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resumo 
 

 

O presente estudo tem como objetivo analisar e compreender a relação entre 
os resultados dos jogos das várias seleções presentes no mundial de futebol 
de 2018, e a consequente reação do mercado bolsista, avaliando a influência 
do sentimento do investidor na reação dos preços e volumes de transação 
dos índices de mercado, dando contributo para as finanças comportamentais 
ou evidência para a reação racional dos investidores na tomada de decisão. 
Deste modo, utilizamos o mundial de futebol de 2018, realizado na Rússia, 
como proxy do sentimento do investidor. 
Em termos globais, o estudo não fornece evidências da existência de uma 
relação direta entre os resultados dos jogos e a consequente reação do 
mercado, não permitindo verificar uma alteração dos padrões de humor dos 
investidores causados pelos resultados dos jogos de futebol. 
Este estudo contribui para a literatura recente das finanças comportamentais 
sobre o efeito do sentimento do investidor na reação do mercado. No entanto, 
os resultados obtidos sugerem que os resultados dos jogos do mundial de 
futebol de 2018 não influenciam a reação destes nas tomadas de decisão em 
relação ao mercado de capitais e, consequentemente, não influenciam a 
reação do mercado, tanto em termos de valor como de volume de 
transações, o que reforça os pressupostos da teoria das finanças clássicas. 
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abstract 

 

The purpose of this study is to analyse and understand the relationship 
between the games results of the numerous national teams attending the FIFA 
World Cup 2018, and the subsequent reaction of the stock market, evaluating 
the influence of the investor sentiment on the reaction of transaction prices and 
volumes of the market indices, contributing to the behaviour finances or giving 
evidence to the rational reaction of the investors on decision-making. Thus, we 
used the 2018 FIFA World Cup of Russia to proxy for investor sentiment. 
Globally, the study provides no evidence of a direct relationship between 
games results and the subsequent market reaction, not documenting a change 
in investor mood caused by soccer games outcomes. 
This paper contributes to the recent literature on behaviour finance about the 
investor sentiment’s effect of on the market reaction. However, the obtained 
results suggest that the FIFA World Cup 2018 matches results do not influence 
the investors reaction on decision-making with regard to the capital market and, 
therefore, do not influence the market reaction in both transaction value and 
volume, which reinforces the assumptions of the theory of standard finance. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

  



  

 

i 

 

Índice 
 

Lista de Figuras ................................................................................................................. ii 

Lista de Tabelas ................................................................................................................ ii 

Anexos............................................................................................................................... ii 

Lista de Acrónimos e Siglas .............................................................................................. iii 

1. Introdução...................................................................................................................1 

2. Revisão da Literatura ..................................................................................................3 

2.1. Teoria Financeira Tradicional ...............................................................................3 

2.2. Teoria Financeira Comportamental ......................................................................4 

2.2.1. Teoria Prospetiva ..............................................................................................7 

2.2.2. Heurística..........................................................................................................8 

2.2.3. Dependência face a padrões mentais .............................................................11 

2.2.4. Underreaction, overreaction ............................................................................12 

2.3. O Sentimento do investidor e o mercado de capitais .........................................13 

2.4. O desporto e o sentimento do investidor ............................................................15 

3. Metodologia ..............................................................................................................25 

3.1. Hipóteses de Investigação .................................................................................25 

3.2. Dados e Metodologia .........................................................................................26 

4. Resultados Empíricos ...............................................................................................33 

5. Conclusão.................................................................................................................45 

Referências Bibliográficas................................................................................................49 

Anexos.............................................................................................................................55 

 



ii 

 

Lista de Figuras 

 

Figura 1 - A função do valor hipotético ...............................................................................7 

Figura 2 - Quadro final do Mundial 2018 ..........................................................................27 

Figura 3 - Evolução dos índices bolsistas durante o Mundial 2018 ..................................42 

 

Lista de Tabelas 

 

Tabela 1 - Elo Rating das 32 seleções do Mundial 2018 ..................................................30 

Tabela 2 - Rendibilidade diária média no primeiro dia de negociação após os jogos do 

