento de volume deve ter sido 

motivado pela notícia publicada no jornal O Globo de que a Petrobras tinha identificado ao 

menos quatro potenciais parceiros na Ásia e na Europa. Segundo fontes do governo a par das 

negociações, a Petrobras estava em busca, no exterior, de um sócio estratégico para concluir 

as obras do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj), em Itaboraí (RJ).  

No dia 08/10, a Petrobras apresentou uma nova versão do prospecto preliminar da 

oferta pública de distribuição de debêntures. A companhia também informou que não tinha 

apresentado proposta para os blocos ofertados na 13a Rodada de Licitações de Blocos 

Exploratórios da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). A 

empresa alegou que, conforme previsto no Plano de Negócios e Gestão 2015-2019, estaria 

priorizando o desenvolvimento de seu portfólio de ativos de exploração e produção. 

Segundo o jornal O Globo, no plano de desinvestimentos, a Petrobras planejava 

vender até 180 dos 359 campos maduros (já produzindo) que possui no Brasil. A maior parte 

deles (234) estaria em terra e já existia interesse de um grupo de empresas de médio porte na 

aquisição daqueles localizados em Alagoas, Bahia, Espírito Santo, Rio Grande do Norte e 
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Sergipe, onde o ritmo de produção tinha caído 6,9% nos últimos 12 meses. Ainda no dia 

08/10, houve recuperação do preço do petróleo e o dólar voltou a cair com força e encerrou a 

sessão abaixo da linha dos R$ 3,80 pela primeira vez em um mês. 

No dia 09/10, a Petrobras prestou esclarecimentos sobre investimentos no Comperj e 

sobre ajustes no Plano de Negócios 2015-2019. A petrolífera informou que também possuía 

como objetivo a reestruturação de negócios, o que abrange a busca de parceiros para a 

conclusão de determinados projetos, entre eles o Comperj. A companhia, em complemento ao 

fato relevante divulgado ao mercado em 05 de outubro (após o fechamento do pregão) sobre 

ajustes no Plano de Negócios e Gestão 2015-2019, informou a taxa de câmbio e o preço do 

petróleo Brent utilizados como premissa para as novas projeções de investimentos e custos:  

Brent (US$/barril) em 2015 passou de 60 para 54 e em 2016 passou de 70 para 55. Taxa de 

Câmbio (R$/US$) em 2015 passou de 3,10 para 3,28 e em 2016 passou de 3,26 para 3,80. O 

jornal Valor, por sua vez, divulgou que a Petrobras estaria tendo dificuldades em vender seus 

ativos na Argentina. 

No dia 13/10, em resposta à notícia de desinvestimento em campos maduros, a 

Petrobras comunicou que fatos julgados relevantes sobre o tema seriam tempestivamente 

divulgados ao mercado. A Petrobras informou que tinha concluído as negociações com o 

Industrial and Commercial Bank of China Leasing (ICBC Leasing) para uma operação de 

financiamento de US$ 2 bilhões pelo período de 10 anos, através de uma estrutura de leasing 

financeiro de duas plataformas já existentes (P-52 e P-57). O jornal O Globo publicou que a 

compra de operações de um campo de petróleo no Benin se mostrou um péssimo negócio para 

a Petrobras. Em junho de 2014, o primeiro poço estava seco, ou seja, não tinha petróleo. 

Como o acordo previa que o segundo poço seria explorado somente se o primeiro tivesse 

petróleo em quantidade comercialmente viável, a Petrobras e a Shell decidiram sair do 

projeto. A Petrobras, sozinha, já tinha gasto cerca de US$ 66 milhões, segundo uma fonte que 

não quis se identificar. 

Ainda no dia 13/10, a Folha de São Paulo publicou que o contrato entre a Petrobras e a 

Sete Brasil para a construção de 15 sondas de perfuração ficaria em US$ 40 bilhões, o 

equivalente a 40 refinarias de Pasadena, segundo o jornal. Além disso, o mesmo jornal 

noticiou que a Petrobras foi procurada por investidores chineses e europeus interessados em 

comprar uma parte de sua subsidiária BR Distribuidora. Já o dólar teve expressiva valorização 

de 3,59% e terminou cotado a R$ 3,8926, na maior alta em um dia desde 21 de setembro de 
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2011. Neste dia, houve preocupação com a possibilidade de impeachment e a percepção de 

que esse processo poderia ser longo e incerto. 

No dia 14/10, o jornal Valor publicou algumas notícias sobre a Petrobras. Foi 

divulgado que a estatal estava na lista dos 500 maiores devedores da dívida ativa da União 

com R$ 15,6 bilhões a pagar. Além disso, o governo da Bahia tinha emitido uma notificação à 

presidente da Gaspetro se dizendo contrário ao negócio da venda de 49% da controlada da 

Petrobras para a Mitsui. A Gaspetro tinha 41,5% da Companhia de Gás da Bahia (Bahiagás) e 

a notificação do governo baiano procurava enfatizar que a lei garantia o controle da empresa 

pelo Estado. O jornal também divulgou que a Petrobras tinha anunciado uma nova descoberta 

de petróleo e gás natural no campo de Libra, no pré-sal da Bacia de Santos. 

No dia 15/10, a Petrobras confirmou que o consórcio tinha concluído a perfuração do 

quarto poço na área de Libra, no pré-sal da Bacia de Santos, identificando a presença de 

hidrocarbonetos. A empresa também comunicou uma série de esclarecimentos às notícias 

divulgadas sobre seus negócios. A Petrobras enfatizou que a busca de parceiro estratégico já 

havia sido divulgada como uma das alternativas para a BR Distribuidora no fato relevante 

publicado no dia 01 de julho de 2015.  

Em relação às operações em Benin, a Petrobras informou que adquiriu 50% de 

participação no Bloco 4, localizado na costa do Benin – país situado na costa oeste da África - 

conforme divulgado ao mercado em 22 de janeiro de 2011. Em 23/09/2013, ocorreu o início 

da perfuração do primeiro poço, cujas operações foram concluídas em 20/04/2014, com poço 

seco. O insucesso e as informações obtidas com a perfuração deste poço aumentaram 

consideravelmente os riscos do prospecto. Após negociações entre representantes da 

Petrobras, Shell, CBH e o do Governo do Benim, ficou acertada a saída do Consórcio do 

Contrato de Exploração e Produção do Bloco 4.  

Em relação à renegociação do acordo com a Sete Brasil, a Petrobras informou que, 

conforme divulgado ao mercado em 09 e 15 de setembro de 2015, a petrolífera possuía 28 

contratos de afretamento de sondas com a Sete Brasil. Além disso, havia negociações em 

curso para uma possível adequação do total de sondas já contratadas, assim como de outros 

aspectos, dentre eles as multas contratuais previstas, conforme solicitado pela Sete Brasil. 

Ainda no dia 15/10, a Petrobras comunicou que, em razão das condições adversas do 

mercado de capitais brasileiro, seria protocolado junto à CVM o pedido de interrupção de 

análise da oferta de distribuição pública de debêntures pelo prazo de 60 (sessenta) dias úteis, a 

contar da data de aprovação do referido pedido por parte da CVM. O jornal Valor divulgou 
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que a Petrobras estaria renegociando os termos de contratos com plataformas marítimas de 

produção e armazenamento de petróleo e gás natural para se ajustar à realidade do Plano de 

Negócios e Gestão 2015-2019. Além disso, foi noticiado o rebaixamento da nota de risco de 

crédito soberano pela agência Fitch. 

No dia 16/10, a Petrobras, respondendo à notícia sobre notificação do Governo da 

Bahia contra a venda da Gaspetro, informou ter recebido a notificação e esclareceu que a 

possível operação de venda de 49% de participação acionária na Gaspetro, se concluída, não 

afetaria o controle efetivo exercido pelo Estado da Bahia que continuaria detendo 51% das 

ações ordinárias da Bahiagás. Além disso, a petrolífera também comunicou que a agência de 

classificação de risco Fitch anunciou a manutenção do nível de risco (rating) da dívida 

corporativa da companhia em BBB-, com perspectiva negativa. Desta maneira, a Petrobras 

continuava classificada como “grau de investimento” (investment grade) por essa agência. A 

agência ressaltou em seu relatório que a nota da companhia se baseava na sua posição de 

liderança no mercado de energia brasileiro, reconhecida expertise em exploração e produção 

offshore e na sua importância estratégica para o Brasil. 

Ainda no dia 16/10, o jornal Valor publicou uma série de notícias envolvendo a 

Petrobras. O juiz americano Jed Rakoff acolheu parcialmente a defesa apresentada pela 

Petrobras para onze das ações individuais que foram ajuizadas no tribunal do Distrito Sul de 

Nova York. Os advogados da defesa apontaram o que eram, segundo eles, falhas técnicas nos 

processos, como a falta de documentos comprovando que as notas foram compradas em 

transações nos Estados Unidos e a ausência de provas que indicassem que os investidores 

fizeram suas decisões de comprar ações da Petrobras tomando como base as informações 

supostamente falsas reportadas pela estatal.  

Em relação à oferta de debêntures da Petrobras, foi publicado que a demanda fraca dos 

investidores e a piora nas condições do mercado levaram a companhia a suspender a operação 

por 60 dias. O spread de até 1,85% ao ano sobre a taxa interbancária (CDI) oferecido para 

captar os recursos por cinco anos foi considerado baixo por gestores de fundos e alto pela 

estatal, que preferiu não aceitar um custo maior. Com o adiamento da emissão de debêntures, 

aumentava a expectativa para a execução do plano de venda de ativos da Petrobras como 

alternativa para gerar caixa para a empresa. 

Além disso, foi noticiado que dentro do esforço de reduzir seu plano de negócios, a 

Petrobras tinha decidido diminuir o ritmo na exploração. Levantamento feito pelo Valor, com 

base no Banco de Dados de Exploração e Produção (BDEP), da ANP, mostrava que o número 
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de poços exploratórios perfurados pela Petrobras durante os nove primeiros meses do Ano de 

2015 (37) era o pior desde 2000 e estava próximo do ritmo exploratório dos Anos 1990. Outra 

notícia versou sobre o aumento dos preços dos combustíveis anunciada pela Petrobras no fim 

de setembro de 2015. Segundo o jornal, o cenário de queda do petróleo no mercado 

internacional e esse aumento ajudaram a reduzir em cerca de R$ 20 bilhões as perdas que a 

estatal vinha acumulando desde 2011 com a venda da gasolina e do diesel em desvantagem no 

mercado interno. 

No dia 19/10, a Petrobras informou que sua produção média de petróleo e gás natural, 

no Brasil e no exterior, em setembro, foi de 2,72 milhões de barris de óleo equivalente por dia 

(boed), frente a 2,88 milhões boed registrados em agosto (Houve redução de 5,55% em 

setembro em relação a agosto). Segundo o jornal Valor, para afastar o risco de fraude e 

corrupção, as decisões na Petrobras passaram a ser assinadas por dois diretores ou tomadas 

por colegiado. Um comitê de correção foi criado e aumentou o rigor nas punições. Em relação 

à política, houve incerteza sobre a permanência do ministro da Fazenda, Joaquim Levy, no 

cargo. Os ruídos do lado político aumentaram as dúvidas sobre o ajuste fiscal e contribuíram 

para a piora das expectativas de inflação. O dólar comercial fechou estável, cotado a R$ 3,87. 

No dia 20/10, foi noticiado que as apurações da Comissão de Valores Mobiliários 

(CVM) sobre a corrupção na Petrobras revelada pela Operação Lava-Jato resultariam, nas 

próximas semanas, em seis novos processos sancionadores. Havia acusações de indução de 

investidores a erro na questão da política de preços da estatal; pagamento de propina a 

funcionários em contratos entre a Petrobras e a SBM Offshore; o não pagamento de 

dividendos e o direito de voto a detentores de ações preferenciais.  

Além disso, houve uma notícia afirmando que as negociações entre a Petrobras e a 

Mitsui em torno de uma participação de 49% na Gaspetro estariam na mira de uma ação 

judicial que poderia atrapalhar o negócio. A Termogás obteve liminar que obrigava a 

Petrobras a informar detalhes das negociações com a Mitsui envolvendo a Gaspetro.  Na ação 

cautelar com pedido de documentos, a Termogás informou que tinha direito de preferência 

para comprar a participação da subsidiária da Petrobras na CEBGAS, concessionária do 

Distrito Federal. Em relação à política, houve incertezas sobre o cumprimento da meta fiscal 

pelo governo em 2015 e 2016. Mesmo com essas notícias negativas, ambas as ações da 

Petrobras tiveram retornos anormais positivos neste dia (20/10), provavelmente, por conta do 

aumento do preço do petróleo no exterior (PETR3: +2,96% e PETR4 +2,89%). 
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No dia 21/10, foi divulgado um parecer do Tribunal de Contas da União (TCU) que 

rejeitou as contas de 2014 da presidente Dilma Rousseff. Além disso, líderes da oposição 

entregaram um novo pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff ao presidente da 

Câmara, Eduardo Cunha (PMDB-RJ). O documento citava supostas “pedaladas ficais” 

cometidas pela presidente Dilma Rousseff, a emissão de decretos assinados por ela em 2015 

para aumentar os gastos do governo sem autorização do Congresso e a corrupção na 

Petrobras. Neste dia, o barril do WTI para dezembro caiu 2,40%, para US$ 45,20, na Bolsa de 

Mercadorias de Nova York (Nymex), enquanto o Brent para o mesmo mês recuou 1,80%, a 

US$ 47,85 em Londres. A divulgação de uma alta acima do esperado das reservas americanas 

deve ter causado esse recuo nos preços da commodity. Ambas as ações da Petrobras 

experimentaram expressivos retornos anormais negativos, muito provavelmente, por conta da 

forte queda dos preços do petróleo (PETR3: -3,06% e PETR4: -3,53%). 

No dia 22/10, ao responder à notícia da ação judicial contra a venda da Gaspetro, a 

Petrobras informou que o juiz deferiu pedido de liminar em ação cautelar proposta pela 

empresa Termogás para que a Gaspetro fornecesse documentos relacionados à negociação de 

venda de participação da Petrobras nesta companhia. No entanto, a Petrobras assegurou que a 

possível venda de participação na Gaspetro não afetaria os direitos garantidos no acordo de 

acionistas da CEBGAS e que atuaria na defesa de seus direitos. A Petrobras também 

comunicou que, em decorrência da sua solicitação, a CVM interrompeu a análise do pedido 

de registro da oferta de debêntures até 15 de janeiro de 2016.  

O jornal Valor noticiou que o conselho de administração da Petrobras se reuniria no 

dia seguinte para avaliar, entre outros temas, uma primeira proposta de compra de uma fatia 

de até 25% na BR Distribuidora. Segundo o jornal, existia também a expectativa de que a 

Petrobras anunciasse outras duas vendas de ativos até o fim do ano: a rede de postos da 

América do Sul (excluída a carteira de ativos da Argentina) e um dos campos de petróleo 

colocados à venda pela companhia, provavelmente Tartaruga Verde, previsto para entrar em 

produção em 2017, no pós-sal da Bacia de Campos. O Valor apurou que a estatal contava com 

essas duas operações para fechar a meta de venda de ativos de 2015, revisada neste mês de 

US$ 3 bilhões para US$ 700 milhões. 

Ainda no dia 22/10, em entrevista coletiva, o presidente do Banco Central Europeu 

(BCE) alimentou as esperanças do mercado de que a instituição anunciaria uma nova rodada 

de estímulos à economia europeia em dezembro. No Brasil, a Secretaria de Política 

Econômica do Ministério da Fazenda divulgou uma nota mostrando que a redução de 
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investimentos promovida pela Petrobras teve impacto no desempenho do Produto Interno 

Bruto (PIB) brasileiro no Ano de 2014 e sobre as expectativas da economia em 2015. 

No dia 26/10, em resposta à notícia sobre proposta de compra de participação na BR 

Distribuidora, a Petrobras divulgou um comunicado informando que seu conselho de 

administração tinha autorizado a busca de um parceiro estratégico para a Petrobras 

Distribuidora (BR) e tinha aprovado o adiamento por prazo indeterminado do processo de 

registro de companhia aberta e de registro da oferta pública de ações desta subsidiária. A 

Petrobras também informou que o seu conselho de administração aprovou a venda para a 

Mitsui Gás e Energia do Brasil Ltda. de 49% da Petrobras Gás S.A. (Gaspetro), holding que 

consolidava as participações societárias da Petrobras nas distribuidoras estaduais de gás 

natural. O valor total da transação foi de R$ 1,9 bilhão. 

Ainda no dia 26/10, o jornal Valor publicou que pelo menos seis empresas tinham 

informado à Petrobras o interesse em adquirir uma fatia da BR Distribuidora, subsidiária 

integral da companhia no ramo de distribuição de combustíveis. Segundo uma fonte ligada ao 

comando da estatal, a petroleira avaliava vender entre 25% e 40% da BR Distribuidora. Neste 

dia, o contrato para dezembro do barril tipo WTI caiu 1,4%, para US$ 43,98, na Bolsa de 

Nova York (Nymex), no menor valor desde 27 de agosto. O Brent, por sua vez, recuou 0,9%, 

para US$ 47,54, em Londres. 

No dia 27/10, foi publicado que a Federação Única dos Petroleiros (FUP), entidade 

que reúne 14 sindicatos da categoria, tinha ingressado com uma ação civil pública na Justiça 

Federal contra a venda, pela Petrobras, de 49% das ações da Gaspetro para a Mitsui Gás e 

Energia do Brasil. Outra notícia informava que a estatal foi condenada a pagar indenização de 

R$ 566,67 milhões pela prestação de serviços de gás canalizado à Fábrica de Fertilizantes 

(Fafen), no Polo Petroquímico de Camaçari-BA. A decisão foi resultado de uma Ação Civil 

Pública protocolada pela Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, 

Transporte e Comunicação do Estado da Bahia (Agerba), em junho de 2006, cuja sentença foi 

publicada no dia 22 de outubro.  

Além disso, o barril do Brent caiu 1,5%, para US$ 46,81, enquanto o WTI recuou 

1,8%, para US$ 43,20, com investidores preocupados com a possibilidade de novo aumento 

dos estoques americanos da commodity. Essa forte queda dos preços do petróleo no mercado 

internacional deve ter sido a causa dos expressivos retornos anormais negativos de ambas 

ações da Petrobras. A ação ordinária, PETR3, teve o menor retorno anormal do mês de 

outubro, -3,28%. Já a ação preferencial, PETR4, teve retorno anormal de -2,52%. 
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No dia 28/10, a Petrobras informou que divulgaria os resultados do terceiro trimestre 

de 2015 no dia 12 de novembro de 2015, após o fechamento do mercado. A empresa também 

esclareceu que, em relação à ação civil pública, relacionada ao fornecimento de gás natural 

para a Fábrica de Fertilizantes da Petrobras na Bahia (Fafen-BA), a sentença impôs à 

companhia condenação no valor de R$ 566,67 milhões, bem como obrigação de celebrar 

contrato com a BAHIAGÁS para o fornecimento de gás à Fafen-BA. Porém, a Petrobras 

interpôs as medidas judiciais cabíveis e, em 27/10/2015, foi concedida liminar que suspendeu 

a condenação da companhia ao pagamento do referido valor.  

Além disso, foi publicado pelo jornal Valor que os advogados que lideravam a ação 

coletiva contra a estatal nos Estados Unidos alegaram, em um documento enviado ao tribunal 

de Nova York, que a Petrobras não queria assumir as responsabilidades sobre as declarações 

falsas e omissões quanto aos esquemas de pagamento de propina com as empreiteiras. A 

acusação apontava ainda que a Petrobras divulgou comunicados falsos entre março e julho 

deste ano, ao divulgar a baixa contábil de aproximadamente R$ 6 bilhões relacionada à 

corrupção nos resultados de 2014. O documento lembrava ainda que a Polícia Federal disse, 

em 2 de julho, não ter dúvida de que as perdas da Petrobras foram significativamente maiores 

que os R$ 6 bilhões anunciados. 

Ainda em 28/10, foi noticiado que o desafio financeiro, combinado à crise de 

credibilidade e à queda do preço do petróleo, explicava por que a Petrobras não era mais a 

maior companhia aberta em valor de mercado da B3. A Petrobras passou a não conseguir 

ultrapassar US$ 30 bilhões na bolsa - 10% do valor de sua máxima histórica, na euforia do 

pré-sal e do câmbio a R$ 1,60. Já foi a quarta maior do setor em bolsa e a oitava maior dentre 

todas as empresas do globo quando valia perto de US$ 300 bilhões. A companhia passou a ser 

considerada uma “penny stock” na Bolsa de Nova York (Nyse), como são conhecidos os 

papéis cotados abaixo de US$ 5,00.  

Em relação à avaliação do governo, de acordo com a pesquisa do instituto MDA 

divulgada pela Confederação Nacional do Transporte (CNT), 52,6% dos entrevistados tinham 

conhecimento sobre o julgamento das contas do governo no Tribunal de Contas da União 

(TCU). Desse total, 61,3% consideravam a rejeição das contas um motivo para a realização do 

impeachment e 56,1% acreditavam que o Congresso reprovaria as contas de 2014 da gestão da 

presidente Dilma. No exterior, o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) sinalizou 

que poderia subir os juros em dezembro. Neste dia, houve recuperação dos preços do petróleo. 

O barril do Brent avançou 4,8% em Londres, para US$ 49,05, enquanto o WTI marcou alta de 
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6,3% em Nova York, cotado a US$ 45,94. Essa alta dos preços deve ter sido o principal 

responsável pelos significativos retornos anormais positivos de ambas as ações da petrolífera. 

A PETR3 teve retorno anormal de +3% e a PETR4 de +2,61%. 

No dia 29/10, houve uma notícia do jornal Estado de São Paulo afirmando que a 

Petrobras perseguia uma redução de custos no investimento e na operação do Campo de 

Libra, no pré-sal da Bacia de Santos, a ponto de o projeto ser rentável mesmo com o barril do 

petróleo sendo negociado a US$ 30. Segundo o jornal, a companhia tinha conseguido rever os 

gastos na compra de equipamentos e serviços em 13%, em toda a área de exploração e 

produção, não somente no pré-sal. Esta informação de que a produção de petróleo no pré-sal 

seria rentável até mesmo se o preço da commodity caísse para US$ 30 deve ter animado os 

investidores que estavam apreensivos com a contínua queda do preço do petróleo no mercado 

internacional. Assim, essa notícia de redução de custos na produção de petróleo e gás deve ter 

motivado os significativos retornos anormais positivos de ambas as ações. A ação ordinária, 

PETR3, teve retorno anormal de +3,95% e a ação preferencial, PETR4, de +3,63%. 

 
Gráfico 20: Retornos anormais acumulados antes e depois da notícia de redução de custos na área de produção  

 
        Fonte: Elaboração própria (2017). 
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Em 30/10, a Petrobras informou que seus órgãos competentes apreciariam as 

condições para a celebração de novos aditivos aos contratos de nafta com a Braskem, 

viabilizando a manutenção do fornecimento durante as negociações de um contrato de longo 

prazo. Além disso, respondendo à notícia de redução de custos em exploração e produção, a 

Petrobras confirmou ter alcançado a média de 13% de redução nas negociações de contratos 

com seus fornecedores. A companhia disse ainda ter conseguido redução no tempo de 

perfuração e completação de poços no pré-sal, porém negou que houvesse um preço mínimo 

fixado do barril de petróleo para o projeto ser rentável, conforme mencionado na reportagem. 

Ainda no dia 30/10, segundo o jornal Valor, de acordo com três fontes com 

conhecimento do assunto, a empresa planejava extinguir as sete diretorias executivas e criar 

quatro vice-presidências: Exploração e Produção (E&P); Desenvolvimento; Downstream 

(Refino e Abastecimento); e Financeira, além de manter a presidência. Também estava em 

discussão transformar os cargos de 32 gerentes executivos em diretores estatutários. Em 

relação à venda de ativos, de acordo com o jornal, o conselho de administração da Petrobras 

tinha aprovado uma lista de 26 ativos que poderiam ser vendidos no âmbito do plano de 

desinvestimentos da estatal. Em relação ao câmbio, foi publicado que o dólar tinha caído pela 

primeira vez em quatro meses, com baixa de 2,65% em outubro, para R$ 3,86. No entanto, no 

Ano de 2015, a moeda americana seguia com apreciação de 45,2%. 

Em resumo, houve 84 ocorrências de informações com potencial de influenciar a 

tomada de decisão dos investidores em relação às ações da Petrobras. Mais de 70% dessas 

informações vieram de fontes formais. As informações de fontes informais ficaram mais 

concentradas na categoria Estratégia e Performance com muita especulação sobre venda de 

ativos. No geral, a maior parte das informações foram das categorias Estratégia e Performance 

e Macroeconomia. Neste caso, a maior parte das informações versaram sobre crédito (7), 

especulações sobre investimentos (6), especulações sobre venda de ativos (13), câmbio (4) e 

preço do petróleo (7) (ANEXO J). 

Houve 9 dias que se destacaram em relação ao impacto nos retornos anormais e/ou 

volume anormal de negociação. A maioria das informações que causaram grande impacto nas 

ações eram de fontes formais (2/3 do total de informações de destaque). Todas as informações 

de impacto provenientes de fontes informais tiveram conteúdo favorável à Petrobras. Quase 

metade das informações de destaque versavam sobre variações do preço do petróleo no 

mercado internacional. Outros assuntos que se destacaram estavam relacionados a: ajustes do 

plano de investimentos da Petrobras; redução de custos na produção de petróleo e gás; 
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reorganização da alta gestão; e novas parcerias. O quadro 13 apresenta o assunto, o sinal e o 

tipo de fonte dos eventos que se destacaram em outubro de 2015. 

 
Quadro 13: Eventos que se destacaram em outubro de 2015 

Data Categoria Subcategoria Sinala Fonteb 

01/10/15 Gestão Reorganização N F 

02/10/15 Estratégia e Performance Investimentos - Especulações P I 

06/10/15 Estratégia e Performance Investimentos P F 

07/10/15 Clientes e Parceiros Novas Parcerias P I 

20/10/15 Macroeconomia Preço do Petróleo P F 

21/10/15 Macroeconomia Preço do Petróleo N F 

27/10/15 Macroeconomia Preço do Petróleo N F 

28/10/15 Macroeconomia Preço do Petróleo P F 

29/10/15 Estratégia e Performance Redução de Custos P I 
         a N – impacto negativo para a empresa; P – impacto positivo para a empresa. 
         b F – fonte formal; I – fonte informal.  
    Fonte: Elaboração própria (2017). 
 

No dia 01/10, um comunicado da Petrobras de reorganização na alta administração 

devido à licença do Presidente do Conselho de Administração, Murilo Ferreira, gerou temor 

de que o presidente titular do conselho não retornasse mais para o cargo. Essa questão deve 

ter causado o menor retorno anormal no mês de outubro e alto volume anormal da ação 

preferencial e também o retorno anormal negativo considerável da ação ordinária. No dia 

02/10, a notícia de que a Petrobras reduziria seus investimentos programados para o Ano de 

2015 devido à disparada do dólar e à queda nos preços do petróleo deve ter gerado o alto 

retorno anormal e expressivo volume da ação preferencial. 

No dia 06/10, o anúncio oficial da Petrobras de ajuste de seu plano de investimentos 

diante da queda do preço do petróleo e do aumento da taxa de câmbio (R$/US$) deve ter sido 

responsável pelos maiores retornos positivos do mês de outubro para ambas as ações, além 

disso, a ação preferencial teve expressivo volume anormal. No dia 07/10, as ações da 

Petrobras tiveram o maior volume anormal do mês de outubro. Esse alto volume de 

negociação deve ter sido motivado pela notícia de que a Petrobras teria identificado, no 

exterior, candidatos a sócio estratégico para conclusão das obras do Comperj. 

Em 20/10, as ações da Petrobras tiveram significativos retornos anormais positivos, 

provavelmente, por conta do aumento do preço do petróleo no exterior. Já em 21 e 27/10, a 

queda dos preços do petróleo no mercado internacional deve ter sido a causa dos expressivos 

retornos anormais negativos das ações da Petrobras. Além disso, em 27/10, a ação ordinária 
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teve o menor retorno anormal do mês de outubro. No dia 28/10, a alta dos preços do petróleo 

deve ter sido a principal responsável pelos significativos retornos anormais positivos de 

ambas as ações da petrolífera. No dia 29/10, a notícia de redução de custos na operação do 

Campo de Libra, no pré-sal, deve ter motivado os significativos retornos anormais positivos 

de ambas as ações da Petrobras. 

Assim, no mês de outubro, a maior parte dos eventos de destaque estava relacionada 

ao preço do petróleo. A maioria das informações que causaram grande impacto nas ações 

eram de fontes formais (2/3 do total de informações de destaque). As informações oriundas de 

fontes formais com destaque neste mês foram: variações nos preços do petróleo no mercado 

internacional; reorganização da alta administração devido à licença do presidente titular do 

conselho de administração; e a redução dos investimentos devido à queda do preço do 

petróleo e ao aumento do dólar. Todas as informações informais tiveram um viés positivo 

para a empresa e possuíam as seguintes características: uma notícia que antecipou o anúncio 

de redução dos investimentos; uma notícia de novas parcerias para auxiliar na conclusão do 

Comperj; uma notícia de redução de custos na operação do Campo de Libra, no pré-sal. 

 

6.11 ANÁLISE DE NOVEMBRO DE 2015 

 

Em 03/11, a Petrobras informou que sua diretoria executiva tinha aprovado a 

celebração de novos aditivos com duração de 45 dias aos contratos de fornecimento de nafta 

firmados com a Braskem. Neste dia, o preço do petróleo subiu mais de 4% tanto em Londres 

como em Nova York. O dólar teve a maior queda frente ao real desde 24 de setembro (2,41%) 

e fechou em R$ 3,77. Foi noticiado também que Clovis Torres acabava de renunciar à 

presidência do conselho da BR Distribuidora e ao posto de conselheiro suplente da Petrobras. 

Torres era o braço-direito de Murilo Ferreira na mineradora Vale e foi levado ao conselho da 

Petrobras pelo seu chefe.  

Além disso, foi divulgado que, pelo menos 38 das 49 plataformas na Bacia de Campos 

(RJ), área que responde por quase 80% da produção de petróleo no país, teriam aderido à 

greve iniciada no domingo por trabalhadores da Federação Única dos Petroleiros (FUP). De 

acordo com o Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense (Sindipetro-NF), o impacto 

inicial estimado da paralisação de unidades era de uma redução de 400 mil barris diários de 

petróleo. Entre os pleitos da federação estava a suspensão do plano de desinvestimentos da 

companhia, que previa levantar US$ 57,7 bilhões com venda de ativos até 2019. 
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Em 04/11, a Petrobras informou que o Conselheiro de Administração Clovis Torres 

Junior, por razões pessoais, renunciou aos cargos de membro do Conselho de Administração 

da Petrobras e de Presidente e membro do Conselho de Administração da BR Distribuidora. 

Clovis Torres Junior era suplente do Conselheiro Murilo Pinto de Oliveira Ferreira no 

Conselho de Administração da Petrobras, cargo do qual estava licenciado desde 14 de 

setembro de 2015. A Petrobras também informou que, devido à greve, houve queda de 

produção de 273 mil barris de petróleo no dia 2 de novembro, o que correspondia a 13% da 

produção diária no Brasil. Adicionalmente, 7,3 milhões de metros cúbicos de gás natural 

deixaram de ser disponibilizados, o que equivalia a 14% do gás ofertado diariamente ao 

mercado brasileiro. Neste dia, as ações da Petrobras experimentaram o menor retorno anormal 

do mês de novembro (PETR3: -5,10% e PETR4: -3,37%), provavelmente, por conta do 

anúncio oficial de queda na produção devido à greve geral dos petroleiros (Gráfico 21). 

 
Gráfico 21: Retornos anormais em novembro de 2015 

 
Fonte: Elaboração própria (2017). 
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Ainda no dia 04/11, segundo o jornal Valor, os petroleiros informaram que a Petrobras 

deixou de extrair cerca de 500 mil barris diários de óleo por causa da greve, o equivalente a 

25% da produção. Já a estatal divulgou que deixou de produzir 273 mil barris de petróleo, 

queda de 13% da produção no país. De acordo com o Bank of America (BofA), um dos 

maiores riscos da greve seria a demora para recuperar os níveis anteriores de produção após a 

interrupção das plataformas. Segundo o jornal O Globo, a diretoria da Petrobras tinha 

aprovado o plano de reestruturação da Sete Brasil com um projeto de 18 sondas. No entanto, o 

plano ainda teria que ser aprovado pelo conselho de administração da estatal que se reuniria 

no final do mês.  

No exterior, as declarações da presidente do Federal Reserve, Janet Yellen, e dados 

melhores que o esperado nos Estados Unidos reforçaram a expectativa de que a autoridade 

monetária americana subiria a taxa de juros em dezembro de 2015. Houve queda do preço do 

petróleo no mercado internacional e o dólar comercial subiu 0,85%, a R$ 3,80. A B3 divulgou 

que, em outubro, houve ingresso líquido de capital externo de R$ 2,545 bilhões na bolsa. Foi 

o primeiro resultado positivo desde junho, quando entraram R$ 2,596 bilhões. 

Em 05/11, a Petrobras informou que o Conselho de Administração de sua subsidiária 

BR Distribuidora, elegeu interinamente, o Conselheiro Segen Farid Estefen para o exercício 

das funções de presidência daquele Colegiado até 31/01/2016. A Petrobras também 

comunicou que, devido à greve, houve queda de produção de 178 mil barris de petróleo no dia 

3 de novembro, o que corresponde a cerca de 8,5% da produção diária no Brasil. Houve 

notícias sobre a negociação do contrato entre a Petrobras e a Braskem para fornecimento de 

nafta e sobre a aprovação pelo Tribunal de Contas da União (TCU) da instauração de uma 

auditoria para apurar a possível omissão do conselho de administração da Petrobras em obras 

das refinarias da estatal. Neste dia (05/11), os retornos anormais foram negativos, porém não 

foram significativos, e a ação preferencial teve o maior volume anormal do mês de novembro 

(1,89). A preocupação com o impacto da greve na produção de petróleo e gás deve ter 

motivado o alto volume de negociação. 

No dia 06/11, a Petrobras informou que, através de seu plano de contingência, vinha 

reduzindo os impactos da greve sobre suas operações. Dessa maneira, a perda de produção no 

dia 4 de novembro tinha sido de 134 mil barris de petróleo, o que significava uma recuperação 

de 25% em relação à registrada no dia anterior. Respondendo a notícias, a Petrobras 

comunicou que as tratativas para uma possível adequação do total de sondas contratadas com 
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a Sete Brasil continuavam em andamento. Em relação ao contrato de longo prazo para o 

fornecimento de nafta, a petrolífera afirmou que estava em negociação com a Braskem. 

Em 09/11, a Petrobras informou que o impacto estimado da greve na produção de 

petróleo no dia 6 de novembro foi da ordem de 115 mil barris. O Tribunal do Distrito Sul de 

Nova York, em que corre a ação coletiva movida contra a Petrobras, pediu assistência às 

autoridades jurídicas da Coreia do Sul, Reino Unido, Itália, França e Holanda para obter 

evidências relacionadas ao processo. Além disso, foi divulgado pelo jornal O Globo que um 

relatório da auditoria interna da Petrobras analisou os navios-sondas Petrobras 10000, Vitoria 

10000, Pride/Ensco DS-5 e Titanium Explorer. O documento apontava que em todos houve 

sobrepreços, cláusulas inexplicáveis de aumento do que estava contratado, decisões tomadas 

por poucas pessoas, quebra dos princípios da própria empresa e presença de lobistas em 

negociações. A primeira conclusão da auditoria era que não havia necessidade de contratar ou 

construir as sondas. O navio-sonda DS-5 estaria ocioso desde março, ao custo de US$ 500 mil 

ao dia. A auditoria, encerrada em maio de 2015, recomendava tentar reaver valores pagos a 

mais na construção de dois navios-sondas, renegociar os contratos de outros dois e, 

dependendo do que fosse descoberto sobre a participação de lobistas, romper o contrato. 

No dia 10/11, a Petrobras informou que a greve prosseguia e o impacto na produção de 

petróleo permanecia na ordem de 115 mil barris ao dia. O jornal Valor divulgou que a 

Petrobras tinha conhecimento do alto risco que levou à perda de quase R$ 3 bilhões com os 

projetos das refinarias Premium que pretendia erguer na região Nordeste. A auditoria que o 

Tribunal de Contas da União (TCU) fez nos dois empreendimentos mostrava que a diretoria 

da estatal decidiu prosseguir com construção das refinarias mesmo diante de um risco de 98% 

de ter prejuízo. Além disso, perto do fechamento do pregão, foi divulgado pelo jornal Valor 

que o ex-presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, voltou a ser cotado para substituir 

o ministro da Fazenda, Joaquim Levy. 

No dia 12/11, a Petrobras prestou esclarecimentos em relação às notícias de prejuízo 

nas refinarias Premium e de pagamentos indevidos na contratação de sondas. A Petrobras 

informou que, em 2013, após o desenvolvimento das revisões do projeto das refinarias e de 

outras iniciativas como busca de parcerias e de uma reavaliação das projeções de mercado, 

não foram obtidos resultados econômicos satisfatórios, levando a companhia a decidir pela 

descontinuidade dos projetos, conforme consta do Fato Relevante divulgado em 27/01/2015. 

Além disso, a Petrobras esclareceu que foi realizada, no primeiro semestre de 2015, uma 

auditoria interna com o objetivo de avaliar os procedimentos de controle aplicados na 
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contratação dos navios-sondas Petrobras 10000, Vitoria 10000, Pride/Ensco DS-5 e Titanium 

Explorer. Essa auditoria emitiu relatório com recomendações no sentido de recuperar valores 

indevidamente pagos e renegociar ou encerrar esses contratos. O relatório da auditoria foi 

entregue ao Ministério Público Federal (MPF), aos cuidados da Força Tarefa da Operação 

Lava-Jato, imediatamente após sua conclusão. 

Ainda no dia 12/11, o barril do tipo WTI recuou 2,8%, para US$ 41,75, e o Brent 

perdeu 3,8%, para US$ 44,06, diante do aumento dos estoques americanos na semana 

passada. Segundo o jornal Valor, o desenho da reestruturação do comando da Petrobras seria 

concluído no primeiro trimestre de 2016. Além disso, considerando-se a média das projeções 

de nove bancos de investimentos consultados pelo Valor, a Petrobras deveria anunciar, após o 

fechamento do mercado, um prejuízo da ordem de R$ 806 milhões no terceiro trimestre. 

No dia 13/11, a Petrobras divulgou os resultados e o relatório financeiro do terceiro 

trimestre de 2015 e, além disso, realizou a teleconferência com analistas e jornalistas. A 

Petrobras terminou o terceiro trimestre com prejuízo de R$ 3,76 bilhões, ante prejuízo de R$ 

5,34 bilhões apurado no mesmo intervalo do ano passado. O resultado veio pior do que o 

esperado por analistas, que projetavam um prejuízo de R$ 806 milhões no trimestre. O dólar 

mais alto fez o endividamento líquido da estatal saltar para R$ 402 bilhões no trimestre, acima 

dos R$ 323,9 bilhões apurados no fim de junho. Assim, o nível de alavancagem já superava 5 

vezes o Ebitda (Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização). O fato de a 

companhia ter fechado o terceiro trimestre com prejuízo de R$ 3,8 bilhões, acima do esperado 

pela média dos analistas, fez crescer a possibilidade de a estatal não pagar remuneração aos 

acionistas pelo segundo ano seguido. Depois do prejuízo de R$ 21,5 bilhões registrado no 

Ano de 2014, o comando da companhia optou por não pagar dividendos nem ao menos para 

os preferencialistas que, conforme o estatuto, tinham direito a remuneração mínima. 

Ainda no dia 13/11, a petrolífera também informou que apresentou à Agência 

Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), a declaração de comercialidade 

da acumulação de petróleo localizada no Campo de Sépia, no pré-sal da Bacia de Santos. 

Além disso, a Petrobras informou que seu Conselho de Administração aprovou a indicação do 

Sr. Mário Vinícius Claussen Spinelli para o cargo de Ouvidor Geral da Companhia. Neste dia, 

foi noticiado que um laudo pericial concluído em 26 de outubro pela Polícia Federal (PF) 

indicou que pagamentos indevidos realizados pela Petrobras para 27 empresas investigadas na 

Operação Lava-Jato poderiam chegar a R$ 42 bilhões. O período analisado pelos peritos 

compreendia 10 anos (2004 a 2014). 



185 
	

	
	

Assim, no dia 13/11, o principal responsável pelos retornos anormais negativos e 

expressivos volumes anormais deve ter sido o temor de que a companhia não pagasse 

dividendos pelo segundo ano consecutivo depois de reportar prejuízo. A ação ordinária, 

PETR3, teve retorno anormal de -1,03% e volume anormal de 1,62 (maior volume anormal 

desta ação no mês). Já a ação preferencial, PETR4, teve retorno anormal de -2,51% e volume 

anormal de 0,84. O menor retorno anormal da ação preferencial em relação à ação ordinária 

pode ser explicado pelo temor de que, diante do prejuízo, a Petrobras optasse, mais uma vez, 

por não pagar dividendos nem para os detentores das ações preferenciais que, de acordo com 

o estatuto, teriam direito garantido a uma remuneração mínima. 

No dia 16/11, a Petrobras informou que o Conselheiro Dan Antonio Marinho Conrado 

renunciou, por razões pessoais, aos cargos de membro suplente do Conselho de 

Administração da Petrobras e de membro do Conselho de Administração da BR 

Distribuidora. Dan Antonio Marinho Conrado era suplente do Conselheiro Luiz Augusto 

Fraga Navarro de Britto Filho no Conselho de Administração da Petrobras. Ele era também 

presidente do conselho de administração da mineradora Vale. Conrado foi o terceiro 

conselheiro da Petrobras a se afastar da companhia. Clóvis Torres, que presidia o conselho da 

BR Distribuidora, tinha se desligado há duas semanas atrás. A licença de Murilo Ferreira, que 

presidia o conselho de administração da estatal, venceria no dia 30 de novembro e ainda não 

se sabia se o mesmo voltaria ao cargo. 

Ainda no dia 16/11, foi divulgado que o contrato do WTI tinha subido 2,45%, para 

US$ 41,74 por barril. Em Londres, o Brent tinha avançado 0,2%, a US$ 44,56. Além disso, 

houve a publicação pelo jornal Folha de São Paulo de que a direção da Petrobras já cogitava 

incluir ativos da área de biocombustíveis no plano de desinvestimentos. Ambas as ações da 

empresa tiveram significativos retornos anormais positivos, provavelmente, com a notícia, 

não confirmada, de que os ativos da área de biocombustíveis poderiam ser incluídos no plano 

de desinvestimentos (PETR3: +5,08% e PETR4: +4,44%). 

No dia 17/11, a Petrobras informou que dentro da sua estratégia de diversificação de 

fontes de financiamento, estava concluindo negociações com as Agências de Crédito à 

Exportação da Itália - SACE, do Reino Unido - UK Export Finance (UKEF), do Japão - 

Nippon Export and Investment Insurance (NEXI) e da Áustria - Oesterreichische 

Kontrollbank AG (OeKB). Essas operações totalizavam US$ 1,84 bilhão e representavam pré-

financiamentos de captações relativas a 2016. O preço do petróleo, por sua vez, recuou mais 

de 2% em Londres (Brent) e Nova York (WTI). 
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No dia 18/11, a Petrobras informou que as entidades sindicais estavam analisando a 

proposta apresentada pela companhia. Dos 17 sindicatos, 10 informaram a aprovação da 

proposta e o encerramento da greve em suas respectivas bases. Desde o dia 09 de novembro, o 

impacto sobre a produção de petróleo foi da ordem de 100 mil barris por dia, ou 5% da 

produção no Brasil. A redução na produção diária de gás natural foi de cerca de 1,5 milhão de 

metros cúbicos, ou 3% da disponibilidade ao mercado. A Petrobras também comunicou que 

sua produção média de petróleo e gás natural, em outubro, no Brasil e no exterior, atingiu 

2,76 milhões de barris de óleo equivalente por dia (boed), volume 1,6% acima do registrado 

em setembro, que foi de 2,72 milhões boed. Neste dia, a Petrobras também informou que a 

perfuração de um poço de extensão comprovou a ocorrência de petróleo na área de Pitu. Além 

disso, em resposta à notícia de venda da Petrobras Biocombustíveis, a companhia comunicou 

que a carteira de desinvestimentos era dinâmica e a concretização das oportunidades de venda 

de ativos dependia de condições negociais e de mercado. 

No dia 19/11, foi divulgado que os preços do petróleo em Nova York caíram abaixo de 

US$ 40 o barril por várias vezes, mas acabou fechando a US$ 40,54, em baixa de US$ 0,21 

(0,5%). O Brent, referência global, subiu US$ 0,04 (0,1%), para US$ 44,18 o barril, em 

Londres. Além disso, foi noticiado que a greve dos petroleiros, que caminhava para um 

desfecho nesta semana, poderia comprometer a meta de produção nacional de petróleo da 

Petrobras em 2015. A dúvida em relação ao cumprimento da meta de produção em 2015 deve 

ter causado os expressivos retornos anormais negativos neste dia. A PETR3 teve retorno 

anormal de -3,28% e a PETR4 de -2,58%. 

Em 23/11, a Petrobras informou que a maioria das entidades sindicais tinha aprovado 

o encerramento da greve. No período da greve, deixaram de ser produzidos 2,29 milhões de 

barris de petróleo e deixaram de ser disponibilizados 48,4 milhões de metros cúbicos de gás 

natural. Apesar do impacto nos volumes, a Petrobras confirmou a manutenção da sua meta de 

produção de 2.125 mil barris de petróleo no Brasil para o Ano de 2015. Neste dia, foi 

noticiado que a Petrobras pagou ao governo cerca de R$ 650 milhões em participações 

especiais relativas ao lucro obtido na produção de petróleo nas áreas de Lula e Cernambi, no 

pré-sal da Bacia de Santos, no terceiro trimestre. O desembolso ocorreu devido à decisão 

judicial desfavorável à estatal em disputa com a ANP, desde o ano passado, sobre a separação 

dos campos de Lula e Cernambi.  