Mundial de 2018 ..............................................................................................................33 

Tabela 3 - Volume diário médio no primeiro dia de negociação após os jogos do Mundial 

de 2018............................................................................................................................34 

Tabela 4 - Rendibilidade e VT anormais depois dos jogos realizados no Mundial de 2018

 ........................................................................................................................................37 

Tabela 5 - Rendibilidade e VT médios no primeiro dia de negociação após os jogos do 

Mundial 2018, condicionados pela classificação das seleções ........................................39 

Tabela 6 - Rendibilidade e VT diários anormais, nos dias após os jogos do Mundial de 

2018 para as seleções do top 5 .......................................................................................41 

Tabela 7 - Rendibilidade e VT anormais após os jogos realizados no Mundial de 2018, 

condicionados pela capitalização .....................................................................................43 

 

Anexos 

 

Anexo 1 - Mundial de Futebol 2018: quadro da competição .............................................55 

Anexo 2 - Mundial de Futebol 2018: número de vitórias (V), derrotas (D) e empates (E) .59 

 

 

 

Dissertação/Dissertação.doc#_Toc9625556
Dissertação/Dissertação.doc#_Toc9625557
Dissertação/Dissertação.doc#_Toc9625558
Dissertação/Dissertação.doc#_Toc9625564
Dissertação/Dissertação.doc#_Toc9625564
Dissertação/Dissertação.doc#_Toc9625565
Dissertação/Dissertação.doc#_Toc9625565
Dissertação/Dissertação.doc#_Toc9625568
Dissertação/Dissertação.doc#_Toc9625568
Dissertação/Dissertação.doc#_Toc9625569
Dissertação/Dissertação.doc#_Toc9625569


  

 

iii 

 

Lista de Acrónimos e Siglas 

 

AFC        -     Confederação Asiática de Futebol 

APT -     Arbitrage Pricing Theory 

CAF -     Confederação Africana de Futebol 

CAPM -     Capital Asset Pricing Model 

CONCACAF -     Confederação de Futebol da América do Norte, Central e Caraíbas 

CONMEBOL -     Confederação Sul-Americana de Futebol 

EUA -     Estados Unidos da América 

FIFA        -     Federação Internacional de Futebol 

HME        -     Hipótese do Mercado Eficiente 

UEFA -     União das Associações Europeias de Futebol   

VT -     Volume de Transação 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 



iv 

 



  

 

1 

 

1. Introdução 

 

Ao longo dos últimos anos, têm sido desenvolvidos novos segmentos de investigação 

ligados à área das finanças comportamentais. Esta componente tem utilizado diversas 

realidades do quotidiano como proxy para medir o sentimento do investidor. 

Esta recente área das finanças tem confrontado a principal assunção das finanças 

tradicionais, nomeadamente a racionalidade do investidor na tomada de decisões. Deste 

modo, o tema tem assumido uma importância cada vez maior na identificação do efeito 

do sentimento do investidor no processo de tomada de decisão, o qual tende a provocar 

alterações nos mercados financeiros e consequentemente na sua forma eficiente de 

atuar. 

O presente estudo tem como objetivo analisar e compreender a relação entre os 

resultados dos jogos das várias seleções presentes no mundial de futebol de 2018, e a 

consequente reação do mercado bolsista, avaliando a influência do sentimento do 

investidor na reação dos preços e volumes de transação (VT) dos índices de mercado. 

Por outro lado, pretendemos enunciar qual a fase da competição em que se torna mais 

evidente este comportamento, assim como a sua discrepância entre os diversos 

resultados (vitórias, derrotas e empates) e dentro das amostras que vamos analisar. Ou 

seja, utilizando o mundial de futebol de 2018 como proxy, pretendemos encontrar 

evidência empírica que sustente, ou não, a presença do efeito do sentimento do 

investidor no mercado, aquando da respetiva tomada de decisão. 

Neste contexto, vamos analisar os resultados dos jogos realizados durante o mundial de 

futebol de 2018, com duração de um mês, nomeadamente, desde o dia 14 de junho de 

2018 até ao dia 15 de julho de 2018, utilizando uma abordagem estatística para analisar 

as rendibilidades e VT dos índices de mercado. 