Em relação às ações judiciais nos Estados Unidos, foi publicado que o Departamento 

de Receita do Alasca ajuizou, junto com o Tesouro e o fundo de pensão dos funcionários do 
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Estado americano, uma ação individual contra a Petrobras no Tribunal do Distrito Sul de 

Nova York. O processo, que visava recuperar as perdas com recibos de ações (ADRs) da 

Petrobras, era o vigésimo movido individualmente por investidores que decidiram abandonar 

a ação coletiva. Além disso, o fundo de investimento Discovery Global Citizens, com sede 

nas Ilhas Cayman, estava liderando a 21ª ação individual movida contra a Petrobras neste 

tribunal em Nova York. 

Ainda no dia 23/11, foi divulgado que, com uma alta acumulada de 62% em 12 meses 

- 28% nos três meses até setembro -, o dólar pesou fortemente sobre a dívida em moeda 

estrangeira, provocando piora nos resultados financeiros, impedindo que eventuais ganhos 

operacionais chegassem ao lucro líquido. O jornal Estado de São Paulo publicou que o 

governo preparava um reforço de capital bilionário para a Petrobras através de uma operação 

conhecida como instrumento híbrido de capital e dívida, que funcionaria como um 

financiamento sem data de vencimento. O jornal Valor, por sua vez, publicou que 

informações sobre um socorro à Petrobras pelo governo vinham sendo recorrentes depois que 

a Petrobras foi rebaixada por duas agências de classificação de risco. O rebaixamento da nota 

de crédito da Petrobras tornou mais difícil e caro captar o dinheiro que a empresa precisava 

para financiar o pagamento de uma dívida que já somava meio trilhão de reais. Nesse 

contexto, os retornos anormais positivos expressivos observados neste dia (23/11) devem ter 

sido motivados pela notícia sobre um possível aporte de capital da União na estatal. A PETR3 

teve retorno anormal de +3,41% e a PETR4 de +3,03%. 

No dia 24/11, em relação às notícias de aporte de recursos do governo, a Petrobras 

respondeu que, até o momento, não existiam tratativas a respeito de suposto aporte de 

recursos via instrumento híbrido de capital e dívida (IHCD). No entanto, o jornal Valor 

publicou que o possível uso de instrumentos híbridos de capital e dívida pela Petrobras tinha 

entrado na pauta da reunião do conselho de administração marcada para o dia 27. Além disso, 

o fundo americano The Hartford Funds estava liderando a vigésima segunda ação individual 

movida contra a Petrobras no Tribunal do Distrito Sul de Nova York. No exterior, com 

tensões geopolíticas na Europa, depois que a Turquia abateu um avião russo na região de 

fronteira com a Síria, o barril do petróleo tipo WTI avançou 2,95%, para US$ 42,98, enquanto 

o Brent ganhou 3,10%, a US$ 46,23. Esse forte aumento do preço do petróleo no mercado 

internacional causado por tensões entre Turquia e Rússia (segundo maior produtor mundial de 

petróleo) deve ter motivado os maiores retornos anormais de ambas as ações. A PETR3, ação 

ordinária, e a PETR4, ação preferencial, tiveram retornos anormais de +5,25% e +4,56%, 
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respectivamente. O Gráfico 22 mostra uma grande alta dos retornos anormais no dia da 

divulgação do aumento do preço do petróleo (dia 24) por conta de tensões políticas entre 

Turquia e Rússia. 

 
Gráfico 22: Retornos anormais acumulados (CAR) antes e depois da divulgação da alta do preço do petróleo 

 
Fonte: Elaboração Própria (2017). 

 
No dia 25/11, foi noticiado que a aversão ao risco voltou a predominar no mercado 

local após as prisões do banqueiro André Esteves, do BTG Pactual, e do senador Delcídio 

Amaral (PT-MS), líder do governo no Senado, em ação realizada no âmbito da Operação 

Lava-Jato. A prisão do líder do governo no Senado trouxe o risco político de volta ao radar 

dos investidores e aumentou a preocupação com a capacidade do governo em aprovar as 

medidas de ajuste fiscal. O dólar comercial subiu 1,28% para R$ 3,75. 

No dia 27/11, os fundos Vanguard Internacional Equity Funds e Mass Mutual Funds 

ajuizaram novas ações individuais contra a Petrobras nos Estados Unidos acusando a estatal 
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de ter violado as leis do mercado de capitais dos Estados Unidos, totalizando 24 processos 

que corriam paralelamente à ação coletiva também movida no país. Além disso, foi divulgado 

que uma auditoria interna da Petrobras confirmou que houve direcionamento indevido para 

que o Grupo Schahin fosse contratado para operar o navio-sonda Vitória 10000. 

No dia 30/11, a Folha de São Paulo divulgou que a Petrobras contrariou a sua decisão 

do final do ano passado de não manter negócios com 23 empresas investigadas na Operação 

Lava Jato em razão do envolvimento delas em casos em que havia suspeitas ou provas de 

propina. Segundo o jornal, a estatal encontrou um subterfúgio para repassar a dois estaleiros 

cerca de US$ 1 bilhão. Neste dia, a Petrobras informou que o presidente de seu conselho de 

administração, Sr. Murilo Pinto de Oliveira Ferreira, que se encontrava em período de licença 

deste colegiado desde 14 de setembro de 2015, comunicou sua renúncia.  

Em resposta à notícia de irregularidades na contratação de navios-sondas, a companhia 

comunicou que uma auditoria interna emitiu relatório com recomendações no sentido de 

recuperar valores indevidamente pagos e renegociar ou encerrar esses contratos. O relatório 

de auditoria foi entregue ao Ministério Público Federal (MPF), aos cuidados da Força Tarefa 

da Operação Lava-Jato, imediatamente após sua conclusão. A Petrobras informou ainda já ter 

iniciado a adoção das medidas para cumprimento do que foi recomendado pela auditoria, 

incluindo a atuação da companhia como Assistente de Acusação do Ministério Público na 

referida ação penal.  

O mercado deve ter enxergado a renúncia de Murilo Ferreira do cargo de presidente do 

conselho da Petrobras como positiva. Ele se encontrava licenciado desde 14 de setembro e 

especulava-se que o mesmo teria tomado essa decisão por desavenças com o então presidente 

da Petrobras, Aldemir Bendine. Assim, o caminho ficava livre para a escolha de um novo 

presidente do conselho que estivesse alinhado com a diretoria executiva para tentar resolver a 

difícil situação financeira em que a petrolífera se encontrava. Neste dia (30/11), a ação 

ordinária, PETR3, teve retorno anormal de +4,18% e volume anormal de 1,54. Já a ação 

preferencial, PETR4, teve retorno anormal de +4,09% e volume anormal de 1,01. 

Em suma, houve 68 ocorrências de informações com potencial de influenciar a tomada 

de decisão dos investidores em relação às ações da Petrobras. Mais de 70% dessas 

informações vieram de fontes formais. As informações de fontes informais ficaram mais 

concentradas na categoria Estratégia e Performance. No geral, a maior parte das informações 

foram das categorias: Estratégia e Performance; Legal; e Macroeconomia. Neste caso, a maior 
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parte das informações versaram sobre produção (12), ação judicial (6), auditoria (7) e preço 

do petróleo (7) (ANEXO K). 

Houve 8 dias que se destacaram em relação ao impacto nos retornos anormais e/ou 

volume anormal de negociação. Foi recorrente no mês de novembro, em termos de destaque 

de impacto, os efeitos negativos da greve sobre a produção de petróleo e gás. O preço do 

petróleo e a renúncia do presidente do conselho também foram eventos de impacto. Além 

disso, outras informações que se sobressaíram em termos de impacto foram especulações 

sobre: a suspensão do pagamento de dividendos, a venda de ativos e o crédito. O quadro 14 

apresenta o assunto, o sinal e o tipo de fonte (formal/informal) dos eventos que se destacaram 

em novembro de 2015. 

  
Quadro 14: Eventos que se destacaram em novembro de 2015 

 
Data Categoria Subcategoria Sinala Fonteb 

04/11/15 Estratégia e Performance Produção N F 

05/11/15 Estratégia e Performance Produção N F 

13/11/15 Financeiro Dividendos - Suspensão N I 

16/11/15 Estratégia e Performance Venda de Ativos - Especulações P I 

19/11/15 Estratégia e Performance Produção N I 

23/11/15 Estratégia e Performance Crédito - Especulações P I 

24/11/15 Macroeconomia Preço do Petróleo P F 

30/11/15 Gestão Renúncia P F 
     a N – impacto negativo para a empresa; P – impacto positivo para a empresa. 
     b F – fonte formal; I – fonte informal.     
   Fonte: Elaboração própria (2017). 

 
No dia 04/11, as ações da Petrobras experimentaram o menor retorno anormal do mês 

de novembro, provavelmente, por conta do anúncio oficial de queda na produção devido à 

greve geral dos petroleiros. No dia 05/11, a preocupação com o impacto da greve na produção 

de petróleo e gás deve ter motivado o alto volume de negociação da ação preferencial. No dia 

13/11, o principal responsável pelos retornos anormais negativos e expressivos volumes 

anormais deve ter sido o temor de que a companhia não pagasse dividendos pelo segundo ano 

consecutivo depois de reportar prejuízo. No dia 16/11, ambas as ações da empresa tiveram 

significativos retornos anormais positivos, provavelmente, com a notícia, não confirmada, de 

que os ativos da área de biocombustíveis seriam postos à venda.  

No dia 19/11, a dúvida em relação ao cumprimento da meta de produção em 2015 

deve ter causado os expressivos retornos anormais negativos. Os expressivos retornos 
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anormais positivos observados no dia 23/11 devem ter sido motivados pela notícia sobre um 

possível aporte de capital da União na estatal. No dia 24/11, o forte aumento do preço do 

petróleo no mercado internacional causado por tensões entre Turquia e Rússia (segundo maior 

produtor mundial de petróleo) deve ter motivado os maiores retornos anormais de ambas as 

ações. No dia 30/11, as ações da Petrobras tiveram significativos retornos anormais positivos 

com a renúncia do presidente do conselho Murilo Ferreira. 

Assim, no mês de novembro, anúncios de queda da produção de petróleo e gás devido 

à greve dos petroleiros se destacaram. Outras informações formais de destaque foram o preço 

do petróleo e a renúncia do presidente do conselho. As informações informais de destaque 

versaram sobre: possível suspensão do pagamento de dividendos devido ao prejuízo; venda da 

Petrobras Biocombustíveis; dúvidas quanto ao cumprimento da meta de produção de 2015; e 

possível aporte de recursos do Governo na Petrobras. 

 

6.12 ANÁLISE DE DEZEMBRO DE 2015 

 

No dia 01/12, foi publicado que o conselho de administração da Petrobras tinha 

passado grande parte da reunião ouvindo uma apresentação do Comitê Especial sobre as 

investigações internas realizadas até o momento. Segundo uma fonte, a companhia já tinha 

gasto US$ 56 milhões com o aparato criado para investigar funcionários envolvidos ou 

suspeitos de corrupção. Além disso, foi noticiado que a bolsa brasileira começou dezembro 

em queda, em meio à incerteza política e dados fracos da economia. Em Brasília, as atenções 

estiveram voltadas ao Conselho de Ética da Câmara, que discutiu o andamento do processo 

que poderia cassar o mandato do presidente da Câmara, Eduardo Cunha (PMDB-RJ). 

No dia 02/12, respondendo a notícias sobre contas vinculadas, a Petrobras esclareceu 

que as mesmas tinham como objetivo manter a continuidade de alguns projetos estratégicos 

contemplados no Plano de Negócios e Gestão 2015-2019.  A empresa ainda acrescentou que 

os fornecedores e subcontratados que recebiam via conta vinculada não eram empresas 

bloqueadas cautelarmente pela Petrobras. Em 03/12, foi noticiado que subiu, de 23 para 32, o 

total de empresas que faziam parte do bloqueio cautelar da Petrobras e estariam impedidas de 

participar de licitações e novos contratos da estatal. Em outra notícia foi divulgado que, após 

um trabalho de auditoria realizado nos contratos firmados pela Diretoria de Abastecimento da 

Petrobras com as empreiteiras envolvidas na Operação Lava-Jato, o Tribunal de Contas da 

União (TCU) identificou pelo menos R$ 8,8 bilhões em sobrepreço. Esse valor representava 
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17% do valor total dos contratos assinados entre os Anos de 2002 e 2015. 

Ainda no dia 03/12, o dólar caiu 2,30%, fechando a R$ 3,74, menor patamar desde 26 

de novembro. Além disso, houve a decisão do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, de 

protocolar o pedido de abertura do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. A 

possibilidade de substituição da então presidente caso o impeachment ocorresse deve ter sido 

responsável pelos maiores volumes anormais da ação ordinária no mês de dezembro. PETR3 

teve volume anormal de 1,11 e PETR4 de 1,18. 

 No dia 04/12, foi publicado pela Folha de São Paulo que, caso desistisse de contratar 

as sondas da Sete Brasil, a Petrobras ficaria exposta a multas bilionárias (entre R$ 20 bilhões 

e R$ 30 bilhões) por descumprir regras de conteúdo local nos campos do pré-sal. Foi 

divulgado também que o fato concreto apontado por Cunha para o recebimento do pedido de 

impeachment foi a edição, por Dilma, de seis decretos de abertura de créditos suplementares 

ao Orçamento de 2015 sem autorização do Congresso. Além disso, o governo do Estado da 

Bahia obteve uma liminar que suspendia o negócio da venda de 49% da Gaspetro para a 

Mitsui. Com a complicada situação financeira em que a Petrobras se encontrava, esta liminar 

deve ter causado os significativos retornos anormais negativos observados na ação ordinária 

(Gráfico 23). A ação ordinária, PETR3, teve retorno anormal de -2,69%. Já a ação 

preferencial, PETR4, teve retorno anormal de -1,74%. 

 
Gráfico 23: Retornos anormais em dezembro de 2015 

 
         Fonte: Elaboração própria (2017). 
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No dia 07/12, o barril do tipo WTI caiu 5,8%, para US$ 37,65 reagindo à decisão da 

Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) de não estabelecer um teto para a 

produção do cartel. O preço do petróleo caiu para seu nível mais baixo desde a crise 

financeira de 2008. No ano, o Brent acumulava queda de 29,24%. O WTI, negociado em 

Nova York, perdia 26,82% desde janeiro. Essa forte queda do petróleo e a falta de definição 

do futuro da commodity devem ter causado o menor retorno anormal para ambas as ações da 

Petrobras. A PETR3 teve retorno anormal de -4,98% e a PETR4 de -3,88%. 

No dia 08/12, foi publicado que, segundo relatório do Deutsche Bank, a Petrobras 

poderia registrar prejuízo em 2015 e não pagar dividendos aos acionistas. Já a carta do vice-

presidente, Michel Temer, endereçada à presidente Dilma Rousseff foi o principal assunto nas 

mesas de operações. Segundo o jornal Valor, o texto tornou irremediável o rompimento entre 

presidente e vice e serviu para expor o tamanho da divisão do PMDB em relação ao processo 

de impeachment. A possível ruptura do vice com a presidente e a sua provável adesão ao 

processo de impeachment deve ter causado os expressivos retornos anormais positivos das 

ações da Petrobras (PETR3: +2,27% e PETR4: +2,46%). 

No dia 09/12, a Petrobras prestou esclarecimentos em relação à notícia de multa sobre 

desistência de contratação de sondas da Sete Brasil. A petrolífera afirmou que era prematura 

qualquer inferência sobre percentuais a serem atingidos, ou valores de possíveis multas, 

antecipadamente ao processo de fiscalização de cada contrato com a ANP. Foi divulgado que 

a Petrobras vinha tendo dificuldades para vender ativos menos atrativos de prospecção de 

petróleo. O dólar fechou em queda, a R$ 3,74.  

Sobre a situação política do país, foi publicado que a oposição e dissidentes 

governistas conseguiram o controle da Comissão Especial que analisaria o pedido de abertura 

de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff. Neste dia (09/12), houve retorno 

anormal expressivo da ação ordinária (PETR3: +2,81%). Esta ação teve também volume 

anormal significativo. A ação preferencial, por sua vez, teve retorno anormal de +0,27% e seu 

maior volume anormal do mês de dezembro (1,44). O motivo para o alto volume de 

negociação e retornos anormais positivos seria, provavelmente, a vitória da oposição na 

formação da comissão que decidiria sobre o processo de impedimento da presidente. 

No dia 10/12, a Petrobras informou que a agência de classificação de risco Moody’s 

revisou o nível de risco (rating) da dívida da Petrobras de Ba2 para Ba3, com perspectiva 

negativa. Segundo a agência, esta revisão refletia a elevação do risco de refinanciamento em 

função da piora das condições da indústria do petróleo, dificuldades de realização do plano de 
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desinvestimentos, elevadas amortizações de dívidas nos próximos anos e perspectiva de 

geração de caixa negativa. Sobre esse assunto, o jornal Valor publicou que a Petrobras foi 

novamente rebaixada pela agência classificadora de risco Moody’s, que em fevereiro de 2015 

tinha tirado da estatal o grau de investimento. Em setembro, a Standard & Poor’s também 

retirou o grau de investimento da estatal. A única agência que mantinha o rating acima do 

especulativo era a Fitch. 

Ainda no dia 10/12, foi publicado que a Petrobras receberia a notificação da terceira 

ação judicial de cobrança movida pela Construtora Norberto Odebrecht (CNO) contra a 

empresa por falta de pagamento por serviços prestados. A empreiteira cobrava o valor de US$ 

14,4 milhões relativo a um contrato de serviços de Segurança, Meio Ambiente e Saúde 

(SMS), na refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos, em 2010. Em relação ao ambiente 

político, foi publicado que o Tribunal de Contas da União (TCU) rejeitou os recursos 

impetrados pelo governo contra a decisão que, em abril deste ano, condenou as “pedaladas” 

fiscais. O dólar fechou em alta de 1,50% ante o real, para R$ 3,80. Além disso, a agência de 

classificação de risco Moody’s decidiu revisar a nota de crédito do Brasil para possível 

rebaixamento citando a deterioração da economia e a incerteza política. A perda do grau de 

investimento por uma segunda agência poderia aumentar a saída de recursos do país (a 

Standard & Poor’s já o tinha feito em setembro). Por conta do rebaixamento da Petrobras 

pela agência Moody’s, as ações tiveram retornos anormais negativos e a ação ordinária, 

PETR3, teve volume anormal significativo (1,02). 

No dia 11/12, foi publicado que a Petrobras e a Braskem chegaram a um acordo sobre 

o preço da nafta. Além disso, foi noticiado que a Petrobras não teve sucesso com a venda de 

ativos de exploração e produção, mesmo tendo oferecido áreas do pré-sal. No dia 14/02, 

respondendo a notícias de venda de ativos de prospecção de petróleo, a Petrobras afirmou que 

estava estudando oportunidades de desinvestimentos em suas diversas áreas de atuação e que 

fatos julgados relevantes sobre esse tema seriam tempestivamente comunicados ao mercado. 

No dia 15/12, em relação a notícias sobre contrato de longo prazo para o fornecimento 

de nafta, a Petrobras informou que ainda se encontrava em tratativas com a Braskem. Houve 

também a circulação entre os operadores da possibilidade de o ministro da Fazenda, Joaquim 

Levy, deixar o cargo, caso a meta de superávit fiscal para o Ano de 2016 fosse reduzida do 

0,7% do PIB previsto inicialmente. Houve também a notícia de que, há cinco meses, o preço 

da gasolina vendida no Brasil estaria muito acima dos preços internacionais. Essa notícia 

sobre o preço dos produtos praticados no mercado interno deve ter sido responsável pelos 
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significativos retornos anormais positivos. A PETR3 teve retorno anormal de +3,03% e a 

PETR4 de +2,37%. O Gráfico 24 mostra a alta dos retornos anormais quando foi divulgada a 

notícia sobre a vantagem da Petrobras com os preços de venda de combustível praticados no 

mercado interno bem acima dos preços internacionais. 

 
Gráfico 24: Retornos anormais acumulados (CAR) antes e depois da notícia do preço dos combustíveis 

 
     Fonte: Elaboração própria (2017). 

 
No dia 16/12, a Petrobras informou que, em relação ao contrato de longo prazo para 

fornecimento de nafta, ainda se encontrava em tratativas com a Braskem e que não haveria 

interrupção no fornecimento até o acordo definitivo. Neste dia, houve queda do preço do 

petróleo. Também foi divulgado que, neste último trimestre, pela primeira vez nos últimos 

oito anos, a empresa apresentou geração de caixa livre. O dólar encerrou o dia em alta de 

1,32%, cotado a R$ 3,93. A nota soberana foi rebaixada pela Fitch, a segunda agência de 

classificação de risco a tirar o grau de investimento do Brasil. Além disso, uma pesquisa do 

Ibope feita sob encomenda da Confederação Nacional da Indústria (CNI) revelou um novo 

recorde negativo na aprovação da presidente Dilma Rousseff: 70% da população avaliava seu 
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governo como ruim ou péssimo. A pesquisa foi realizada entre 4 e 7 de dezembro e tinha 

abrangência nacional. Foram realizadas 2.002 entrevistas em 143 municípios. Neste dia, as 

ações da Petrobras tiveram significativos retornos anormais negativos (PETR3: -2,44% e 

PETR4: -2,37%), provavelmente, devido à perda de grau de investimento do Brasil pela 

segunda agência de classificação de risco. 

No dia 17/12, respondendo a notícias de fluxo de caixa livre, a Petrobras informou 

que, no terceiro trimestre de 2015, assim como nos nove primeiros meses do ano, apresentou 

fluxo de caixa livre positivo. Em relação ao acumulado do ano, foi a primeira vez em oito 

anos. O fluxo de caixa livre é mensurado pela diferença entre o fluxo de caixa operacional e 

os investimentos. A Petrobras informou também que sua produção média de petróleo e gás 

natural no Brasil e no exterior, em novembro, foi de 2,71 milhões de barris de óleo 

equivalente por dia (boed), volume 1,8% menor do que o realizado em outubro, (2,76 milhões 

boed), em consequência das paralisações de unidades produtivas durante a greve dos 

petroleiros. Além disso, o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) elevou os juros 

nos Estados Unidos pela primeira vez em quase uma década, mas sinalizou um processo 

muito gradual de aperto monetário. O anúncio de queda da produção em novembro em 

relação a outubro deve ter motivado os expressivos retornos anormais negativos de ambas as 

ações da estatal. A PETR3 teve retorno anormal de -2,69% e a PETR4 de -2,26%. 

No dia 18/12, a Petrobras comunicou que continuava monitorando as investigações no 

âmbito da Operação Lava Jato, visando obter informações adicionais e avaliar seu potencial 

efeito sobre os ajustes contábeis realizados nas demonstrações financeiras do 3° trimestre de 

2014. A empresa informou que não foi identificado, até o momento, nenhum dado 

complementar que pudesse impactar a metodologia de cálculo adotada. Além disso, a 

petrolífera informou que a agência de classificação de risco Fitch revisou o nível de risco 

(rating) da dívida da Petrobras de BBB- para BB+, com perspectiva negativa. Esta revisão 

acompanhava a alteração da nota soberana, conforme anunciada no dia 16/12/2015. Sobre 

esse assunto, o jornal Valor publicou que a agência de classificação de risco Fitch colocou o 

rating da dívida da Petrobras na categoria de grau especulativo com perspectiva negativa. A 

agência foi a última a tirar o grau de investimento da estatal, seguindo os passos da Moody’s, 

em fevereiro e da Standard & Poor’s, em setembro. A decisão da Fitch veio após o 

rebaixamento do Brasil. 