Esta dissertação encontra-se organizada em 4 pontos fundamentais. No ponto 2 

apresentamos a revisão da literatura, na qual expomos as principais teorias da área, 

assim como os principais resultados obtidos em estudos empíricos realizados 

anteriormente. No ponto 3 formulamos as hipóteses de investigação a testar, 

descrevendo a amostra e a metodologia a aplicar. O ponto seguinte contém a 

apresentação e análise dos resultados empíricos. Por último, no ponto 5 apresentamos 

as principais conclusões obtidas, assim como as sugestões para trabalhos futuros. 
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2. Revisão da Literatura 

2.1. Teoria Financeira Tradicional 

 

No que respeita aos mercados financeiros, mais concretamente nos processos de 

tomada de decisões por parte dos investidores, a principal base de decisão surge da 

relação entre o risco e a rendibilidade esperada. Ou seja, um investidor, ao realizar um 

investimento num determinado ativo financeiro, pretende maximizar a rendibilidade 

associada ao menor nível de risco possível, isto é, obter a maior rendibilidade possível 

para um determinado nível de risco, ou minimizar o risco, para um determinado nível de 

rendibilidade. 

Assim, ao longo da história, foram vários os autores que contribuíram para a relação 

rendibilidade/risco, desenvolvendo várias metodologias e ferramentas que permitem aos 

investidores constituírem uma carteira ótima, com o intuito de maximizar a rendibilidade 

para um determinado nível de risco, ou o contrário.  

Deste modo, a teoria das finanças tradicionais tem como base do seu conhecimento 

determinados pilares, nomeadamente os princípios de arbitragem (Modigliani e Miller, 

1958), os princípios da carteira (Markowitz, 1952) e o preço dos ativos. 

No que respeita à avaliação do equilíbrio dos ativos financeiros, foram surgindo várias 

teorias, entre as quais, o modelo capital asset pricing theory  (CAPM), desenvolvido por 

Treynor (1962), Sharpe (1964), Lintner (1965a, 1965b) e Mossin (1966), sendo 

posteriormente aprimorado por Black (1972), o modelo arbitrage pricing theory (APT) de 

Ross (1976) e o modelo de 3 fatores de Fama e French (1993). Para além dos pilares 

anteriormente referidos, a teoria das finanças tradicionais apresenta duas assunções 

fundamentais, designadamente a racionalidade dos investidores e a hipótese do mercado 

eficiente (HME), cuja classificação mais conhecida se deve a Fama (1970). 

De acordo com Shefrin (2009), a racionalidade neoclássica encontra-se dividida em duas 

partes: racionalidade de julgamento e a racionalidade de escolha. Relativamente à 

primeira, o autor defende que as pessoas fazem julgamentos racionais quando utilizam 

eficientemente a informação à sua disposição, formando crenças. Por outro lado, as 

pessoas efetuam escolhas racionais quando apresentam as suas preferências bem 

definidas, expressando o trade-off que estão dispostas a fazer, escolhendo os melhores 

meios para atingir os seus objetivos. 
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Relativamente à segunda assunção, Fama (1970) desenvolveu a HME. A eficiência 

apresenta várias perspetivas, quer ao nível das operações, da informação e também no 

aspeto da racionalidade dos agentes que atuam e intervêm nos mercados. A eficiência 

operacional encontra-se relacionada com as operações do próprio mercado e com a 

função económica desempenhada por este. Ou seja, pretende-se a maximização da 

eficiência ao nível das transferências dos fluxos de poupança para investimento, 

permitindo, consequentemente, a transferência do risco para os agentes que apresentam 

capacidade para aceitá-los, assegurando a liquidez do mercado. 