Ainda no dia 18/12, o resultado da votação sobre o rito do processo de impeachment 

de Dilma Rousseff pelo Supremo Tribunal Federal (STF) colocou dúvidas sobre o sucesso da 
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ação contra a presidente. Os ministros do STF decidiram que o Senado teria poder para 

arquivar o processo de impeachment enviado pela Câmara. O dólar avançou 1,56% para R$ 

3,95. Neste dia, as ações da petrolífera tiveram os maiores retornos anormais do mês de 

dezembro (PETR3: +4,20% e PETR4: +3,10%). Isto deve ter sido provocado pelo anúncio da 

empresa de que não teria identificado, pelo menos até o momento, nenhum dado 

complementar que pudesse impactar a metodologia de cálculo adotada sobre os ajustes 

contábeis realizados nas demonstrações financeiras do 3° trimestre de 2014. 

No dia 21/12, a Petrobras informou que seu Conselho de Administração elegeu o 

Gerente Executivo de Recursos Humanos, Antônio Sérgio Oliveira Santana, como Diretor 

Corporativo e de Serviços, posição que já vinha desempenhando interinamente. Além disso, o 

Conselho de Administração (CA) elegeu o Conselheiro Luiz Nelson Guedes de Carvalho 

como Presidente desse colegiado, com vigência até 31/01/2016, que já vinha exercendo a 

presidência do CA interinamente desde 14 de setembro de 2015. Neste dia, houve queda de 

0,82% do preço do barril de petróleo negociado nos EUA e de 1,93% no preço do barril 

cotado em Londres. Já o dólar cruzou a linha dos R$ 4,00 pela primeira vez desde 29 de 

setembro deste ano e terminou a sessão com ganho de 1,99%, aos R$ 4,0234.  

Ainda no dia 21/12, com a saída de Joaquim Levy do Ministério da Fazenda, Nelson 

Barbosa, Ministro do Planejamento, passou a ocupar o seu cargo. Segundo o jornal Valor, o 

grande temor do mercado sobre o nome de Barbosa vinha do fato de que ele estava no 

Ministério da Fazenda durante o primeiro governo da presidente Dilma Rousseff. Neste 

período, buscou-se implementar no país aquela que ficou conhecida como a nova matriz 

econômica composta por maior tolerância a aumentos de gastos e a uma inflação mais alta. 

Por fim, neste dia, a ação preferencial, PETR4, teve retorno anormal negativo significativo de 

-2,96%. Já a ação ordinária, PETR3, teve retorno anormal de -1,42%. Esses retornos anormais 

negativos devem ter sido provocados pela forte queda do preço do petróleo. 

Em 22/12, durante audiência no tribunal de justiça de Nova York, a Petrobras 

argumentou que o processo liderado pelo fundo de pensão britânico USS não deveria ser 

considerado uma ação de classe, porque não havia comprovação suficiente da acusação para 

sustentar que os prejuízos dos acionistas foram homogêneos. O preço do barril de petróleo 

subiu 0,96% nos Estados Unidos e o dólar comercial encerrou a sessão em leve queda de 

0,86%, para R$ 3,99. No dia 23/12, a Petrobras comunicou que foram concluídos dois testes 

de formação no poço Carcará do Norte, no pré-sal da Bacia de Santos, que comprovaram alta 

produtividade dos reservatórios. 
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No dia 28/12, a Petrobras informou que sua Diretoria Executiva aprovou a celebração 

de novo contrato de longo prazo com a Braskem para fornecimento de nafta petroquímica. 

Sobre a situação financeira da petrolífera brasileira, o jornal Valor publicou que, no passado, a 

estatal vinha se financiando através da aquisição de novas dívidas, mas as oportunidades no 

mercado convencional ficaram reduzidas. O prêmio de risco aumentou em 2015 com a perda 

do grau de investimento pela Moody’s, pela Standard & Poor’s e pela Fitch, as três principais 

agências de classificação de risco. A dívida bruta da empresa superava o meio bilhão de reais, 

e a tendência era de crescimento exponencial já que o dólar, que denominava a maior parte 

das obrigações, continuava a se valorizar em relação à moeda brasileira. Além disso, houve o 

rumor de que a queda do petróleo poderia levar a Petrobras a reduzir os preços da gasolina e 

do diesel no início de 2016. 

No dia 29/12, a Petrobras informou que finalizou a operação de venda de participação 

de 49% da Petrobras Gás S.A. (Gaspetro) para a Mitsui Gás e Energia do Brasil Ltda (Mitsui-

Gás). A transação foi concluída com o pagamento de R$ 1,93 bilhão pela Mitsui-Gás. O 

jornal Valor, por sua vez, publicou que de dezembro do ano passado até este dia, um barril de 

petróleo WTI passou a custar cerca de 30% a menos, sendo cotado a US$ 37,75.  

No dia 30/12, foi noticiado que a Petrobras teve uma vitória parcial na Justiça dos 

Estados Unidos quando o juiz Jed Rakoff decidiu excluir alguns títulos da dívida da ação 

coletiva movida por investidores contra a estatal. Foi divulgado também que a estatal tinha 

conseguido alongar por mais um ano o prazo para conclusão das atividades exploratórias na 

área de Sagitário. Além disso, foi publicado que o Ibovespa caiu mais de 13% em 2015, 

marcando o terceiro ano consecutivo de queda do índice. Com as quedas acumuladas ao longo 

desse período, o Ibovespa voltou ao passado, retomando o patamar dos 43 mil pontos, que não 

era visto desde abril de 2009. 

Em suma, houve 67 ocorrências de informações com potencial de influenciar a tomada 

de decisão dos investidores em relação às ações da Petrobras. Mais de 70% dessas 

informações vieram de fontes formais.  A maior parte das informações foram das categorias: 

Estratégia e Performance; Macroeconomia; e Política. A maioria das informações divulgadas 

no mês de dezembro de 2015 versaram sobre crédito (5), câmbio (7), preço do petróleo (6), 

impeachment (5) e instabilidade política (6) (ANEXO L). 

Houve 11 dias que se destacaram em relação ao impacto nos retornos anormais e/ou 

volume anormal de negociação. Notícias do impeachment da presidente Dilma Rousseff 

foram destaque na categoria política. O preço do petróleo e anúncios de corte da classificação 
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de risco da Petrobras e do Brasil também foram destaque neste mês. Além disso, foram 

destaque de impacto: a dificuldade da Petrobras em realizar a venda de seus ativos; a notícia 

sobre a diferença a maior do preço dos produtos vendidos pela Petrobras no mercado interno 

em relação ao mercado internacional; o anúncio da Petrobras sobre a baixa contábil devido à 

corrupção; e o anúncio da queda de produção em novembro por conta da greve geral.  

A grande maioria das informações de destaque de impacto veio de fontes formais. A 

maior parte do conteúdo destas tinha viés negativo para a companhia. Por outro lado, o 

conteúdo das informações informais foi positivo para a empresa. O quadro 15 apresenta o 

assunto, o sinal e o tipo de fonte (formal/informal) dos eventos que se destacaram em 

dezembro de 2015. 

 
Quadro 15: Eventos que se destacaram em dezembro de 2015 

Data Categoria Subcategoria Sinala Fonteb 

03/12/15 Política Impeachment N F 

04/12/15 Estratégia e Performance Venda de Ativos N F 

07/12/15 Macroeconomia Preço do Petróleo N F 

08/12/15 Política Impeachment P I 

09/12/15 Política Impeachment P F 

10/12/15 Estratégia e Performance Crédito N F 

15/12/15 Produtos e Serviços Preço de Produtos P I 

16/12/15 Macroeconomia Risco da Dívida Soberana N F 

17/12/15 Estratégia e Performance Produção N F 

18/12/15 Financeiro Baixa Contábil P F 

21/12/15 Macroeconomia Preço do Petróleo N F 
             a N – impacto negativo para a empresa; P – impacto positivo para a empresa. 
             b F – fonte formal; I – fonte informal.  
        Fonte: Elaboração própria (2017). 
 

No dia 03/12, a possibilidade de substituição da então presidente caso o impeachment 

ocorresse deve ter sido responsável pelo maior volume anormal da ação ordinária no mês de 

dezembro e pelo alto volume da ação preferencial. No dia 04/12, uma liminar suspendendo a 

venda da Gaspetro deve ter causado os significativos retornos anormais negativos das ações 

da Petrobras. No dia 07/12, a forte queda do petróleo e a falta de definição do futuro da 

commodity devem ter causado o menor retorno anormal para ambas as ações da Petrobras.  

Em 08/12, a possível ruptura do vice com a presidente e a sua provável adesão ao 

processo de impeachment deve ter causado os expressivos retornos anormais positivos das 

ações da estatal. No dia 09/12, o motivo para o alto volume de negociação e retornos 

anormais positivos seria, provavelmente, a vitória da oposição na formação da comissão que 
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decidiria sobre o processo de impedimento da presidente. Em 10/12, por conta do 

rebaixamento da Petrobras pela agência Moody’s, as ações tiveram retornos anormais 

negativos e a ação ordinária teve volume anormal significativo.  

No dia 15/12, a notícia sobre a diferença a maior do preço dos produtos vendidos pela 

Petrobras no mercado interno em relação ao mercado internacional deve ter sido responsável 

pelos significativos retornos anormais positivos. No dia 16/12, as ações da Petrobras tiveram 

significativos retornos anormais negativos, provavelmente, devido à perda de grau de 

investimento do Brasil pela segunda agência de classificação de risco. No dia 17/12, o 

anúncio de queda da produção em novembro de 2015 em relação a outubro deve ter motivado 

os expressivos retornos anormais negativos de ambas as ações da estatal.  

Em 18/12, houve os maiores retornos anormais, no mês de dezembro, de ambas ações 

que devem ter sido provocados pelo anúncio da Petrobras sobre a baixa contábil realizada no 

balanço do terceiro trimestre de 2014. A petrolífera afirmou que não teria identificado, pelo 

menos até o momento, nenhum dado complementar que pudesse impactar a metodologia de 

cálculo adotada sobre os ajustes contábeis realizados nas demonstrações financeiras do 3° 

trimestre de 2014. No dia 21/12, a forte queda do preço do petróleo deve ter motivado os 

retornos anormais negativos das ações da Petrobras. 

 Assim, no mês de dezembro de 2015, as informações sobre o processo de 

impeachment da presidente Dilma Rousseff impactaram significativamente os retornos e/ou 

volume anormais das ações da petrolífera. A queda do preço do petróleo no mercado 

internacional, assim como em outros meses, também marcou presença em dezembro. Outras 

informações de destaque foram: a dificuldade da Petrobras em realizar a venda de seus ativos; 

a diferença a maior do preço dos combustíveis praticado no mercado interno em relação ao 

exterior; a queda da produção auferida em novembro de 2015 devido à greve geral; o anúncio 

da Petrobras de que não teria nenhum dado novo que pudesse impactar a metodologia da 

baixa contábil realizada em seu balanço devido ao esquema de corrupção investigado pela 

Operação Lava-Jato; o rebaixamento da classificação de risco do Brasil e da Petrobras. 

 

6.13 ANÁLISE GERAL E DISCUSSÃO 

 
No contexto do mercado de ações onde os investidores negociam entre si visando 

obter lucros, a informação é vista como uma commodity (ARROW, 1962; BATES, 1990; 

BOULDING, 1966; BRAMAN, 1989; DRETSKE, 1982). A informação é um recurso que 

tem valor econômico e que pode ser usado para a tomada de decisão sobre investimentos na 
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bolsa criando valor para seus usuários (BATES, 1990; BRAMAN, 1989). Quem possui mais 

informação pode obter maiores lucros (ARROW, 1962). A incerteza vivenciada pelos 

investidores no mercado de ações acrescenta valor àquelas informações que possuem a 

capacidade de reduzi-la (ARROW, 1962; BRAMAN, 1989).  

A informação pode determinar o conhecimento de uma determinada realidade, como a 

situação de uma empresa listada na bolsa, por exemplo, influenciando a demanda por suas 

ações e direcionando as decisões de seus usuários de tal forma a induzir a negociações de 

ações que podem influenciar o seu preço (BOULDING, 1966). Assim, a informação, o seu 

fluxo e uso podem influenciar a configuração das negociações na bolsa de valores impactando 

na demanda e nos preços das ações das empresas (BRAMAN, 1989). 

No período analisado, que corresponde ao Ano de 2015, foram coletadas 849 

informações com potencial de influenciar a tomada de decisão dos investidores. Deste total, 

72% foram originadas de fontes formais. A maior parte das informações divulgadas 

pertenciam às categorias Estratégia e Performance (31,8%), Macroeconomia (19,2%), 

Financeiro (15,3%) e Legal (11,4%). 

Os assuntos mais recorrentes dentro da categoria Estratégia e Performance estavam 

relacionados a: vendas de ativos (31,8%), crédito (30%), investimentos (15,6%), produção 

(12,6%) (ANEXO M). Na categoria Macroeconomia, 96% das informações eram 

provenientes de fontes formais e 65% tinham conteúdo negativo. As subcategorias com maior 

número de informações dentro desta categoria foram: o preço do petróleo no mercado 

internacional (43,6%) e o câmbio (26,4%). O preço do petróleo oscilou bastante no Ano de 

2015 e houve dias de quedas acentuadas que aumentaram a preocupação dos investidores em 

relação à Petrobras. A moeda brasileira se desvalorizou acentuadamente em relação ao dólar. 

A Petrobras, como produtora de petróleo, tenderia a ter prejuízo com a queda dos preços do 

petróleo e, como tinha parte da dívida em moeda estrangeira, a disparada do dólar poderia 

elevar o endividamento da petrolífera (CAVALCANTE; MISUMI; RUDGE, 2005; 

PORTINHO, 2009). 

Na categoria Financeiro, a maior parte das informações eram referentes: à baixa 

contábil devido ao esquema de corrupção desvendado pela Operação Lava-Jato (41,5%); e à 

divulgação das demonstrações financeiras e às expectativas geradas devido ao atraso da 

Petrobras em publicar seu balanço (39,2%). A empresa deveria fornecer as informações 

financeiras a tempo para que os investidores pudessem acompanhar o desempenho da 

companhia (BARKER, 1998; CAVALCANTE; MISUMI; RUDGE, 2005; FORTUNA, 
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2011). Nesse sentido, a utilidade da informação diminui se for obtida tarde demais (LECKIE; 

PETTIGREW; SYLVAN, 1996).  

Os resultados financeiros fundamentam a discussão dos analistas com a gestão da 

empresa (ARVIDSSON, 2012). Os resultados trimestrais estão entre as cinco fontes de 

informação mais representativas, a partir da perspectiva dos analistas financeiros. Os 

relatórios anuais são uma das fontes mais relevantes para os gestores de fundos (BENCE; 

HAPESHI; HUSSEY, 1995). Além disso, a companhia estava infringindo um dos princípios 

do funcionamento do mercado de ações que obriga as empresas a divulgar periodicamente 

seus balanços (MÜLLER, 2006). 

Na categoria Legal, a maioria das informações eram a respeito de: ação judicial 

(41,2%), Operação Lava-Jato (28,9%) e auditoria (21,7%). Alguns investidores entraram com 

ação judicial na corte americana para reclamar ressarcimento da Petrobras pela grande perda 

de valor das ações da companhia com os desdobramentos das investigações sobre propinas 

cobradas nos contratos com as empreiteiras (Operação Lava-Jato). 

Em termos de impacto nos retornos e/ou volume anormais, as categorias de destaque 

em 2015 foram: Estratégia e Performance (33,3%), Macroeconomia (29,2%) e Financeiro 

(12,5%). Dentro da categoria Estratégia e Performance, as informações que mais impactaram 

os retornos/volume anormais estavam relacionadas com: crédito (31,2%); venda de ativos 

(25%); investimentos (18,7%); e produção (18,7%) (ANEXO N). Já na categoria 

Macroeconomia, o assunto que mais gerou retornos/volume atípicos foi o preço do petróleo 

no mercado internacional (92,9%). Por fim, na categoria Financeiro, as informações de 

destaque de impacto abordavam: a divulgação das demonstrações financeiras e as 

expectativas geradas devido ao atraso da Petrobras em publicar seu balanço (66,7%); a baixa 

contábil devido ao esquema de corrupção desvendado pela Operação Lava-Jato (16,7%). 

As informações provenientes de fontes formais representaram 71,9% das informações 

que causaram impacto significativo nos retornos e/ou volume anormais. Essas informações de 

fontes formais tiveram em sua maioria (62,3%) conteúdo negativo e 44,9% delas motivaram 

um volume atípico (NAV) maior do que 1. Por outro lado, as informações de fontes informais 

representaram 28,1% das informações com impacto expressivo. Essas informações de fontes 

informais possuíam em sua maioria (81,5%) conteúdo positivo e 33,3% delas induziram um 

volume atípico (NAV) maior do que 1. 

As fontes informais possibilitam relativa facilidade de acesso. A acessibilidade e a 

familiaridade são mais valorizadas pelos usuários do que a qualidade percebida quando 
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buscam informações (LECKIE; PETTIGREW; SYLVAIN, 1996). No caso deste trabalho, as 

informações coletadas de fontes informais sobre a amostra foram informações publicadas em 

jornais contradizendo a versão oficial ou com conteúdos não legitimados pela empresa (ou 

seja, a fonte oficial das informações sobre ela mesma). Os jornais são fontes de informação 

sobre o mercado de ações populares e valorizadas entre os investidores de varejo (O’ 

CONNOR, 2013; WILLIAMSON; SMITH, 2010).  

No entanto, este tipo de usuário normalmente concorda implicitamente com as 

informações publicadas e raramente contesta as fontes utilizadas (O’ CONNOR, 2013). Eles 

são mais suscetíveis a eventos e tendências de curto prazo. Além disso, os investidores de 

varejo tendem a ser convencidos por aquelas informações que transmitem ideias que 

confirmam suas próprias opiniões. Assim, as informações obtidas de fontes informais tendem 

a influenciar indevidamente as decisões deste tipo de usuário (BARBER; ODEAN, 2001; 

WILLIAMSON, 2008; WILLIAMSON; SMITH, 2010). 

Conforme visto na análise dos dados, menos de 30% das informações que causaram 

retornos e/ou volume significativos foram oriundas de fontes informais. Além disso, apenas 

um terço (1/3) dessas informações motivaram volume atípico (NAV) maior do que 1. Esse 

baixo percentual de informações informais com volume atípico significativo pode indicar que 

as informações de fontes informais foram mais usadas pelos investidores de varejo na sua 

tomada de decisão. Este tipo de usuário de informação sobre investimentos gera, 

isoladamente, menor volume de negociação na bolsa e, geralmente, está mais sujeito a 

tendências de curto prazo e a especulações que confirmem suas crenças. 

No caso das fontes formais, suas informações representaram mais de 70% das 

ocorrências com retornos e/ou volume significativos. Além disso, quase metade dessas 

informações motivaram volume atípico (NAV) maior do que 1. O maior percentual de 

informações de fontes formais com esse impacto sobre o volume pode indicar a sua maior 

utilidade e relevância como insumo à tomada de decisão dos investidores em geral, incluindo 

os investidores institucionais. 

As decisões dos investidores institucionais na bolsa de valores tendem a gerar maior 

volume de ações negociadas devido aos elevados recursos financeiros que estes agentes 

administram. Além disso, conforme a B3, eles são responsáveis por cerca de 80% do volume 

financeiro diário na bolsa (B3, 2016e). Esses usuários usam os contatos pessoais com a alta 

administração das empresas das quais são acionistas para construir relacionamentos de longo 

prazo no intuito de entender melhor o que os executivos aspiram para a empresa. Essas 
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reuniões ajudam os gestores de fundos a comparar, avaliar e compreender melhor as 

informações de outras fontes de informação (BARKER et al, 2012).  

Os gestores de fundos buscam informação de forma mais ativa e estão interessados em 

informações de natureza não tanto de curto prazo (BENCE; HAPESHI; HUSSEY, 1995). 

Além disso, esse tipo de investidor tem maior capacidade de avaliar a qualidade de uma 

informação e maior acesso a canais de informação (inclusive acesso direto à alta 

administração das companhias). Nesse sentido, este usuário estaria mais preparado para tomar 

melhores decisões e contestar, por exemplo, informações falsas ou imprecisas, seja de fontes 

formais ou informais. 

Os meses do Ano de 2015 em que a cotação das ações teve maior volatilidade foram: 

janeiro, fevereiro, agosto, setembro, novembro e dezembro (Gráfico 25). A alta volatilidade 

nesses meses se deveu, provavelmente, ao aumento da incerteza em relação ao futuro da 

empresa com uma série de fatores negativos como: a publicação do balanço não auditado sem 

informações precisas quanto à baixa contábil e ao pagamento de dividendos; a demora em 

publicar as demonstrações financeiras; a perda de credibilidade da gestão; os rebaixamentos 

da nota de crédito que acarretam dificuldade de financiamento; a queda do petróleo no 

mercado internacional; a valorização do dólar em relação ao real; os desdobramentos de 

investigações e processos judiciais contra a empresa; a dificuldade em realizar a venda de 

seus ativos; a instabilidade política. 

 
Gráfico 25: Volatilidade da cotação das ações da Petrobras em 2015 

 
Fonte: Elaboração própria (2017). 
 
No mês de janeiro de 2015, a maior parte das informações divulgadas foram das 
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(12%). No que tange às informações de caráter financeiro, a grande maioria (65,5%) consistiu 

em informações sobre a baixa contábil, sendo que cerca de metade destas foram provenientes 

de fontes informais. Houve também algumas especulações sobre o balanço atrasado da 

Petrobras. Na categoria Estratégia e Performance, 63,6% das informações versaram sobre 

crédito e investimentos. Nesta categoria, 63% das informações divulgadas tinham conteúdo 

negativo e quase metade surgiu de fontes informais. Com relação ao crédito corporativo, 

houve preocupações com o vencimento antecipado da dívida da companhia com a demora da 

divulgação do balanço e com revisões do rating da dívida da Petrobras pelas principais 

agências de classificação de risco. Houve também muitas informações sobre auditorias contra 

a empresa (33,3%) e sobre a Operação Lava-Jato (41,7%) dentro da categoria Legal. Além 

disso, 73,3% das informações na categoria Macroeconomia eram sobre o preço do petróleo no 

mercado internacional. 

 Em relação à magnitude dos retornos e/ou volume anormais, foram destaque as 

informações sobre: a queda do preço do petróleo; o crédito corporativo após o corte do rating 

da dívida pela agência de risco Moody’s (neste caso a Petrobras ainda manteve sua 

classificação como Grau de Investimento); a Operação Lava-Jato; a divulgação do balanço 

não auditado do terceiro trimestre de 2014 e a teleconferência para discutir este balanço; e 

especulações sobre venda de ativos e substituição da gestão.  

O balanço não auditado foi divulgado apenas para cumprir o contrato de dívida da 

Petrobras, mas não agradou ao mercado porque não trouxe a tão esperada baixa contábil. Ao 

invés disso, foi apenas indicado a cifra de R$ 88,6 bilhões que poderia ser descontada do 

valor dos ativos da companhia. Este balanço poderia melhorar a avaliação da situação 

financeira da empresa e, consequentemente, induzir a uma precificação mais justa e a uma 

visão mais positiva da empresa no mercado, se fossem divulgadas informações exatas e 

precisas para auxiliar a tomada de decisão dos investidores. No entanto, a indicação desta 

cifra e posterior afirmação da então presidente Graça Foster, na teleconferência, de que o 

montante a ser descontado poderia ser maior geraram mais ruído, levando a uma maior 

incerteza (SHANNON; WEAVER, 1998). 

A divulgação de informações imprecisas aumentou o risco informacional e provocou a 

perda de credibilidade dos executivos como fontes de informação (BARKER, 1998). 

Informações de baixa qualidade levam a estimativas menos exatas e a um alto risco 

informacional, ou seja, essas informações impossibilitam o cálculo do valor justo de um ativo 

(RIEDL; SERAFEIM, 2011). Quando a divulgação de informações é imperfeita em relação à 
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precisão e à quantidade de informações fornecidas aos investidores, estes tomam maiores 

riscos ao prever os ganhos futuros do seu investimento e, portanto, passam a exigir um 

retorno incremental para suportar o risco de informação (EASLEY; O’HARA, 2004; 

BARRY, BROWN, 1984-1986).  

 O balanço não auditado não acrescentou em termos de conhecimento da real situação 

da empresa (RAPOPORT, 1955). Portanto, mesmo com a divulgação do balanço, atributos 

que afetam o valor da informação não foram alcançados, tais como: certeza, conteúdo e 

utilidade para decisão (BATES, 1990). Desse modo, o conteúdo deste balanço não auditado 

não atendeu aos requisitos informacionais como exatidão, confiabilidade e capacidade de 

produzir conhecimento (DRETSKE, 1982).  De acordo com o conceito de informação-como-

coisa (BUCKLAND, 1991), o balanço não auditado foi um documento (informação tangível, 

evidência) que passou a mensagem para os analistas e investidores de que não havia certeza 

dentro da alta gestão de qual seria o valor da baixa contábil. Isto significava mais incerteza e 

ansiedade, componentes motivadores do processo de busca de informação (KUHLTHAU, 

1993) para saber quando seria divulgado o balanço auditado e qual seria o valor a ser aplicado 

com as perdas devido à corrupção. 

Neste caso, houve uma diminuição do conhecimento porque o mercado acreditava que 

as informações neste balanço não estavam ancoradas na realidade (BURGIN, 2003; 

FLÜCKIGER, 1997) e que foi publicado apenas para cumprir as regras do contrato de dívida. 

De acordo com Fortuna (2011), os últimos balanços são os melhores indicadores para 

qualquer decisão. Os balanços são documentos que devem ser divulgados regularmente pelas 

empresas aos investidores (BARKER, 1998). Esses documentos devem conter informações 

úteis sobre o desempenho da empresa e precisam ser interpretados corretamente para se 

extrair um entendimento que baseie a tomada de decisão no mercado acionário 

(BUCKLAND, 1991; FORTUNA, 2011). 

No entanto, com a falta de informações precisas no balanço não auditado do terceiro 

trimestre de 2014, alguns investidores podem ter negociado ações da Petrobras com base em 

boatos (CARVALHO; MATTOS, 2008). As informações de fontes informais com conteúdo 

positivo para a empresa geraram os maiores retornos anormais positivos neste mês de janeiro 

que, por outro lado, foi repleto de informações negativas de fontes formais. As informações 

informais abordaram: um possível aproveitamento da queda do preço do petróleo no mercado 

internacional através da importação e venda no mercado interno, trazendo diferença favorável 

à empresa entre 30% a 40% entre os preços externos e internos; uma possível venda de 
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participação em áreas no pré-sal; e o boato de que o então ex-presidente do Banco Central 

Henrique Meirelles poderia assumir a presidência da estatal. A crença neste boato refletia a 

perda de credibilidade da gestão da Petrobras, principalmente, após a divulgação do balanço 

não auditado sem a baixa contábil (BARKER, 1998). Pois existe um compromisso tácito entre 

a empresa e os investidores. Os investidores fornecem recursos e a empresa fornece 

informações (CAVALCANTE; MISUMI; RUDGE, 2005). 

 No mês de fevereiro de 2015, a maior parte das informações divulgadas pertenciam às 

categorias Estratégia e Performance (29,5%), Macroeconomia (17,9%), Financeiro (16,8%), 

Gestão (14,7%) e Legal (12,6%). A maioria das informações divulgadas da categoria 

Estratégia e Performance foi sobre crédito (53,6%) e venda de ativos (25%). Na categoria 

Macroeconomia, a maior parte das informações divulgadas tratavam do preço do petróleo no 

mercado internacional (35,3%) que subia e descia suscitando ora otimismo ora pessimismo 

com a situação financeira da empresa (CAVALCANTE; MISUMI; RUDGE, 2005; 

PORTINHO, 2009). 

No Financeiro, 75% das informações estavam relacionadas ao atraso na divulgação 

das demonstrações financeiras auditadas e ao valor a ser baixado do balanço devido à 

corrupção. Na categoria Gestão, houve especulações sobre a substituição da então presidente 

Graça Foster, sua posterior renúncia e contratação de um executivo para substituí-la. Além 

disso, surgiram informações sobre a substituição de membros do conselho de administração 

da empresa. O aumento da divulgação de informações ligadas à gestão da Petrobras em 

fevereiro demonstra a crise de confiança que se instalou sobre a alta administração após a 

divulgação do balanço não auditado com a omissão das informações sobre a baixa contábil 

(BARKER, 1998). Na categoria Legal, 75% das informações versavam sobre desdobramentos 

da Operação Lava-Jato e da ação judicial movida contra a companhia nos Estados Unidos.  

 Em fevereiro, o destaque em termos de retornos e/ou volume anormais significativos 

ficou com informações sobre o crédito, sobre mudanças na diretoria da Petrobras e melhoria 

da expectativa quanto à política fiscal do governo. Em relação ao crédito corporativo, a 

Standard & Poor’s tinha mantido a nota da dívida da empresa na margem de grau de 

investimento no dia 02/02 (o que gerou retornos anormais positivos) e mais adiante a agência 

afirmou que iria monitorar o fluxo de caixa da empresa com a queda do preço do petróleo 

(CAVALCANTE; MISUMI; RUDGE, 2005; PORTINHO, 2009). 

Mas, no dia 25/02, foi divulgado mais um corte do rating pela agência Moody’s (que 

já tinha realizado um corte no rating da dívida no mês passado) e, assim, a Petrobras deixou 
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de ser classificada com o grau de investimento por esta agência. Com esse segundo 

rebaixamento da nota do rating da Petrobras pela Moody’s, aumentou a percepção de que 

Standard & Poor’s (S&P) e Fitch também poderiam reduzir a empresa a grau especulativo no 

curto prazo, tornando ainda mais remota e cara a possibilidade de a companhia levantar 

recursos no mercado internacional. Além disso, a perda de grau de investimento por outras 

agências poderia forçar fundos de investimento a vender as ações da Petrobras presentes em 

suas carteiras de investimento. O rebaixamento da dívida da Petrobras pode ser visto como 

um reflexo do alto risco informacional da empresa levando a um maior custo de 

financiamento e podendo levar à perda de valor das ações (BARKER, 1998; RIEDL; 

SERAFEIM, 2011; EASLEY; O’HARA, 2004; BARRY; BROWN, 1984-1986; 

CAVALCANTE; MISUMI; RUDGE, 2005). 

Em relação à política, a melhoria da expectativa quanto à política fiscal do governo 

deve ter sido responsável por retornos anormais positivos, pois o preço das ações também 

reflete as expectativas dos investidores com relação às perspectivas do país (CAVALCANTE; 

MISUMI; RUDGE, 2005). Em relação à categoria Gestão, houve uma informação informal 

sobre a substituição de toda a diretoria, a renúncia oficial da então presidente Graça Foster e a 

contratação de Ademir Bendine, então presidente do Banco do Brasil, para o cargo de 

presidente da Petrobras. A saída de Graça Foster deve ter sido vista de forma positiva pelos 

investidores de acordo com os retornos anormais positivos e expressivo volume de 

negociação quando o fato ocorreu e quando houve a divulgação informal de sua substituição 

um dia antes. A falta de informações precisas sobre a situação financeira da empresa após o 

escândalo de corrupção levou à perda de credibilidade da atual gestão como fonte de 

informação (BARKER, 1998). No entanto, a contratação de Aldemir Bendine para o cargo de 

presidente repercutiu negativamente, provavelmente, porque ele era ligado ao governo da 

época, assim como Graça Foster, não inspirando confiança nos investidores de uma melhora 

na condução dos negócios da empresa. 

No mês de março de 2015, a maior parte das informações divulgadas pertenciam às 

categorias Estratégia e Performance (28,6%), Financeiro (23,8%), Macroeconomia (15,5%) e 

Gestão (13,1%). A maior parte das informações (75%) dentro da categoria Estratégia e 

Performance eram sobre crédito e venda de ativos. As informações da categoria Financeiro 

versaram sobre a ausência dos balanços (65%) e a baixa contábil (35%). Cerca de metade 

dessas informações vinham de fontes informais. Na categoria Macroeconomia, 30,8% das 

informações divulgadas tratavam da desvalorização do real em relação ao dólar. Além disso, 
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informações sobre a reorganização do conselho de administração da Petrobras também 

marcaram presença neste mês.  

A situação problemática da Petrobras gerava muita incerteza que, por sua vez, 

motivava os indivíduos a buscar informações (ARROW, 1962; BATES, 1990; BELKIN, 

1978; BRAMAN, 1989; DERVIN, 1983; KUHLTHAU, 1991, 1993; RAPOPORT, 1955; 

WERSIG, 1971 apud BELKIN, 1980). Porém, ainda não existia um balanço de 2014 com 

informações precisas e confiáveis que pudesse ser usado pelos investidores para embasar sua 

compreensão sobre a petrolífera e tomar decisões (BATES, 1990; BUCKLAND, 1991; 

DRETSKE, 1982; FLÜCKIGER, 1997; FORTUNA, 2011; HARRAH, 1957; STONIER, 

1997). O risco informacional era ainda maior, pois a companhia não tinha uma previsão exata 

de quando publicaria seu balanço (BARKER, 1998; BARRY; BROWN, 1984-1986; 

EASLEY; O’HARA, 2004; RIEDL; SERAFEIM, 2011). 

Como havia escassez de informações oficiais e uma grande demanda por informações 

a respeito dos resultados financeiros e da baixa contábil, surgiram informações informais 

como: opiniões de fontes mais ou menos informadas; suposições e expectativas de 

especialistas e analistas (KAPFERER, 1990a; MÜLLER, 2006). As fontes informais não 

necessariamente pretendem desinformar ou divulgar informações falsas (BURGIN, 2003; 

FLÜCKIGER, 1997). Essas fontes são, muitas vezes, valorizadas por serem acessíveis ao 

usuário (LECKIE; PETTIGREW; SYLVAIN, 1996). Muitas informações informais podem 

surgir justamente da falta de divulgação de informação pela empresa que pode acabar 

aumentando a transferência informal de informações entre indivíduos (WILSON, 1999). 

Essas informações podem gerar ruído por não terem sido divulgadas pela fonte oficial, pois 

cabe à empresa ratificar a veracidade dessas informações (SHANNON; WEAVER, 1998). 

Além disso, é responsabilidade da empresa prezar pela adequada divulgação de suas 

informações ao mercado (CAVALCANTE; MISUMI; RUDGE, 2005).  

Em março, o destaque em termos de retornos e volume anormais ficou com as 

informações sobre crédito, aumento no preço do petróleo, instabilidade política e mudanças 

no conselho de administração. Repercutiu negativamente sobre a Petrobras a declaração do 

Ministério da Fazenda não autorizando o Tesouro a avalizar uma operação da companhia para 

emitir títulos lastreados em um crédito contra a Eletrobrás. Além disso, a agência S&P 

revisou a perspectiva do rating da dívida da Petrobras para negativa, porém ainda mantendo o 

grau de investimento.  
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Em relação à categoria Gestão, o ex-Ministro da Fazenda Guido Mantega renunciou 

ao cargo de presidente e membro do conselho de administração, o que pode ter causado 

retornos anormais positivos. Durante o mês de março, houve várias informações provenientes 

de fontes informais de que o governo substituiria o ex-ministro da Fazenda Guido Mantega na 

presidência do Conselho de Administração da Petrobras (KAPFERER, 1990a; MÜLLER, 

2006). De acordo com o boato, ele seria substituído por Murilo Ferreira, presidente da Vale, 

com o intuito de dar mais credibilidade ao conselho de administração em meio aos escândalos 

com as investigações da Operação Lava-Jato (BARKER, 1998). 

No mês de abril, a maior parte das informações divulgadas foram das seguintes 

categorias: Financeiro (41,6%), Estratégia e Performance (20,2%) e Macroeconomia (11,2%). 

Na categoria Financeiro, os assuntos mais presentes foram a baixa contábil (51,3%) e as 

demonstrações financeiras (37,8%). A venda de ativos (50%) e o crédito corporativo (33,3%) 

foram os temas mais recorrentes na categoria Estratégia e Performance. Finalmente, 80% das 

informações da categoria Macroeconomia estavam ligadas ao câmbio, onde a grande maioria 

reportava a queda do dólar frente ao real. As notícias de melhora do câmbio em abril tiveram 

início no dia 14/04, quando a Petrobras comunicou que esperava divulgar as demonstrações 

contábeis após a decisão do Conselho de Administração na reunião do dia 22 de abril, e foram 

até 23/04, dia de divulgação dos balanços atrasados. 

A perspectiva de divulgação do balanço auditado de 2014 da Petrobras colaborou para o 

alívio da alta do dólar ocorrida nos três meses anteriores. Pelo fato de a Petrobras ser uma 

grande e importante empresa brasileira, o anúncio da divulgação do seu balanço ajudava a 

melhorar a percepção de risco em relação ao Brasil. Além disso, as ações ordinárias e 

preferenciais da Petrobras acumularam ganhos de 80% e 60% até o dia 24 de abril, 

respectivamente, desde a mínima mais recente, na casa dos R$ 8, registrada em 13 de março 

(ANEXOS O e P). Os preços das ações da Petrobras subiram e o dólar caiu com a percepção 

dos investidores de que o risco informacional passou a ser menor com o anúncio de divulgação 

dos resultados de 2014 e do 1o trimestre de 2015 (BARKER, 1998; BARRY; BROWN, 1984-

1986; CAVALCANTE; MISUMI; RUDGE, 2005; EASLEY; O’HARA, 2004; FORTUNA, 

2011; PORTINHO, 2009; RIEDL; SERAFEIM, 2011).  

Em abril, a maior parte das informações com destaque no impacto sobre retornos e 

volume anormais (60%) estava relacionada à divulgação de resultados da companhia. As 

especulações sobre venda de ativos representaram 30% das informações com destaque de 

impacto. Em relação às informações sobre as demonstrações financeiras com impacto 
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significativo, 2/3 correspondiam às expectativas do mercado em relação ao balanço atrasado. A 

demora em publicar o balanço auditado de 2014 colaborou para o surgimento de informações de 

fontes informais a respeito do balanço e da baixa contábil (KAPFERER, 1990a; MÜLLER, 

2006; WILSON, 1999). 

A publicação do balanço de 2014 motivou retornos anormais positivos para a ação 

ordinária e retornos anormais negativos para a ação preferencial (que tem prioridade no 

recebimento de dividendos) com o anúncio de que o pagamento de dividendos seria suspenso 

(CAVALCANTE; MISUMI; RUDGE, 2005; PORTINHO, 2009). Tanto a divulgação deste 

balanço como o anúncio de divulgação de resultados do 1o trimestre de 2015 levaram a volumes 

anormais bem expressivos confirmando a relevância desses documentos para a compreensão da 

situação da empresa e para a tomada de decisão (BATES, 1990; BUCKLAND, 1991; 

DRETSKE, 1982; FLÜCKIGER, 1997; FORTUNA, 2011; HARRAH, 1957; STONIER, 1997). 

Além disso, esses documentos são os preferidos dos analistas financeiros e são usados pelos 

profissionais de mercado, em geral, como base para suas conversas com a alta administração da 

empresa (ARVIDSSON, 2012; BARKER et al, 2012; BENCE; HAPESHI; HUSSEY, 1995). 

No mês de maio, a maioria das informações divulgadas estava concentrada nas 

categorias: Estratégia e Performance (45,1%), Macroeconomia (13,7%), Legal (11,8%), 

Financeiro (9,8%). Na categoria Estratégia e Performance, os assuntos mais recorrentes foram 

crédito (34,8%) e venda de ativos (26,1%). Na categoria Macroeconomia, 57,1% dos temas 

versaram sobre o câmbio e o preço do petróleo. Na categoria Legal, 2/3 dos assuntos estavam 

relacionados à Operação Lava Jato. Por fim, na categoria Financeiro, 80% das informações 

eram referentes a demonstrações financeiras. 

Após a divulgação dos balanços atrasados de 2014, a preocupação dos investidores se 

voltou para a redução da dívida da Petrobras que, como a mesma informou, seria realizada 

também por meio de um plano de desinvestimentos. Porém, este documento não diminuiu o 

risco informacional, pois foi divulgado sem conter informações claras de quais seriam os ativos 

a serem vendidos (BARKER, 1998; BARRY; BROWN, 1984-1986; CAVALCANTE; 

MISUMI; RUDGE, 2005; EASLEY; O’HARA, 2004; FORTUNA, 2011; PORTINHO, 2009; 

RIEDL; SERAFEIM, 2011). 

Assim, essa falta de clareza no documento sobre os desinvestimentos da Petrobras 

causava incerteza sobre o futuro financeiro da companhia e dificultava a tomada de decisão 

(BATES, 1990; BUCKLAND, 1991; DRETSKE, 1982; FLÜCKIGER, 1997; FORTUNA, 

2011; HARRAH, 1957; SHANNON; WEAVER, 1998). Essa incerteza motivava os indivíduos 
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a buscar informações, mesmo que através dos canais informais (ARROW, 1962; BATES, 1990; 

BELKIN, 1978; BRAMAN, 1989; DERVIN, 1983; KUHLTHAU, 1991, 1993; LECKIE; 

PETTIGREW; SYLVAIN, 1996; RAPOPORT, 1955; WERSIG, 1971 apud BELKIN, 1980; 

WILSON, 1999). Por conta disso, surgiram várias especulações a respeito da venda de ativos da 

companhia (KAPFERER, 1990a; MÜLLER, 2006). 

Em maio, a maior parte das informações com destaque no impacto sobre retornos e 

volume anormais (1/3) estava relacionada à divulgação de resultados da companhia. Foram 

divulgados o relatório anual de 2014 e os resultados do 1o trimestre de 2015, documentos 

importantes para compreender a situação da empresa e tomar decisões (BATES, 1990; 

BUCKLAND, 1991; DRETSKE, 1982; FLÜCKIGER, 1997; FORTUNA, 2011; HARRAH, 

1957; STONIER, 1997). O relatório anual é o documento preferido dos investidores 

institucionais para montar estratégias de longo prazo. Já os resultados trimestrais, causaram um 

volume atípico significativo para a ação preferencial e são os preferidos dos analistas 

financeiros, usuários que escrevem relatórios de análise visando mais o curto prazo 

(ARVIDSSON, 2012; BARKER, 1998; BARKER et al, 2012; BENCE; HAPESHI; HUSSEY, 

1995). A publicação destes documentos colaborou para a diminuição do risco informacional da 

Petrobras, pois a divulgação das demonstrações financeiras da empresa passou a ficar em dias 

(BARKER, 1998; BARRY; BROWN, 1984-1986; EASLEY; O’HARA, 2004; RIEDL; 

SERAFEIM, 2011). 

No mês de junho, 54,5% das informações publicadas eram da categoria Estratégia e 

Performance. Dentre estas, 37,5% tratavam de expectativas e especulações sobre o novo plano 

de investimentos e 29,2% de especulações sobre venda de ativos da Petrobras. Após a 

divulgação dos balanços em abril e maio, a preocupação dos investidores se voltou, em junho, 

para os desejados cortes no montante de investimentos e aumento da meta de desinvestimentos 

como forma de aumentar o caixa da companhia e diminuir sua necessidade de financiamento, 

pois a mesma já estava bastante endividada. 

Em junho, metade das informações com destaque de impacto nos retornos anormais e/ou 

no volume anormal estava relacionada às expectativas e à própria divulgação do plano de 

negócios 2015-2019. O novo plano foi divulgado para detalhar os investimentos, os 

desinvestimentos e a meta de produção da Petrobras de 2015 a 2019. Esse plano era importante 

no sentido de que ele mostra quais estratégias de negócio a empresa pretende seguir durante um 

período de cinco anos. Assim, esse documento pode ser usado por investidores para 

compreender o que a empresa pretende fazer nesse período e tomar decisões de investir ou não 
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nas ações da empresa conforme concorde com a estratégia e confie no cumprimento das metas 

estabelecidas (BATES, 1990; BUCKLAND, 1991; DRETSKE, 1982; FLÜCKIGER, 1997; 

FORTUNA, 2011; HARRAH, 1957; STONIER, 1997). 

No mês de julho, a maioria das informações publicadas era das categorias: Estratégia e 

Performance (32,3%); Macroeconomia (27,4%); Legal (21%). Na categoria Estratégia e 

Performance, 60% das informações estavam relacionadas a especulações sobre venda de ativos 

da Petrobras. O preço do petróleo no mercado internacional representou 52,9% das informações 

na categoria Macroeconomia. Na categoria Legal, a maior parte das informações abordavam a 

Operação Lava-Jato (38,5%) e a ação judicial nos Estados Unidos (30,8%). 

Em julho, metade das informações com destaque de impacto nos retornos anormais e/ou 

no volume anormal versava sobre o preço do petróleo no mercado internacional que ora subia 

impactando positivamente as ações da Petrobras e ora caía influenciando negativamente as 

ações da petrolífera (CAVALCANTE; MISUMI; RUDGE, 2005; PORTINHO, 2009). As 

especulações sobre venda de ativos da companhia consistiram em 25% das informações com 

destaque de impacto. A venda de ativos seria uma das soluções para diminuir a dívida, porém a 

empresa não divulgava informações precisas sobre quais ativos seriam vendidos 

(CAVALCANTE; MISUMI; RUDGE, 2005).  

O documento do plano de desinvestimentos não atendia às necessidades de informação 

dos investidores para compreender como o processo seria conduzido e tomar suas decisões, pois 

ele possuía somente um montante financeiro que entraria no caixa caso a Petrobras conseguisse 

realizar a venda dos ativos (BATES, 1990; BUCKLAND, 1991; DRETSKE, 1982; 

FLÜCKIGER, 1997; FORTUNA, 2011; HARRAH, 1957; STONIER, 1997). O alto 

endividamento aliado à falta de clareza de um plano de ação para diminuí-lo causava muita 

incerteza sobre o futuro financeiro da Petrobras (SHANNON; WEAVER, 1998).  