Por outro lado, Fama (1970) reitera que a eficiência informacional assenta na rapidez 

com que os preços dos ativos financeiros refletem toda a informação do mercado. Assim, 

para o autor, num mercado eficiente, nenhuma informação é ignorada, estando disponível 

ao mesmo tempo para todos os agentes sem custos adicional, pressupondo a 

inexistência de probabilidade de lucros anormais para qualquer interveniente, dado que 

estes são rapidamente anulados por agentes racionais. Deste modo, segundo a HME, as 

mudanças nos preços dos ativos resultam de um rápido reajustamento do seu valor, 

motivado pelas transações efetuadas pelos investidores em resposta às alterações nas 

informações fundamentais (Fama, 1970, 1991). Assim, segundo a HME, os preços dos 

ativos refletem o seu valor fundamental. 

De acordo com a teoria financeira tradicional, os investidores são racionais. Contudo, 

Keynes (1936) refere que a instabilidade surge como uma consequência da característica 

humana, onde uma grande proporção das atividades positivas resultam do otimismo 

espontâneo dos indivíduos, e não de uma expetativa matemática, algo que vai ao 

encontro da introdução do fator sentimento/emoção no contexto financeiro, e que, 

consequentemente, está na génese das finanças comportamentais. Em concordância, 

Statman (1999) refere que a teoria financeira tradicional está sobrecarregada de 

anomalias, fazendo cada vez mais sentido a reconstrução da teoria financeira através 

das linhas comportamentais. 

2.2. Teoria Financeira Comportamental 

 

Ao longo das últimas décadas, foram vários os autores que evidenciaram 

comportamentos dos investidores que se desviam da racionalidade no processo de 

tomada de decisões financeiras, e, consequentemente, da eficiência dos mercados, como 

pressupõe a teoria financeira tradicional (Kahneman e Tversky, 1974, 1979, 1986;  

DeBondt e Thaler, 1985, 1987; Barberis, Shleifer e Vishny, 1997; Fisher e Statman, 2000; 
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Andrikopoulos, 2007, entre outros). Tendo por base a teoria financeira comportamental, 

os agentes que interagem nos mercados são humanos, estando os seus 

comportamentos impregnados de crenças, preconceitos e inúmeros desvios que os 

afastam da racionalidade. Assim, em conformidade com Kahneman e Tversky (1974, 

1979), Shefrin e Statman (1984) e DeBondt e Thaler (1985), o sentimento pode ser visto 

como um fator influenciador das tomadas de decisões por parte dos investidores e, 

consequentemente, das reações dos mercados. 

As finanças comportamentais são uma corrente de estudo recente, que visa estudar o 

comportamento dos indivíduos no que respeita ao processo de tomada de decisões 

financeiras. De facto, a literatura tem evidenciado que a atuação dos agentes económicos 

é afetada por fatores psicológicos e sociológicos. Conforme refere Lobão (2012), as 

finanças comportamentais preocupam-se em estudar quer a forma como as decisões dos 

agentes se afastam do previsto pelas finanças tradicionais, quer as consequências da 

existência de agentes que tomam as suas decisões de forma não totalmente racional (ou 

seja, com racionalidade limitada). Alguns autores defendem que as finanças 

comportamentais introduziram a psicologia nas finanças, no entanto, Statman (1999) 

considera que esta sempre esteve presente, pois apesar de existirem modelos diferentes, 

todos os comportamentos são baseados na psicologia. Keynes (1936) já tinha destacado 

o papel da psicologia na economia, mesmo antes de se abordar as temáticas das 

finanças comportamentais, defendendo que os agentes económicos eram motivados por 

fatores psicológicos e impulsos espontâneos que iam para além da racionalidade, 

aquando das suas tomadas de decisões económicas e financeiras. 