Assim, essa falta de informações precisas sobre a venda de ativos da companhia levou os 

investidores a buscar informações através dos canais informais levando ao surgimento de muitas 

especulações sobre o assunto (ARROW, 1962; BATES, 1990; BELKIN, 1978; BRAMAN, 

1989; DERVIN, 1983; KAPFERER, 1990a; KUHLTHAU, 1991, 1993; LECKIE; 

PETTIGREW; SYLVAIN, 1996; MÜLLER, 2006; RAPOPORT, 1955; WERSIG, 1971 apud 

BELKIN, 1980; WILSON, 1999). 

O restante das informações com destaque de impacto nos retornos e/ou volume anormais 

em julho estava relacionado à baixa contábil realizada no balanço de 2014 devido à corrupção: a 

declaração dos representantes da força-tarefa da Lava-Jato de que as perdas da Petrobras por 
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corrupção eram maiores do que os R$ 6 bilhões estimados no balanço de 2014; e a declaração 

do então presidente, Aldemir Bendine, de que poderia haver novas baixas contábeis nos 

próximos balanços. Essas declarações de autoridades trouxeram incerteza sobre a exatidão e a 

precisão das informações divulgadas pela Petrobras, portanto, aumentaram o seu risco 

informacional (BARKER, 1998; BARRY; BROWN, 1984-1986; CAVALCANTE; MISUMI; 

RUDGE, 2005; EASLEY; O’HARA, 2004; RIEDL; SERAFEIM, 2011; SHANNON; 

WEAVER, 1998). 

Em agosto, a maioria das informações divulgadas foram das categorias: Macroeconomia 

(37,5%) e Estratégia e Performance (29,2%). Dentro da categoria Macroeconomia, 2/3 dos 

assuntos eram a respeito do preço do petróleo que ora subia ora caía. Já na categoria Estratégia e 

Performance, 42,9% das informações que foram divulgadas estavam relacionadas ao crédito 

corporativo e 28,6% estavam ligadas a especulações sobre investimentos da Petrobras. 

No mês de agosto, 85,7% das informações com destaque de impacto nos retornos 

anormais e/ou volume anormal versavam sobre a queda e a alta do preço do petróleo no 

mercado internacional. Entre os dias 27 e 31 de agosto, o preço desta commodity experimentou 

altas em torno de 10%, motivando altos retornos e volume anormais, pois, como produtora de 

petróleo, a Petrobras ganharia com um aumento consistente do preço (CAVALCANTE; 

MISUMI; RUDGE, 2005; PORTINHO, 2009). 

Em setembro, 40% das informações divulgadas pertenciam à categoria Estratégia e 

Performance e 29,1% da categoria Macroeconomia. Dentro de Estratégia e Performance, a 

maior parte das informações estavam relacionadas ao crédito corporativo (31,8%) e à venda de 

ativos 18,2%. Já na categoria Macroeconomia, a maioria das informações se referia ao preço do 

petróleo no mercado internacional (50%) e ao câmbio (31,3%).  

No mês de setembro, a maior parte das informações de destaque em relação ao impacto 

nos retornos anormais e/ou volume anormal de negociação das ações da Petrobras (27,8%) tinha 

como tema o preço do petróleo (CAVALCANTE; MISUMI; RUDGE, 2005; PORTINHO, 

2009). Foi destaque também de retornos e volume anormais, o compartilhamento de evidências 

(documentos e depoimentos) obtidas na Operação Lava-Jato com o autor-líder da ação coletiva 

que corria contra a Petrobras nos Estados Unidos, reforçando a tese de que os valores inflados 

por corrupção eram muito maiores do que o valor ajustado na baixa contábil que a estatal 

realizou no balanço de 2014 (BARKER, 1998; BARRY; BROWN, 1984-1986; BUCKLAND, 

1991; CAVALCANTE; MISUMI; RUDGE, 2005; EASLEY; O’HARA, 2004; RIEDL; 

SERAFEIM, 2011; SHANNON; WEAVER, 1998). 
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 Além disso, foi destaque a perda do grau de investimento da dívida do Brasil e da 

Petrobras pela Standard & Poor’s. A elevação do risco da dívida soberana, segundo 

especialistas, se deu devido à previsão de déficit no orçamento de 2016, às condições 

econômicas e à instabilidade política levando à maior incerteza em relação ao país. A perda de 

grau de investimento do Brasil representava mais queda da moeda local em relação ao dólar que 

impactaria o já alto endividamento da Petrobras atrelado à moeda americana (CAVALCANTE; 

MISUMI; RUDGE, 2005; PORTINHO, 2009; SHANNON; WEAVER, 1998). 

Em outubro, a maior parte das informações foram das categorias Estratégia e 

Performance (50%) e Macroeconomia (17,9%). A maioria dos assuntos presentes na categoria 

Estratégia e Performance foram: venda de ativos (40,5%), investimentos (23,8%) e crédito 

(19%). Em Macroeconomia, a oscilação do preço do petróleo no exterior e o câmbio (real/dólar) 

representaram 46,7% e 26,7%, respectivamente, das informações divulgadas. 

No mês de outubro, a maior parte das informações de destaque em relação ao impacto 

nos retornos anormais e/ou volume anormal de negociação das ações da Petrobras (44,4%) tinha 

como tema as oscilações do preço do petróleo no mercado internacional (CAVALCANTE; 

MISUMI; RUDGE, 2005; PORTINHO, 2009). Informações sobre investimentos da Petrobras 

representaram 22,2% das informações de destaque. Nesse sentido, uma fonte com informação 

privilegiada vazou que a Petrobras reduziria seus investimentos programados para o Ano de 

2015 devido à disparada do dólar e à queda nos preços do petróleo (KAPFERER, 1990a; 

MÜLLER, 2006).  

Posteriormente, a Petrobras anunciou oficialmente o ajuste de seu plano de 

investimentos. A redução dos investimentos frente ao novo patamar de preço do petróleo e 

cotação do dólar foi bem recebida pelos investidores que usam o conteúdo deste documento 

para compreender a estratégia que empresa pretende seguir nos próximos anos e tomar suas 

decisões (BATES, 1990; BUCKLAND, 1991; DRETSKE, 1982; FLÜCKIGER, 1997; 

FORTUNA, 2011; HARRAH, 1957; STONIER, 1997). 

Em novembro, a maior parte das informações foram das categorias: Estratégia e 

Performance (29,4%); Legal (22,1%); e Macroeconomia (17,6%). Na categoria Estratégia e 

Performance, os temas mais recorrentes foram: produção de petróleo (60%) e crédito (25%). A 

maioria das informações da categoria Legal versavam sobre: auditoria (46,7%) e ação judicial 

(40%). O preço do petróleo no mercado internacional e o câmbio foram os assuntos mais 

presentes na categoria Macroeconomia. 

No mês de novembro, a maior parte das informações de destaque em relação ao impacto 
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nos retornos anormais e/ou volume anormal de negociação de ações da Petrobras (37,5%) tinha 

como tema a produção de petróleo. O efeito negativo da paralização das plataformas sobre a 

produção de petróleo devido à greve geral dos petroleiros aumentou a incerteza quanto ao 

cumprimento da meta de produção em 2015 (SHANNON; WEAVER, 1998).  

A divulgação de um prejuízo, maior do que o esperado por analistas financeiros, de R$ 

3,8 bilhões nos resultados do 3o trimestre de 2015 e o fato de o documento não fazer referência 

sobre o pagamento de dividendos levantou a possibilidade de a estatal não pagar dividendos 

nem ao menos para os acionistas detentores de ações preferenciais pelo segundo ano seguido 

(BARKER, 1998; BARRY; BROWN, 1984-1986; BUCKLAND, 1991; CAVALCANTE; 

MISUMI; RUDGE, 2005; EASLEY; O’HARA, 2004; KAPFERER, 1990a; MÜLLER, 2006; 

RIEDL; SERAFEIM, 2011; SHANNON; WEAVER, 1998). O alto endividamento da Petrobras, 

que crescia com a desvalorização do real em relação ao dólar, levou ao surgimento de 

especulações sobre financiamento e venda de ativos da companhia (CAVALCANTE; MISUMI; 

RUDGE, 2005; KAPFERER, 1990a; MÜLLER, 2006; PORTINHO, 2009; SHANNON; 

WEAVER, 1998). 

Em dezembro, a maior parte das informações divulgadas foram das seguintes categorias: 

Macroeconomia (23,9%), Estratégia e Performance (19,4%) e Política (17,9%). Na categoria 

Macroeconomia, os assuntos mais abordados foram: o câmbio (43,7%) e o preço do petróleo no 

mercado internacional (37,5%). Na categoria Estratégia e Performance, por sua vez, os temas 

mais recorrentes estavam relacionados à venda de ativos (46,1%) e ao crédito (38,5%). Já na 

categoria Política, as informações mais divulgadas versaram sobre: instabilidade política (50%) 

e impeachment (41,7%). 

No mês de dezembro, a maior parte das informações de destaque em relação ao impacto 

nos retornos anormais e/ou volume anormal de negociação de ações da Petrobras tinha como 

tema: o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff (27,8%); a queda do preço do 

petróleo no mercado internacional (18,2%); e o rebaixamento da nota da dívida do Brasil e da 

Petrobras para grau especulativo pela agência de classificação de risco Fitch (18,2%). 

A desvalorização do real e a queda do preço do petróleo foram temas macroeconômicos 

recorrentes neste mês e em todo Ano de 2015. Esses fatores adicionavam mais incertezas à 

situação da Petrobras que já se encontrava altamente endividada e com dificuldade de conseguir 

financiamento depois de ter a nota de sua dívida rebaixada a grau especulativo pelas três 

principais agências de classificação de risco. A intensificação da instabilidade política e a 

abertura do processo de impeachment da presidente do Brasil levaram à maior insegurança em 
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relação à situação do país (CAVALCANTE; MISUMI; RUDGE, 2005; FORTUNA, 2011; 

PORTINHO, 2009; SHANNON; WEAVER, 1998). 

Além disso, a dificuldade em realizar a venda de seus ativos e a falta de informações 

oficiais mais precisas sobre o assunto gerou ainda mais incerteza sobre o caixa da Petrobras e 

aumentava seu risco informacional (BARKER, 1998; BARRY; BROWN, 1984-1986; 

CAVALCANTE; MISUMI; RUDGE, 2005; EASLEY; O’HARA, 2004; RIEDL; SERAFEIM, 

2011; SHANNON; WEAVER, 1998). Essa situação problemática motivava os investidores a 

tentar satisfazer suas necessidades informacionais através dos canais informais, levando ao 

surgimento de muitas especulações sobre o assunto (ARROW, 1962; BATES, 1990; BELKIN, 

1978; BRAMAN, 1989; DERVIN, 1983; KAPFERER, 1990a; KUHLTHAU, 1991, 1993; 

LECKIE; PETTIGREW; SYLVAIN, 1996; MÜLLER, 2006; RAPOPORT, 1955; WERSIG, 

1971 apud BELKIN, 1980; WILSON, 1999). 

Diante do exposto, esta pesquisa demonstrou que a divulgação de informações 

imprecisas e a demora em publicar informações relevantes para a tomada de decisão levou ao 

surgimento de um grande fluxo de informações de fontes informais. Informações estratégicas e 

relevantes sobre a Petrobras foram vazadas por meios de comunicação, o que indicava que a 

empresa não conseguia manter o controle das informações. A Petrobras, por estar listada na 

bolsa de valores, deveria atender às regras de funcionamento desse mercado quanto à questão da 

divulgação das informações. A transparência, a simetria de informações e a prestação de contas 

são elementos chave para uma empresa que preza pela governança corporativa. A falta de 

atendimento a essas regras colaborou para a suspensão da Petrobras do quadro associativo no 

IBGC e para as perdas de valor de mercado das ações da empresa no Ano de 2015. 

Foi constatado também que as informações de fontes formais causaram impacto 

significativo nos retornos/volume anormais em maior número do que as informações de fontes 

informais. Nesse sentido, os resultados indicaram que as informações de fontes formais 

possuem maior relevância para a tomada de decisão dos investidores em geral. Por outro lado, a 

menor quantidade de informações de fontes informais com impacto expressivo nos 

retornos/volume anormais pode indicar que o seu uso se deu, em maior parte, pelos investidores 

de varejo que costumam gerar, isoladamente, menor volume e, geralmente, estão mais sujeitos a 

tendências de curto prazo e especulações que confirmem suas crenças. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As informações úteis para se investir em ações correspondem a eventos relacionados 

ao desempenho das empresas listadas e a eventos que são capazes de mudar o seu contexto. A 

fim de formar uma opinião e tomar uma decisão sobre o que fazer no mercado de ações, os 

investidores precisam de acesso a essas informações. Assim, uma das características mais 

marcantes do funcionamento do mercado de ações é a publicidade das negociações de modo 

que todas as partes interessadas possam estar cientes das informações referentes às 

negociações que acontecem nos pregões.  

 Pelo mesmo motivo de ser transparente, as empresas que têm ações negociadas em 

bolsa são obrigadas a divulgar periodicamente os balanços e comunicados corporativos sobre 

seu desempenho financeiro e sobre qualquer decisão ou evento que possa influenciar as 

decisões do investidor. Por outro lado, como há uma grande demanda por informações para se 

negociar ações, o fornecimento de informações oficiais pode não ser suficiente para apoiar a 

tomada de decisão. Esta situação de relativa escassez de informações oficiais pode levar ao 

surgimento e uso de informações provenientes de fontes informais. 

 A participação dos investidores no mercado de ações influencia a formação de preços. 

Estes podem aumentar ou diminuir, de acordo com o maior ou menor interesse dos 

investidores em comprar ou vender ações. As expectativas quanto ao desempenho das 

empresas e da economia do país e do mundo aumentam ou diminuem o interesse em empresas 

de capital aberto e influenciam o preço de suas ações. 

 O presente trabalho pretendeu contribuir para a Ciência da Informação e para a 

sociedade em geral com um estudo focado na influência do uso de informação para a tomada 

de decisão no mercado de ações brasileiro. A questão norteadora foi ‘Os investidores do 

mercado de ações brasileiro usam informações divulgadas por fontes formais e informais para 

tomarem decisões referentes ao investimento no mercado de ações?’ O objetivo geral 

consistiu na análise do impacto de informações oriundas de fontes formais e informais no 

mercado de ações por meio de um estudo de caso com a Petrobras. 

 Os objetivos específicos consistiram em: identificar informações divulgadas pela 

empresa e pela mídia que possam influenciar as decisões de investidores no mercado de 

ações; verificar o impacto das informações divulgadas pela empresa e pela mídia sobre as 

ações da empresa pesquisada na Bolsa de Valores; caracterizar as fontes e os tipos de 

informação mais utilizados para a tomada de decisão no mercado de ações. � 
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Para atingir esses objetivos utilizou-se, como método de pesquisa, um estudo de caso 

sobre a Petrobras, uma empresa de capital aberto de extrema relevância para o setor de óleo e 

gás e para a economia brasileira. A coleta das informações com potencial de influenciar a 

decisão dos investidores em investir nas ações da Petrobras possibilitou identificar os temas 

com maior fluxo de divulgação no Ano de 2015. Além disso, o método de estudo de eventos e 

o volume de negociação anormal (NAV) permitiram inferir as informações mais usadas pelos 

investidores através do efeito da divulgação das mesmas sobre os retornos e volume anormais. 

A volatilidade, por sua vez, permitiu verificar os meses em que ocorreram informações que 

geraram mais incerteza para os investidores em relação à precificação das ações da Petrobras.  

Considera-se que a pesquisa teve importante contribuição no aporte metodológico para 

o estudo de bolsas de valores e que a metodologia desenvolvida neste trabalho pode ser 

aplicada em estudos similares no que se refere aos cálculos de retornos e volumes anormais 

com o intuito de inferir sobre o uso das informações divulgadas no mercado financeiro. Neste 

trabalho, desenvolveu-se e validou-se uma série de programas com cálculos estatísticos, 

baseada na literatura científica utilizada, que foram relatados no capítulo metodológico, 

podendo ser replicados em outros estudos que utilizam este tipo de informação financeira. 

No período analisado, que corresponde ao Ano de 2015, foram coletadas 849 

informações com potencial de influenciar a tomada de decisão dos investidores. A maior parte 

das informações divulgadas foram provenientes de fontes formais e tinham como assunto: 

vendas de ativos; crédito; investimentos; produção; o preço do petróleo no mercado 

internacional; o câmbio; a baixa contábil devido ao esquema de corrupção; a divulgação das 

demonstrações financeiras e as expectativas geradas devido ao atraso da Petrobras em 

publicar seu balanço; a ação judicial nos Estados Unidos; a Operação Lava-Jato; auditorias. 

Em termos de impacto nos retornos e/ou volume anormais, as informações mais 

recorrentes estavam relacionadas com: crédito; venda de ativos; investimentos; produção; o 

preço do petróleo no mercado internacional; a divulgação das demonstrações financeiras e as 

expectativas geradas devido ao atraso da Petrobras em publicar seu balanço; a baixa contábil 

devido ao esquema de corrupção desvendado pela Operação Lava-Jato. Nesse sentido, 

verificou-se que, em geral, as informações que tiveram maior fluxo foram as mesmas que 

mais influenciaram numericamente os retornos e volume anormais. 

As informações procedentes de fontes formais causaram, em maior número, impacto 

significativo nos retornos anormais e também impacto no volume anormal do que as 

informações provenientes de fontes informais. Dessa maneira, essa maior quantidade de 
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informações de fontes formais com impacto expressivo sobre o volume pode indicar que esse 

tipo de fonte de informação tem credibilidade e apoia a tomada de decisão dos investidores 

em geral, incluindo os investidores institucionais. Os investidores institucionais, 

especificamente, são responsáveis por grande parte do volume financeiro na bolsa de valores 

brasileira. Esse resultado corrobora com a hipótese principal do trabalho de que os 

investidores geralmente tomam suas decisões de investimento no mercado de ações com base 

em informações de fontes formais. 

Por outro lado, uma menor quantidade de informações de fontes informais teve 

impacto significativo sobre os retornos anormais e também sobre o volume anormal. As 

fontes informais possibilitam relativa facilidade de acesso a suas informações que, algumas 

vezes, são publicadas em jornais com conteúdos que contradizem a versão oficial ou que não 

são legitimados pela empresa. Segundo o referencial teórico utilizado, os jornais são fontes de 

informação sobre o mercado de ações populares entre os investidores de varejo que, 

raramente, contestam as fontes utilizadas. Além disso, este tipo de usuário é mais suscetível a 

eventos e tendências de curto prazo e tendem a confiar naquelas informações que confirmam 

suas próprias opiniões. Nesse sentido, concluiu-se que as informações obtidas de fontes 

informais tendem a ter maior influência sobre as decisões dos investidores de varejo. 

No Ano de 2015, houve alta volatilidade devido ao aumento da incerteza em relação 

ao futuro da empresa com uma série de fatores negativos como: alto endividamento; queda do 

petróleo no mercado internacional; valorização do dólar em relação ao real; dificuldade em 

vender ativos; greve dos petroleiros; instabilidade política. A situação problemática da 

Petrobras gerava muita incerteza que motivava os indivíduos a buscar informações.  

No entanto, a escassez de informações oficiais devido à demora da empresa em 

divulgar informações relevantes (demonstrações financeiras, plano de investimentos, por 

exemplo) e a divulgação de algumas informações imprecisas levava à perda de credibilidade 

da alta gestão como fonte de informação e ao aumento do risco informacional. Esse ruído 

causado pela falta de informação oficial e a divulgação de informação de baixa qualidade 

aumentava ainda mais a incerteza. Assim, um grande fluxo de informações de fontes 

informais acabava surgindo, tais como: opiniões de fontes mais ou menos informadas; 

suposições e expectativas de especialistas e analistas; vazamentos de quem possuía 

informação privilegiada.  

O surgimento desse fluxo de informações corroborou com a hipótese secundária da 

pesquisa, segundo a qual, informações de fontes informais surgem quando a atualidade e a 
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qualidade das informações provenientes de fontes oficiais estão abaixo das expectativas dos 

usuários. Prezando pela adequada divulgação de suas informações ao mercado, a empresa 

pode diminuir o seu risco informacional e, portanto, a incerteza dos usuários que precisam 

compreender as informações divulgadas para tomar suas decisões. 

Destaca-se também a influência do cenário político e da mídia, em especial os jornais, 

no investimento em ações da Petrobras. Houve incertezas sobre o cumprimento da meta fiscal 

pelo governo nos Anos de 2015 e 2016; o rompimento do então presidente da Câmara dos 

Deputados, Eduardo Cunha, com o governo; a expectativa com a abertura do processo de 

impeachment contra a presidente Dilma Rousseff; a rejeição pelo TCU das contas do Ano de 

2014 do governo. Essas incertezas políticas e fiscais no Brasil levaram ao aumento do dólar 

em relação ao real e à perda do grau de investimento da dívida soberana brasileira. Desse 

modo, esse cenário impactou consideravelmente a Petrobras e a economia brasileira como um 

todo e demonstrou a responsabilidade do governo no comportamento do mercado de ações. 

Informações, análises, prognósticos e comentários a respeito da economia e do 

mercado financeiro podem se transformar em notícias de jornais especializados e de jornais de 

grande circulação atingindo um grande público. Nessa perspectiva, no Ano de 2015, houve 

várias notícias sobre instabilidade política e impeachment e, também, sobre pesquisas de 

avaliação do governo. Segundo essas pesquisas, a taxa de aprovação do governo da então 

presidente Dilma Rousseff estaria em constante queda e o percentual da população que 

apoiava o impedimento da presidente, por sua vez, aumentava consideravelmente.  

Verificou-se a publicação de notícias sobre a Petrobras em quase todos os dias do Ano 

de 2015. Houve bastante divulgação de notícias de natureza negativa a respeito da empresa. A 

abundância de informações com este teor deve ter colaborado para produzir uma percepção 

também negativa nos investidores em geral em torno das perspectivas do país e da própria 

Petrobras impactando, assim, na sua tomada de decisão no mercado de ações. Por exemplo, 

após a divulgação dos balanços auditados de 2014 em abril de 2015, o preço de ambas as 

ações da Petrobras caiu continuamente ao longo dos meses seguintes do Ano de 2015. 

Outros estudos relacionados ao tema abordado nesta pesquisa podem ser realizados 

futuramente, por exemplo, incluindo um período em que houve crescimento da economia 

brasileira e/ou realizando um estudo de casos múltiplos com outras empresas na amostra. 

Além disso, ressalta-se a relevância de se estudar, posteriormente, as necessidades de 

informação de cada tipo de usuário de informações do mercado de ações brasileiro através, 

por exemplo, de estudos qualitativos com foco em entrevistas e questionários. 
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ANEXO A – Totais por Categoria, Sinal e Tipo de Fonte (Janeiro/2015) 
 

Categoria Subcategoria Total Sinal Fonte 
Positivo Neutro Negativo Formal Informal 

Bolsa de Valores Participação no Ibovespa 1 0 0 1 1 0 
Bolsa de Valores Total   1 0 0 1 1 0 

Clientes e Parceiros 
Contrato - Renegociação 1 0 0 1 1 0 
Contrato - Rescisão 1 0 0 1 1 0 
Novas Parcerias 1 1 0 0 1 0 

Clientes e Parceiros Total   3 1 0 2 3 0 

Estratégia e Performance 

Crédito 5 1 2 2 5 0 
Crédito - Especulações 2 0 0 2 0 2 
Investimentos 1 0 0 1 1 0 
Investimentos - Ausência de Informações 1 0 0 1 1 0 
Investimentos - Especulações 5 0 0 5 0 5 
Produção 3 3 0 0 3 0 
Redução de Custos 2 2 0 0 1 1 
Venda de Ativos - Especulações 3 0 0 3 1 2 

Estratégia e Performance Total   22 6 2 14 12 10 

Financeiro 

Baixa Contábil 19 1 0 18 9 10 
Demonstrações Financeiras 1 1 0 0 1 0 
Demonstrações Financeiras - Ausência 6 2 0 4 2 4 
Dividendos - Ausência de Informações 1 0 0 1 0 1 
Dividendos - Suspensão 1 0 0 1 1 0 
Imposto 1 0 0 1 1 0 
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Categoria Subcategoria Total Sinal Fonte 
Positivo Neutro Negativo Formal Informal 

Financeiro Total   29 4 0 25 14 15 

Gestão 
Contratação 2 2 0 0 1 1 
Substituição da Gestão - Especulações 3 1 0 2 1 2 
Substituição da Gestão - Pressão 1 0 0 1 0 1 

Gestão Total   6 3 0 3 2 4 

Legal 

Ação Judicial 2 0 0 2 1 1 
Auditoria 4 0 0 4 2 2 
Investigação da CVM 1 0 0 1 1 0 
Operação Lava-Jato 5 0 0 5 5 0 

Legal Total   12 0 0 12 9 3 

Macroeconomia 

Câmbio 1 0 0 1 0 1 
Estímulos do Banco Central Europeu 2 2 0 0 1 1 
PIB 1 1 0 0 1 0 
Preço do Petróleo 11 2 1 8 10 1 

Macroeconomia Total   15 5 1 9 12 3 

Política Instabilidade Política 1 0 0 1 1 0 
Patrocínio 1 0 1 0 1 0 

Política Total   2 0 1 1 2 0 

Produtos e Serviços Perfuração de Poço 3 3 0 0 3 0 
Preço de Produtos 6 4 0 2 4 2 

Produtos e Serviços Total   9 7 0 2 7 2 
Reuniões e Eventos Teleconferência 1 0 0 1 1 0 
Reuniões e Eventos Total   1 0 0 1 1 0 
Total Geral   100 26 4 70 63 37 
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ANEXO B – Totais por Categoria, Sinal e Tipo de Fonte (Fevereiro/2015) 
 

Categoria Subcategoria Total Sinal Fonte 
Positivo Neutro Negativo Formal Informal 

Clientes e Parceiros Contrato - Renegociação 2 0 0 2 1 1 
Clientes e Parceiros Total   2 0 0 2 1 1 

Estratégia e Performance 

Capitalização 2 2 0 0 2 0 
Crédito 10 4 0 6 10 0 
Crédito - Especulações 5 0 0 5 0 5 
Investimentos 2 2 0 0 2 0 
Produção 2 2 0 0 2 0 
Venda de Ativos 5 5 0 0 5 0 
Venda de Ativos - Especulações 2 1 0 1 1 1 

Estratégia e Performance Total   28 16 0 12 22 6 

Financeiro 
Baixa Contábil 6 5 0 1 6 0 
Demonstrações Financeiras - Ausência 6 2 1 3 6 0 
Imposto 4 0 0 4 2 2 

Financeiro Total   16 7 1 8 14 2 

Gestão 

Contratação 4 3 0 1 3 1 
Renúncia 3 3 0 0 3 0 
Substituição da Gestão 3 3 0 0 3 0 
Substituição da Gestão - Especulações 4 4 0 0 0 4 

Gestão Total   14 13 0 1 9 5 
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Categoria Subcategoria Total 
Sinal Fonte 

Positivo Neutro Negativo Formal Informal 

Legal 

Ação Judicial 5 0 0 5 4 1 
Auditoria 2 0 1 1 1 1 
CPI 1 0 0 1 1 0 
Operação Lava-Jato 4 0 0 4 4 0 

Legal Total   12 0 1 11 10 2 

Macroeconomia 

Câmbio 3 0 0 3 3 0 
Dívida da Grécia 2 2 0 0 2 0 
Preço do Petróleo 6 3 0 3 6 0 
Risco da Dívida Soberana 1 0 0 1 1 0 
Taxa de Juros 3 0 0 3 3 0 
Taxa de Juros Americana - Expectativa de Aumento 2 1 0 1 2 0 

Macroeconomia Total   17 6 0 11 17 0 
Política Avaliação do Governo 2 1 0 1 2 0 
Política Total   2 1 0 1 2 0 

Produtos e Serviços Acidente 1 0 0 1 1 0 
Perfuração de Poço 3 3 0 0 3 0 

Produtos e Serviços Total   4 3 0 1 4 0 
Total Geral   95 46 2 47 79 16 
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ANEXO C – Totais por Categoria, Sinal e Tipo de Fonte (Março/2015) 
 

Categoria Subcategoria Total Sinal Fonte 
Positivo Neutro Negativo Formal Informal 

Bolsa de Valores Fluxo de Capital Estrangeiro 1 1 0 0 1 0 
Participação em Índice 1 0 0 1 1 0 

Bolsa de Valores Total   2 1 0 1 2 0 

Clientes e Parceiros Licitação 3 2 1 0 1 2 
Novas Parcerias 1 1 0 0 1 0 

Clientes e Parceiros Total   4 3 1 0 2 2 

Estratégia e Performance 

Crédito 5 3 0 2 4 1 
Crédito - Especulações 5 0 3 2 2 3 
Governança Corporativa 1 1 0 0 1 0 
Investimentos - Especulações 2 0 1 1 1 1 
Produção 3 2 1 0 3 0 
Venda de Ativos 3 2 0 1 3 0 
Venda de Ativos - Especulações 5 2 2 1 1 4 

Estratégia e Performance Total   24 10 7 7 15 9 

Financeiro Baixa Contábil 7 1 2 4 3 4 
Demonstrações Financeiras - Ausência 13 4 3 6 6 7 

Financeiro Total   20 5 5 10 9 11 

Gestão 

Contratação 1 0 0 1 1 0 
Renúncia 1 1 0 0 1 0 
Reorganização 4 3 0 1 3 1 
Substituição da Gestão 1 0 1 0 1 0 
Substituição da Gestão - Especulações 4 2 1 1 1 3 
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Categoria Subcategoria Total Sinal Fonte 
Positivo Neutro Negativo Formal Informal 

Gestão Total   11 6 2 3 7 4 

Legal 

Ação Judicial 1 0 1 0 1 0 
CPI 1 0 0 1 1 0 
Operação Lava-Jato 2 1 1 0 1 1 
Operação Zelotes 1 0 0 1 0 1 

Legal Total   5 1 2 2 3 2 

Macroeconomia 

Câmbio 4 0 0 4 4 0 
Fluxo de Capital Estrangeiro 1 1 0 0 1 0 
Inflação 1 0 0 1 1 0 
PIB 2 0 0 2 2 0 
Preço do Petróleo 1 1 0 0 1 0 
Produção Industrial 1 0 0 1 1 0 
Risco da Dívida Soberana 1 1 0 0 1 0 
Taxa de Juros Americana - Expectativa de 
Aumento 2 2 0 0 2 0 

Macroeconomia Total   13 5 0 8 13 0 
Política Instabilidade Política 2 0 0 2 2 0 
Política Total   2 0 0 2 2 0 

Produtos e Serviços Perfuração de Poço 2 2 0 0 2 0 
Preço de Produtos 1 0 0 1 0 1 

Produtos e Serviços Total   3 2 0 1 2 1 
Total Geral   84 33 17 34 55 29 



237 
	

	
	

 

ANEXO D – Totais por Categoria, Sinal e Tipo de Fonte (Abril/2015) 
 

 Categoria Subcategoria Total Sinal Fonte 
Positivo Neutro Negativo Formal Informal 

Bolsa de Valores Pressão de compra e venda 1 0 0 1 1 0 
Bolsa de Valores Total   1 0 0 1 1 0 
Clientes e Parceiros Licitação 1 0 1 0 1 0 
Clientes e Parceiros Total   1 0 1 0 1 0 

Estratégia e Performance 

Crédito 2 2 0 0 2 0 
Crédito - Especulações 4 2 0 2 1 3 
Investimentos 1 1 0 0 1 0 
Produção 2 1 1 0 2 0 
Venda de Ativos 3 2 0 1 3 0 
Venda de Ativos - Especulações 6 2 3 1 3 3 

Estratégia e Performance Total   18 10 4 4 12 6 

Financeiro 

Anúncio de Divulgação de Resultados 1 1 0 0 1 0 
Baixa Contábil 19 2 7 10 9 10 
Demonstrações Financeiras 3 0 0 3 3 0 
Demonstrações Financeiras - Ausência 11 6 0 5 6 5 
Dividendos - Suspensão 3 0 1 2 2 1 

Financeiro Total   37 9 8 20 21 16 

Gestão Renúncia 1 0 1 0 1 0 
Reorganização 7 3 4 0 7 0 

Gestão Total   8 3 5 0 8 0 
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Categoria Subcategoria Total 
Sinal Fonte 

Positivo Neutro Negativo Formal Informal 

Legal 

Ação Judicial 2 0 1 1 1 1 
Auditoria 2 0 0 2 1 1 
Operação Lava-Jato 4 2 1 1 3 1 
Operação Zelotes 1 0 0 1 1 0 

Legal Total   9 2 2 5 6 3 

Macroeconomia 
Câmbio 8 6 0 2 8 0 
Risco da Dívida Soberana 1 0 0 1 1 0 
Taxa de Juros Americana - Expectativa de Aumento 1 0 0 1 1 0 

Macroeconomia Total   10 6 0 4 10 0 
Produtos e Serviços Perfuração de Poço 4 4 0 0 4 0 
Produtos e Serviços Total   4 4 0 0 4 0 
Reuniões e Eventos Teleconferência 1 0 0 1 1 0 
Reuniões e Eventos Total   1 0 0 1 1 0 
Total Geral   89 34 20 35 64 25 
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ANEXO E – Totais por Categoria, Sinal e Tipo de Fonte (Maio/2015) 
 

Categoria Subcategoria Total 
Sinal Fonte 

Positivo Neutro Negativo Formal Informal 
Bolsa de Valores Movimentos de Outras Bolsas 1 0 0 1 1 0 
Bolsa de Valores Total   1 0 0 1 1 0 
Clientes e Parceiros Contrato - Renegociação 3 0 2 1 2 1 
Clientes e Parceiros Total   3 0 2 1 2 1 

Estratégia e Performance 

Crédito 5 4 0 1 5 0 
Crédito - Especulações 3 2 0 1 1 2 
Governança Corporativa 3 3 0 0 3 0 
Investimentos - Ausência de Informações 3 1 0 2 2 1 
Produção 3 2 0 1 3 0 
Venda de Ativos - Especulações 6 3 0 3 2 4 

Estratégia e Performance Total   23 15 0 8 16 7 

Financeiro Anúncio de Divulgação de Resultados 1 1 0 0 1 0 
Demonstrações Financeiras 4 2 0 2 4 0 

Financeiro Total   5 3 0 2 5 0 
Gestão Reorganização 1 0 1 0 1 0 
Gestão Total   1 0 1 0 1 0 

Legal Ação Judicial 2 0 0 2 2 0 
Operação Lava-Jato 4 4 0 0 3 1 

Legal Total   6 4 0 2 5 1 
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Categoria Subcategoria Total 
Sinal Fonte 

Positivo Neutro Negativo Formal Informal 

Macroeconomia 

Câmbio 2 0 0 2 2 0 
Dívida da Grécia 1 1 0 0 1 0 
Preço do Petróleo 2 2 0 0 2 0 
Taxa de Juros 1 0 0 1 1 0 
Taxa de Juros Americana - Expectativa de Aumento 1 0 0 1 1 0 

Macroeconomia Total   7 3 0 4 7 0 

Política 
Avaliação do Governo 1 0 0 1 1 0 
Instabilidade Política 1 0 0 1 1 0 
Regulação do Setor de Petróleo 1 0 0 1 1 0 

Política Total   3 0 0 3 3 0 
Produtos e Serviços Perfuração de Poço 1 1 0 0 1 0 
Produtos e Serviços Total   1 1 0 0 1 0 
Reuniões e Eventos Teleconferência 1 1 0 0 1 0 
Reuniões e Eventos Total   1 1 0 0 1 0 
Total Geral   51 27 3 21 42 9 
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ANEXO F – Totais por Categoria, Sinal e Tipo de Fonte (Junho/2015) 
 

Categoria  Subcategoria Total Sinal Fonte 
Positivo Neutro Negativo Formal Informal 

Estratégia e Performance 

Crédito 3 3 0 0 3 0 
Governança Corporativa 1 0 0 1 1 0 
Investimentos 1 1 0 0 1 0 
Investimentos - Ausência de Informações 9 4 0 5 1 8 
Produção 1 0 0 1 1 0 
Redução de Custos 2 2 0 0 0 2 
Venda de Ativos - Especulações 7 3 2 2 2 5 

Estratégia e Performance Total   24 13 2 9 9 15 
Financeiro Imposto 2 0 1 1 1 1 
Financeiro Total   2 0 1 1 1 1 
Gestão Reorganização 2 0 2 0 2 0 
Gestão Total   2 0 2 0 2 0 

Legal Ação Judicial 3 0 1 2 3 0 
Auditoria 2 0 1 1 1 1 

Legal Total   5 0 2 3 4 1 

Macroeconomia 

Dívida da Grécia 2 0 0 2 2 0 
PIB 1 0 0 1 1 0 
Preço do Petróleo 2 1 0 1 2 0 
Taxa de Juros 1 0 0 1 1 0 
Taxa de Juros Americana - Expectativa de Aumento 1 1 0 0 1 0 

Macroeconomia Total   7 2 0 5 7 0 
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Categoria  Subcategoria Total 
Sinal Fonte 

Positivo Neutro Negativo Formal Informal 

Produtos e Serviços Perfuração de Poço 1 1 0 0 1 0 
Preço de Produtos 2 0 0 2 0 2 

Produtos e Serviços Total   3 1 0 2 1 2 
Reuniões e Eventos Teleconferência 1 1 0 0 1 0 
Reuniões e Eventos Total   1 1 0 0 1 0 
Total Geral   44 17 7 20 25 19 
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ANEXO G – Totais por Categoria, Sinal e Tipo de Fonte (Julho/2015) 
 

Categoria  Subcategoria Total 
Sinal Fonte 

Positivo Neutro Negativo Formal Informal 
Bolsa de Valores Fluxo de Capital Estrangeiro 1 1 0 0 1 0 
Bolsa de Valores Total   1 1 0 0 1 0 

Estratégia e Performance 

Crédito 1 1 0 0 1 0 
Governança Corporativa 1 0 0 1 0 1 
Produção 1 0 0 1 1 0 
Redução de Custos 3 2 0 1 1 2 
Venda de Ativos 2 2 0 0 2 0 
Venda de Ativos - Especulações 12 8 2 2 3 9 

Estratégia e Performance Total   20 13 2 5 8 12 

Financeiro 
Anúncio de Divulgação de Resultados 1 1 0 0 1 0 
Baixa Contábil 1 0 0 1 1 0 
Imposto 1 0 0 1 1 0 

Financeiro Total   3 1 0 2 3 0 
Gestão Reorganização 1 0 1 0 1 0 
Gestão Total   1 0 1 0 1 0 

Legal 

Ação Judicial 4 0 3 1 4 0 
Arbitragem 2 1 0 1 2 0 
Auditoria 2 0 0 2 1 1 
Operação Lava-Jato 5 2 0 3 5 0 

Legal Total   13 3 3 7 12 1 
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Categoria  Subcategoria Total 
Sinal Fonte 

Positivo Neutro Negativo Formal Informal 

Macroeconomia 

Câmbio 1 0 0 1 1 0 
Dívida da Grécia 2 2 0 0 2 0 
Preço do Petróleo 9 3 0 6 9 0 
Risco da Dívida Soberana 3 0 0 3 1 2 
Taxa de Juros 1 0 0 1 1 0 
Taxa de Juros Americana - Expectativa de Aumento 1 0 0 1 0 1 

Macroeconomia Total   17 5 0 12 14 3 

Política Avaliação do Governo 1 0 0 1 1 0 
Instabilidade Política 3 0 0 3 3 0 

Política Total   4 0 0 4 4 0 
Produtos e Serviços Preço de Produtos 3 2 0 1 1 2 
Produtos e Serviços Total   3 2 0 1 1 2 
Total Geral   62 25 6 31 44 18 
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ANEXO H – Totais por Categoria, Sinal e Tipo de Fonte (Agosto/2015) 
 

Categoria  Subcategoria Total 
Sinal Fonte 

Positivo Neutro Negativo Formal Informal 
Bolsa de Valores Fluxo de Capital Estrangeiro 1 0 0 1 1 0 
Bolsa de Valores Total   1 0 0 1 1 0 

Estratégia e Performance 

Crédito 3 3 0 0 3 0 
Crédito - Especulações 3 2 1 0 1 2 
Investimentos - Especulações 4 2 2 0 2 2 
Produção 1 1 0 0 1 0 
Venda de Ativos 2 2 0 0 2 0 
Venda de Ativos - Especulações 1 0 0 1 0 1 

Estratégia e Performance Total   14 10 3 1 9 5 

Financeiro Demonstrações Financeiras 1 0 0 1 1 0 
Imposto 3 0 0 3 2 1 

Financeiro Total   4 0 0 4 3 1 
Gestão Substituição da Gestão 1 0 1 0 1 0 
Gestão Total   1 0 1 0 1 0 
Legal Ação Judicial 5 0 1 4 4 1 
Legal Total   5 0 1 4 4 1 

Macroeconomia 

Câmbio 4 0 0 4 4 0 
Preço do Petróleo 12 4 0 8 12 0 
Risco da Dívida Soberana 1 1 0 0 1 0 
Taxa de Juros Americana - Expectativa de Aumento 1 1 0 0 1 0 

Macroeconomia Total   18 6 0 12 18 0 
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Categoria  Subcategoria Total 
Sinal Fonte 

Positivo Neutro Negativo Formal Informal 
Política Instabilidade Política 1 0 0 1 1 0 
Política Total   1 0 0 1 1 0 

Produtos e Serviços Perfuração de Poço 1 1 0 0 1 0 
Preço de Produtos 2 2 0 0 0 2 

Produtos e Serviços Total   3 3 0 0 1 2 
Reuniões e Eventos Teleconferência 1 0 0 1 1 0 
Reuniões e Eventos Total   1 0 0 1 1 0 
Total Geral   48 19 5 24 39 9 
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ANEXO I – Totais por Categoria, Sinal e Tipo de Fonte (Setembro/2015) 
 

Categoria  Subcategoria Total 
Sinal Fonte 

Positivo Neutro Negativo Formal Informal 
Bolsa de Valores Fluxo de Capital Estrangeiro 1 0 0 1 1 0 
Bolsa de Valores Total   1 0 0 1 1 0 

Clientes e Parceiros 
Contratação 3 1 1 1 2 1 
Contrato - Rescisão 1 0 1 0 0 1 
Novas Parcerias 1 0 1 0 1 0 

Clientes e Parceiros Total   5 1 3 1 3 2 

Estratégia e Performance 

Crédito 4 3 0 1 4 0 
Crédito - Especulações 3 0 0 3 0 3 
Governança Corporativa 3 3 0 0 0 3 
Investimentos - Especulações 3 2 1 0 0 3 
Produção 2 1 0 1 1 1 
Redução de Custos 3 3 0 0 1 2 
Venda de Ativos 1 1 0 0 1 0 
Venda de Ativos - Especulações 3 0 0 3 1 2 

Estratégia e Performance Total   22 13 1 8 8 14 
Financeiro Valor de Mercado 1 0 0 1 0 1 
Financeiro Total   1 0 0 1 0 1 

Gestão 
Licença 1 0 0 1 1 0 
Renúncia 2 1 0 1 1 1 
Substituição da Gestão 1 0 0 1 1 0 

Gestão Total   4 1 0 3 3 1 
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Categoria Subcategoria Total 
Sinal Fonte 

Positivo Neutro Negativo Formal Informal 
Legal Ação Judicial 2 0 0 2 2 0 
Legal Total   2 0 0 2 2 0 

Macroeconomia 

Câmbio 5 1 0 4 5 0 
Preço do Petróleo 8 4 0 4 8 0 
Risco da Dívida Soberana 2 0 0 2 1 1 
Taxa de Juros Americana - Expectativa de Aumento 1 1 0 0 1 0 

Macroeconomia Total   16 6 0 10 15 1 

Política Impeachment 1 1 0 0 0 1 
Instabilidade Política 1 0 0 1 1 0 

Política Total   2 1 0 1 1 1 

Produtos e Serviços Perfuração de Poço 1 1 0 0 1 0 
Preço de Produtos 1 1 0 0 1 0 

Produtos e Serviços Total   2 2 0 0 2 0 
Total Geral   55 24 4 27 35 20 
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ANEXO J – Totais por Categoria, Sinal e Tipo de Fonte (Outubro/2015) 
 

Categoria Subcategoria Total 
Sinal Fonte 

Positivo Neutro Negativo Formal Informal 
Bolsa de Valores Fluxo de Capital Estrangeiro 1 1 0 0 1 0 
Bolsa de Valores Total   1 1 0 0 1 0 

Clientes e Parceiros 
Contrato - Renegociação 4 1 2 1 3 1 
Licitação 1 1 0 0 1 0 
Novas Parcerias 2 1 1 0 1 1 

Clientes e Parceiros Total   7 3 3 1 5 2 

Estratégia e Performance 

Crédito 7 3 3 1 7 0 
Crédito - Especulações 1 0 0 1 0 1 
Governança Corporativa 2 2 0 0 0 2 
Investimentos 3 2 1 0 3 0 
Investimentos - Ausência de Informações 1 0 0 1 0 1 
Investimentos - Especulações 6 1 3 2 3 3 
Produção 3 0 0 3 1 2 
Redução de Custos 2 2 0 0 1 1 
Venda de Ativos 4 3 0 1 4 0 
Venda de Ativos - Especulações 13 6 3 4 5 8 

Estratégia e Performance Total   42 19 10 13 24 18 

Financeiro Anúncio de Divulgação de Resultados 1 1 0 0 1 0 
Valor de Mercado 1 0 0 1 1 0 

Financeiro Total   2 1 0 1 2 0 
Gestão Reorganização 2 0 1 1 2 0 
Gestão Total   2 0 1 1 2 0 
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Categoria Subcategoria Total 
Sinal Fonte 

Positivo Neutro Negativo Formal Informal 

Legal Ação Judicial 4 1 0 3 4 0 
Investigação da CVM 1 0 0 1 1 0 

Legal Total   5 1 0 4 5 0 

Macroeconomia 

Câmbio 4 1 0 3 4 0 
Estímulos do Banco Central Europeu 1 1 0 0 1 0 
PIB 1 0 0 1 1 0 
Preço do Petróleo 7 3 0 4 7 0 
Risco da Dívida Soberana 1 0 0 1 1 0 
Taxa de Juros Americana - Expectativa de Aumento 1 0 0 1 1 0 