A teoria financeira comportamental assenta num conjunto de fundamentos que se 

afastam da teoria tradicional, nomeadamente na rejeição da racionalidade completa, no 

fator sentimento como influenciador das tomadas de decisões e no facto do “value-

expressive characteristics”1 ter tanta importância nas escolhas dos investidores quanto no 

preço dos ativos. Assim,  enquanto nas finanças tradicionais, as pessoas são vistas como 

racionais, na teoria comportamental são consideradas normais (Statman, 1999; Prosad, 

Kapoor e Sengupta, 2015). Neste sentido, Andrikopoulos (2007) refere que as 

experiências e os acontecimentos passados, associados aos desvios cognitivos, originam 

um aumento da probabilidade das decisões tomadas pelos investidores serem afetadas 

                                                             
1 Nas finanças tradicionais, os indivíduos são caracterizados por uma racionalidade perfeita e por um 

interesse próprio perfeito, porquanto que as pesquisas no âmbito das finanças comportamentais mostram que 

as características expressivas de valor importam nas escolhas dos investidores, sendo estas suscetíveis a 

um conjunto amplo de erros cognitivos no processo de tomada de decisão. 
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por julgamentos e valores ou crenças pessoais. Deste modo, o autor sugere que as 

decisões não são tomadas com total racionalidade, existindo uma falha concreta no que 

diz respeito à resposta racional face a nova informação, assim como no cálculo das 

probabilidades de eventos, de acordo com o teorema de Bayes2. 

A literatura académica ligada às finanças comportamentais  sugere a presença de noise 

traders no mercado de ações com comportamento correlacionado e limites na arbitragem 

como condições que podem levar o sentimento a influenciar os preços dos ativos (Long, 

Shleifer, Summers e Waldmann, 1990; Hughen e McDonald, 2003; Qiu e Welch, 2006; 

Baker e Wurgler, 2006). 

Relativamente aos mercados financeiros, ao longo dos últimos anos têm sido vários os 

autores que têm procurado e demonstrado evidência empírica para os comportamentos 

dos investidores no âmbito das finanças comportamentais. Assim, no espaço de ação da 

teoria, considera-se presente o comportamento humano, sendo vários os 

comportamentos e emoções que podem afetar a tomada de decisão. Isto é, existem 

vários comportamentos que se afastam da teoria tradicional, nomeadamente o 

enviesamento, a heurística, a dependência de padrões mentais e os fenómenos de 

underreaction e overreaction. De acordo com Silva (2010), no estudo do comportamento 

dos preços dos ativos, torna-se fundamental a suposição de que os investidores não 

conseguem evitar fenómenos como as suas crenças e preferências na avaliação do risco 

e, consequentemente, na tomada de decisão. Segundo a teoria tradicional, os 

investidores tomam decisões com base no valor que esperam obter de um investimento e 

na riqueza que este lhe trará, baseando-se na teoria da utilidade esperada (Bernoulli, 

1954)3. Contudo, considerando o sentimento, os investidores não atuam com uma 

racionalidade total, fazendo surgir novas abordagens, nomeadamente a teoria prospetiva, 

desenvolvida por Kahneman e Tversky (1979) no âmbito da teoria financeira 

comportamental, como alternativa à teoria da utilidade. Nesta teoria, cada decisão deve 

ser avaliada de forma independente, descrevendo situações em que as probabilidades de 

ocorrência são conhecidas. A teoria defendida pelos autores pretende compreender as 

atitudes tomadas pelos investidores, face a negócios arriscados. 

Resumindo, podemos concluir que, enquanto a teoria tradicional não atribui qualquer 

papel ao sentimento, as finanças comportamentais sugerem que a presença de 

                                                             
2 No contexto financeiro, a Lei de Bayes defende que quando surgem novas informações nos mercados, os 
agentes processam os dados atualizando as suas expetativas. 
3 Na teoria da utilidade esperada, as decisões dos indivíduos são baseadas na utilidade que decorre dos 
bens e não na riqueza ou nos bens por si só. 
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investidores não racionais no mercado implica que o sentimento influencie os preços dos 

ativos financeiros, afastando-se estes do seu valor intrínseco (Long et al., 1990; Baker e 

Wurgler, 2006). Neste contexto, os investidores não racionais, ou investidores individuais, 

de acordo com Lee, Shleifer e Thaler (1991), são designados por noise traders, dado que 

os seus padrões de avaliação e de transação são suscetíveis a erros e enviesamentos 

sistemáticos (Black, 1986). 

Deste modo, para uma melhor compreensão acerca da abordagem que surge como 

alternativa à teoria da utilidade, apresenta-se de seguida os principais fundamentos da 

teoria prospetiva. 