Macroeconomia Total   15 5 0 10 15 0 

Política 
Avaliação do Governo 1 0 0 1 1 0 
Impeachment 2 0 0 2 2 0 
Instabilidade Política 4 0 0 4 3 1 

Política Total   7 0 0 7 6 1 

Produtos e Serviços Perfuração de Poço 2 2 0 0 1 1 
Preço de Produtos 1 1 0 0 0 1 

Produtos e Serviços Total   3 3 0 0 1 2 
Total Geral   84 33 14 37 61 23 
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ANEXO K – Totais por Categoria, Sinal e Tipo de Fonte (Novembro/2015) 
 

Categoria Subcategoria Total 
Sinal Fonte 

Positivo Neutro Negativo Formal Informal 
Bolsa de Valores Fluxo de Capital Estrangeiro 1 1 0 0 1 0 
Bolsa de Valores Total   1 1 0 0 1 0 
Clientes e Parceiros Contrato - Renegociação 5 3 2 0 3 2 
Clientes e Parceiros Total   5 3 2 0 3 2 

Estratégia e Performance 

Crédito 2 1 0 1 2 0 
Crédito - Especulações 3 2 0 1 1 2 
Governança Corporativa 1 1 0 0 0 1 
Produção 12 3 0 9 8 4 
Venda de Ativos - Especulações 2 1 1 0 1 1 

Estratégia e Performance Total   20 8 1 11 12 8 

Financeiro Demonstrações Financeiras 3 0 0 3 2 1 
Dividendos - Suspensão 1 0 0 1 0 1 

Financeiro Total   4 0 0 4 2 2 

Gestão 
Contratação 1 1 0 0 1 0 
Renúncia 4 1 0 3 3 1 
Reorganização 1 0 1 0 1 0 

Gestão Total   6 2 1 3 5 1 

Legal 
Ação Judicial 6 0 0 6 6 0 
Auditoria 7 2 0 5 4 3 
Operação Lava-Jato 2 0 0 2 1 1 

Legal Total   15 2 0 13 11 4 
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Categoria Subcategoria Total 
Sinal Fonte 

Positivo Neutro Negativo Formal Informal 

Macroeconomia 
Câmbio 4 1 0 3 4 0 
Preço do Petróleo 7 3 0 4 7 0 
Taxa de Juros Americana - Expectativa de Aumento 1 0 0 1 1 0 

Macroeconomia Total   12 4 0 8 12 0 

Política Desafios na Economia 1 1 0 0 0 1 
Instabilidade Política 1 0 0 1 1 0 

Política Total   2 1 0 1 1 1 
Produtos e Serviços Perfuração de Poço 2 2 0 0 2 0 
Produtos e Serviços Total   2 2 0 0 2 0 
Reuniões e Eventos Teleconferência 1 0 0 1 1 0 
Reuniões e Eventos Total   1 0 0 1 1 0 
Total Geral   68 23 4 41 50 18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



253 
	

	
	

ANEXO L – Totais por Categoria, Sinal e Tipo de Fonte (Dezembro/2015) 
 
 

Categoria Subcategoria Total 
Sinal Fonte 

Positivo Neutro Negativo Formal Informal 
Bolsa de Valores Movimentos do índice 1 0 0 1 1 0 
Bolsa de Valores Total   1 0 0 1 1 0 

Clientes e Parceiros Contratação 2 1 0 1 1 1 
Contrato - Renegociação 4 3 0 1 3 1 

Clientes e Parceiros Total   6 4 0 2 4 2 

Estratégia e Performance 

Crédito 5 0 0 5 5 0 
Governança Corporativa 1 0 0 1 0 1 
Produção 1 0 0 1 1 0 
Venda de Ativos 2 1 0 1 2 0 
Venda de Ativos - Especulações 4 1 1 2 2 2 

Estratégia e Performance Total   13 2 1 10 10 3 

Financeiro 
Baixa Contábil 1 1 0 0 1 0 
Demonstrações Financeiras 2 2 0 0 1 1 
Dividendos - Suspensão 2 1 0 1 1 1 

Financeiro Total   5 4 0 1 3 2 
Gestão Reorganização 2 0 2 0 2 0 
Gestão Total   2 0 2 0 2 0 

Legal 
Ação Judicial 4 2 0 2 3 1 
Auditoria 2 0 0 2 1 1 
Operação Lava-Jato 2 1 0 1 1 1 

Legal Total   8 3 0 5 5 3 
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Categoria Subcategoria Total 
Sinal Fonte 

Positivo Neutro Negativo Formal Informal 

Macroeconomia 

Câmbio 7 3 0 4 7 0 
Preço do Petróleo 6 1 0 5 6 0 
Risco da Dívida Soberana 2 0 0 2 2 0 
Taxa de Juros Americana - Expectativa de Aumento 1 0 0 1 1 0 

Macroeconomia Total   16 4 0 12 16 0 

Política 
Avaliação do Governo 1 0 0 1 1 0 
Impeachment 5 4 0 1 4 1 
Instabilidade Política 6 0 1 5 5 1 

Política Total   12 4 1 7 10 2 

Produtos e Serviços Perfuração de Poço 2 1 0 1 1 1 
Preço de Produtos 2 1 0 1 0 2 

Produtos e Serviços Total   4 2 0 2 1 3 
Total Geral   67 23 4 40 52 15 
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ANEXO M – Totais por Categoria, Sinal e Tipo de Fonte (Ano de 2015) 
 

Categoria Subcategoria Total 
Sinal Fonte 

Positivo Neutro Negativo Formal Informal 

Bolsa de Valores 

Fluxo de Capital Estrangeiro 6 4 0 2 6 0 
Movimentos de Outras Bolsas 1 0 0 1 1 0 
Movimentos do índice 1 0 0 1 1 0 
Participação em Índice 2 0 0 2 2 0 
Pressão de compra e venda 1 0 0 1 1 0 

Bolsa de Valores Total   11 4 0 7 11 0 

Clientes e Parceiros 

Contratação 5 2 1 2 3 2 
Contrato - Renegociação 19 7 6 6 13 6 
Contrato - Rescisão 2 0 1 1 1 1 
Licitação 5 3 2 0 3 2 
Novas Parcerias 5 3 2 0 4 1 

Clientes e Parceiros Total   36 15 12 9 24 12 

Estratégia e Performance 

Capitalização 2 2 0 0 2 0 
Crédito 52 28 5 19 51 1 
Crédito - Especulações 29 8 4 17 6 23 
Governança Corporativa 13 10 0 3 5 8 
Investimentos 8 6 1 1 8 0 
Investimentos - Ausência de Informações 14 5 0 9 4 10 
Investimentos - Especulações 20 5 7 8 6 14 
Produção 34 15 2 17 27 7 
Redução de Custos 12 11 0 1 4 8 
Venda de Ativos 22 18 0 4 22 0 
Venda de Ativos - Especulações 64 27 14 23 22 42 
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Categoria Subcategoria Total 
Sinal Fonte 

Positivo Neutro Negativo Formal Informal 
Estratégia e Performance Total   270 135 33 102 157 113 

Financeiro 

Anúncio de Divulgação de Resultados 4 4 0 0 4 0 
Baixa Contábil 54 10 9 35 29 25 
Demonstrações Financeiras 14 5 0 9 12 2 
Demonstrações Financeiras - Ausência 37 14 6 17 20 17 
Dividendos - Ausência de Informações 1 0 0 1 0 1 
Dividendos - Suspensão 7 1 1 5 4 3 
Imposto 11 0 1 10 7 4 
Valor de Mercado 2 0 0 2 1 1 

Financeiro Total   130 34 17 79 77 53 

Gestão 

Contratação 8 3 0 5 6 2 
Licença 1 0 0 1 1 0 
Renúncia 11 6 1 4 9 2 
Reorganização 20 6 12 2 19 1 
Substituição da Gestão 6 3 2 1 6 0 
Substituição da Gestão - Especulações 11 7 1 3 2 9 
Substituição da Gestão - Pressão 1 0 0 1 0 1 

Gestão Total   58 25 16 17 43 15 

Legal 

Ação Judicial 40 3 7 30 34 6 
Arbitragem 2 1 0 1 2 0 
Auditoria 21 2 2 17 11 10 
CPI 2 0 0 2 2 0 
Investigação da CVM 2 0 0 2 2 0 
Operação Lava-Jato 28 10 2 16 23 5 
Operação Zelotes 2 0 0 2 1 1 
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Categoria Subcategoria Total 
Sinal Fonte 

Positivo Neutro Negativo Formal Informal 
Legal Total   97 16 11 70 75 22 

Macroeconomia 

Câmbio 43 12 0 31 42 1 
Dívida da Grécia 7 5 0 2 7 0 
Estímulos do Banco Central Europeu 3 3 0 0 2 1 
Fluxo de Capital Estrangeiro 1 1 0 0 1 0 
Inflação 1 0 0 1 1 0 
PIB 5 1 0 4 5 0 
Preço do Petróleo 71 27 1 43 70 1 
Produção Industrial 1 0 0 1 1 0 
Risco da Dívida Soberana 12 2 0 10 9 3 
Taxa de Juros 6 0 0 6 6 0 
Taxa de Juros Americana - Expectativa de Aumento 13 6 0 7 12 1 

Macroeconomia Total   163 57 1 105 156 7 

Política 

Avaliação do Governo 6 1 0 5 6 0 
Desafios na Economia 1 1 0 0 0 1 
Impeachment 8 5 0 3 6 2 
Instabilidade Política 20 0 1 19 18 2 
Patrocínio 1 0 1 0 1 0 
Regulação do Setor de Petróleo 1 0 0 1 1 0 

Política Total   37 7 2 28 32 5 
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Categoria Subcategoria Total 
Sinal Fonte 

Positivo Neutro Negativo Formal Informal 

Produtos e Serviços 
Acidente 1 0 0 1 1 0 
Perfuração de Poço 22 21 0 1 20 2 
Preço de Produtos 18 11 0 7 6 12 

Produtos e Serviços Total   41 32 0 9 27 14 
Reuniões e Eventos Teleconferência 6 2 0 4 6 0 
Reuniões e Eventos Total   6 2 0 4 6 0 
Total Geral   849 327 92 430 608 241 
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ANEXO N – Eventos de destaque no Ano de 2015 
 

Data Categoria Subcategoria Sinal Fonte 
AR NAV RTN 

PETR3 PETR4 PETR3 PETR4 PETR3 PETR4 
05/01 Macroeconomia Preço do Petróleo N F -4,24% -3,96% 0,26 0,55 -8,46% -8,35% 
06/01 Macroeconomia Preço do Petróleo N F -4,32% -5,15% 0,54 0,73 -2,57% -3,31% 
08/01 Macroeconomia Preço do Petróleo P I 4,89% 4,00% 0,96 0,70 6,53% 5,72% 
09/01 Estratégia e Performance Venda de Ativos - Especulações P I 7,53% 7,13% -0,11 -0,43 2,95% 2,37% 
15/01 Gestão Substituição da Gestão - Especulações P I 7,15% 5,26% 0,46 0,71 8,46% 6,64% 
16/01 Legal Operação Lava-Jato N F -3,97% -2,85% -0,02 -0,10 -0,22% 1,06% 
28/01 Financeiro Demonstrações Financeiras N F -7,32% -8,02% 0,84 1,51 -11,07% -11,89% 
29/01 Reuniões e Eventos Teleconferência N F -1,93% -3,23% 2,00 1,63 -1,87% -3,15% 
30/01 Estratégia e Performance Crédito N F -1,48% -2,88% 1,13 1,00 -5,21% -6,74% 
02/02 Estratégia e Performance Crédito P F 3,56% 2,77% -0,70 0,01 6,38% 5,70% 
03/02 Gestão Substituição da Gestão - Especulações P I 8,22% 9,11% 0,10 1,33 13,31% 14,39% 
04/02 Gestão Renúncia de Executivo P F -0,08% -1,04% 1,32 1,96 1,12% 0,20% 
06/02 Gestão Contratação de Executivo N F -4,76% -5,13% 1,22 1,95 -6,74% -7,19% 
19/02 Estratégia e Performance Crédito N F -3,00% -3,54% -1,05 -0,98 -3,17% -3,72% 
25/02 Estratégia e Performance Crédito N F -4,13% -4,47% 1,16 1,34 -4,62% -4,99% 
27/02 Política Avaliação do Governo P F 3,96% 4,19% -0,16 -0,61 3,00% 3,18% 
12/03 Estratégia e Performance Crédito N F -1,90% -2,97% -0,37 0,29 -2,27% -3,35% 
19/03 Política Instabilidade Política N F -1,95% -1,44% -1,00 -0,73 -4,50% -4,07% 
24/03 Estratégia e Performance Crédito P F 2,08% 2,35% -1,27 -1,14 0,22% 0,43% 
25/03 Macroeconomia Preço do Petróleo P F 3,93% 3,54% 1,16 0,96 5,06% 4,68% 
27/03 Gestão Renúncia P F 2,10% 2,60% -0,44 -0,25 -0,11% 0,32% 
06/04 Financeiro Demonstrações Financeiras - Ausência N F -2,32% -2,43% -0,89 -0,50 -0,19% -0,28% 
09/04 Financeiro Demonstrações Financeiras - Ausência P I 8,57% 8,38% 0,68 0,90 8,87% 8,67% 
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Data Categoria Subcategoria Sinal Fonte 
AR NAV RTN 

PETR3 PETR4 PETR3 PETR4 PETR3 PETR4 
13/04 Estratégia e Performance Venda de Ativos - Especulações P I 4,96% 3,86% 1,25 1,70 4,87% 3,74% 
15/04 Estratégia e Performance Venda de Ativos - Especulações P I 4,19% 3,08% 1,12 1,58 7,58% 6,51% 
16/04 Estratégia e Performance Venda de Ativos - Especulações N F -0,84% -1,95% 2,16 1,71 -1,88% -3,05% 
17/04 Financeiro Demonstrações Financeiras - Ausência P I 3,55% 3,58% 0,53 0,50 0,68% 0,62% 
22/04 Financeiro Demonstrações Financeiras - Ausência N I -2,62% -2,93% 0,23 0,32 0,53% 0,23% 
23/04 Financeiro Demonstrações Financeiras N F 1,64% -5,41% 3,65 2,99 5,48% -1,54% 
24/04 Financeiro Anúncio de Divulgação de Resultados P F 1,22% -0,57% 2,14 1,45 4,45% 2,60% 
27/04 Bolsa de Valores Pressão de compra e venda N F -3,55% -1,16% 0,23 -0,33 -7,56% -5,26% 
06/05 Estratégia e Performance Produção N F -2,06% -1,69% 1,10 0,42 -5,58% -5,28% 
08/05 Financeiro Demonstrações Financeiras N F -1,73% -1,95% -1,18 -0,85 -1,03% -1,32% 
13/05 Estratégia e Performance Crédito - Especulações P I 3,15% 3,03% -0,59 -0,61 1,49% 1,30% 
18/05 Financeiro Demonstrações Financeiras P F 1,18% 1,98% 0,21 0,97 -2,76% -2,01% 
19/05 Clientes e Parceiros Contrato - Renegociação N I -3,55% -3,75% 0,50 0,62 -6,27% -6,52% 
21/05 Macroeconomia Preço do Petróleo P F 4,44% 3,64% -0,20 -0,09 5,12% 4,25% 
03/06 Estratégia e Performance Investimentos - Ausência de Informações P I 2,69% 2,81% -0,11 -0,25 -0,14% -0,08% 
09/06 Macroeconomia Preço do Petróleo P F 3,69% 3,27% 0,44 -0,50 3,62% 3,13% 
10/06 Estratégia e Performance Investimentos - Ausência de Informações N I -3,29% -3,27% -0,65 -0,46 0,71% 0,61% 
25/06 Legal Ação Judicial N F -1,86% -1,98% 0,07 -0,11 -4,48% -4,65% 
29/06 Estratégia e Performance Investimentos P F -0,31% 0,38% 0,48 0,53 -4,18% -3,54% 
01/07 Macroeconomia Preço do Petróleo N F -2,38% -2,87% 0,15 0,48 -3,70% -4,26% 
03/07 Legal Operação Lava-Jato N F -2,84% -2,33% -1,74 -1,16 -5,19% -4,74% 
07/07 Macroeconomia Preço do Petróleo P F 1,74% 2,02% 0,86 0,87 2,38% 2,58% 
20/07 Macroeconomia Preço do Petróleo N F -3,17% -2,40% -0,22 0,09 -6,21% -5,50% 
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Data Categoria Subcategoria Sinal Fonte 
AR NAV RTN 

PETR3 PETR4 PETR3 PETR4 PETR3 PETR4 

23/07 Estratégia e Performance Venda de Ativos - Especulações P I 3,86% 2,81% 0,47 0,25 -0,79% -1,85% 
28/07 Estratégia e Performance Venda de Ativos - Especulações P I 1,79% 1,40% 0,89 1,28 5,23% 4,72% 
29/07 Macroeconomia Preço do Petróleo P F 4,72% 4,88% 0,50 1,79 7,20% 7,25% 
31/07 Financeiro Baixa Contábil N F -3,28% -3,34% 0,24 -0,52 0,52% 0,29% 
06/08 Estratégia e Performance Investimentos - Especulações P I 5,49% 4,40% 1,80 1,06 4,19% 3,05% 
12/08 Macroeconomia Preço do Petróleo P F 3,55% 3,51% 0,83 -0,25 0,55% 0,51% 
24/08 Macroeconomia Preço do Petróleo N F 0,75% -0,68% 2,79 1,89 -5,59% -6,73% 
26/08 Macroeconomia Preço do Petróleo N F -4,04% -3,70% 1,63 0,21 2,78% 2,62% 
27/08 Macroeconomia Preço do Petróleo P F 3,42% 2,44% 1,76 1,58 10,69% 9,18% 
28/08 Macroeconomia Preço do Petróleo P F 3,67% 3,67% 2,53 1,89 1,17% 1,23% 
31/08 Macroeconomia Preço do Petróleo P F 5,60% 4,38% 2,19 1,98 3,25% 2,09% 
03/09 Legal Ação Judicial N F -3,57% -4,31% 1,64 0,97 0,39% -0,68% 
09/09 Macroeconomia Preço do Petróleo N F -3,26% -2,38% 1,44 -0,25 -3,75% -2,94% 
10/09 Macroeconomia Risco da Dívida Soberana N F -3,19% -4,38% 1,08 1,31 -3,90% -5,14% 
11/09 Estratégia e Performance Crédito N F -5,03% -3,40% 0,09 0,76 -5,52% -3,97% 
14/09 Gestão Licença N F -3,64% -2,74% 0,07 0,70 0,23% 0,78% 
16/09 Estratégia e Performance Produção P F 3,17% 1,61% 0,40 1,44 8,24% 6,21% 
17/09 Macroeconomia Preço do Petróleo N F -2,09% -3,34% 0,40 1,68 -2,13% -3,50% 
22/09 Macroeconomia Preço do Petróleo N F -1,70% -3,13% -1,02 1,30 -3,18% -4,63% 
23/09 Política Impeachment P I 3,13% 1,85% 0,54 1,17 -1,08% -2,18% 
24/09 Estratégia e Performance Governança Corporativa P I 0,72% 2,40% 0,29 0,71 0,48% 2,03% 
30/09 Produtos e Serviços Preço de Produtos P F 4,05% 5,45% 1,73 2,79 8,42% 9,41% 
01/10 Gestão Reorganização N F -3,22% -4,09% -0,19 1,23 -2,01% -3,09% 
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Data Categoria Subcategoria Sinal Fonte 
AR NAV RTN 

PETR3 PETR4 PETR3 PETR4 PETR3 PETR4 
02/10 Estratégia e Performance Investimentos - Especulações P I 0,97% 2,83% 0,67 1,99 8,91% 10,15% 
06/10 Estratégia e Performance Investimentos P F 4,45% 4,16% -0,15 1,62 5,08% 4,62% 
07/10 Clientes e Parceiros Novas Parcerias P I -0,28% -1,49% 1,48 2,64 5,03% 3,36% 
20/10 Macroeconomia Preço do Petróleo P F 2,96% 2,89% -0,98 -0,19 1,34% 1,25% 
21/10 Macroeconomia Preço do Petróleo N F -3,06% -3,53% -1,77 -0,39 -3,21% -3,80% 
27/10 Macroeconomia Preço do Petróleo N F -3,28% -2,52% -1,69 -0,51 -3,93% -3,24% 
28/10 Macroeconomia Preço do Petróleo P F 3,00% 2,61% -0,23 0,28 1,72% 1,31% 
29/10 Estratégia e Performance Redução de Custos P I 3,95% 3,63% -0,59 -0,72 -1,07% -1,18% 
04/11 Estratégia e Performance Produção N F -5,10% -3,37% -0,57 0,28 -6,55% -4,83% 
05/11 Estratégia e Performance Produção N F -1,49% -0,99% -1,60 1,89 0,10% 0,37% 
13/11 Financeiro Dividendos - Suspensão N I -1,03% -2,51% 1,62 0,84 -2,70% -4,18% 
16/11 Estratégia e Performance Venda de Ativos - Especulações P I 5,08% 4,44% 0,01 0,30 6,61% 5,75% 
19/11 Estratégia e Performance Produção N I -3,28% -2,58% 0,17 -0,01 -0,11% 0,26% 
23/11 Estratégia e Performance Crédito - Especulações P I 3,41% 3,03% -0,44 -0,34 3,51% 3,02% 
24/11 Macroeconomia Preço do Petróleo P F 5,25% 4,56% -0,11 0,59 5,91% 5,07% 
30/11 Gestão Renúncia P F 4,18% 4,09% 1,54 1,01 0,85% 0,92% 
03/12 Política Impeachment N F -3,21% -0,05% 1,11 1,18 3,43% 5,94% 
04/12 Estratégia e Performance Venda de Ativos N F -2,69% -1,74% 0,75 0,58 -7,08% -5,94% 
07/12 Macroeconomia Preço do Petróleo N F -4,98% -3,88% -0,15 -0,34 -5,52% -4,49% 
08/12 Política Impeachment P I 2,27% 2,46% -0,69 -0,38 -1,16% -0,84% 
09/12 Política Impeachment P F 2,81% 0,27% 1,00 1,44 10,23% 7,04% 
10/12 Estratégia e Performance Crédito N F -0,78% -0,69% 1,02 -0,60 -2,79% -2,65% 
15/12 Produtos e Serviços Preço de Produtos P I 3,03% 2,37% -1,80 -1,40 3,69% 2,87% 
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Data Categoria Subcategoria Sinal Fonte 
AR NAV RTN 

PETR3 PETR4 PETR3 PETR4 PETR3 PETR4 
16/12 Macroeconomia Risco da Dívida Soberana N F -2,44% -2,37% -1,27 -0,89 -1,66% -1,77% 
17/12 Estratégia e Performance Produção N F -2,69% -2,26% -0,80 -0,57 -1,46% -1,24% 
18/12 Financeiro Baixa Contábil P F 4,20% 3,10% 0,21 0,44 -1,83% -2,53% 
21/12 Macroeconomia Preço do Petróleo N F -1,42% -2,96% -1,14 0,10 -4,13% -5,57% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



264 
	

	
	

ANEXO O – Preços da PETR3 ao longo de 2015 
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ANEXO P – Preços da PETR4 ao longo de 2015 
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