2.2.1. Teoria Prospetiva 

 

A teoria prospetiva (Kahneman e Tversky, 1979)4 apresenta-se como uma abordagem 

interessante ao nível das aplicações financeiras, dado que se baseia em escolhas da vida 

real. Os seus autores propõem a ponderação do valor dos ganhos e perdas não como 

probabilidades, mas como uma transformação não linear destas. Nesse sentido, 

evidenciaram o comportamento de aversão a perdas, concluindo que uma perda 

representava, para um investidor, cerca de 2,5 vezes mais impacto psicológico do que 

um ganho na mesma ordem de grandeza. Para verificar esta evidência apresenta-se a 

Figura 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
4 Daniel Kahneman ganhou o nobel da economia em 2002 

 

 

Figura 1 - A função do valor hipotético 

Fonte: Kahneman e Tversky (1979) 
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Nesta figura é possível constatar que a função é convexa no domínio das perdas, 

porquanto que apresenta um carácter côncavo no domínio dos ganhos, podendo-se 

concluir que os investidores são avessos ao risco quando se trata de ganhos, tendo em 

conta o risco quanto às perdas. A alteração da função na origem demonstra a maior 

sensibilidade face às perdas do que aos ganhos (Odean, 1998). Este último defende que 

a utilidade deve ser definida como base em ganhos e perdas, em vez de estar 

relacionada com a riqueza final, o que vai ao encontro de Kahneman e Tversky (1979) na 

contraposição à teoria da utilidade esperada. Assim, os autores defendem que a dor 

associada a uma perda por parte de um investidor é maior do que o prazer associado a 

determinado ganho, conforme se enunciou anteriormente. Kahneman e Tversky (1986) 

argumentam que cada decisão tomada deve ser avaliada de forma independente, 

pretendendo compreender as atitudes tomadas pelos investidores, face a negócios 

arriscados. 

Para Barberis, Huang e Santos (2001), a teoria prospetiva foi desenvolvida para ajudar a 

explicar as diversas contradições ao paradigma da utilidade esperada, sendo encarado 

como um modelo descritivo da tomada de decisão sobre o risco. 

No que concerne às finanças comportamentais, importa relembrar que os agentes não 

mostram uma racionalidade total, apresentando vários enviesamentos que podem levar a 

que os ativos exibam desvios nos preços, não representando este o seu valor 

fundamental. Para ter uma melhor compreensão acerca dos comportamentos e/ou 

enviesamentos cognitivos que afetam os investidores, de seguida apresentam-se os 

principais comportamentos documentados nas finanças comportamentais, os quais 

influenciam a tomada de decisão. 

2.2.2. Heurística5 

 

A heurística baseia-se em processos cognitivos aplicados às decisões não racionais, 

apoiando-se em estratégias de tomada de decisões que ignoram parte da informação, 

essencialmente com o objetivo de tornar a decisão mais rápida e mais fácil. 

Silva (2010) defende que a heurística pode ser encarada como o processo de 

autoaprendizagem dos investidores, através do qual tentam compreender certos 

fenómenos com base na sua experiência pessoal e na informação disponível. Este fator 

                                                             
5 Apesar da existência de mais heurísticas, neste contexto apenas serão abordados alguns dos 

comportamentos associados à heurística, apresentando-se aqueles que maior relação têm com o tema 

selecionado. 
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pode ser representado através de vários comportamentos como a representatividade, 

excesso de confiança, aversão à ambiguidade e conservadorismo. 

Representatividade 

No que respeita à representatividade, Andrikopoulos (2007) refere que esta pode ser 

vista como uma ilusão de ver padrões num passeio aleatório. Por sua vez, Kahneman, 

Slovic e Tversky (1982) e Barberis et al. (1997) enunciam que os investidores quando 

apresentam este comportamento tendem a considerar uma série de resultados positivos 

como representativos de um potencial crescimento contínuo, ignorando a possibilidade 

de determinado desempenho poder ser aleatório. Ou seja, os investidores tendem a 

tomar decisões com base numa amostra não significativa. 

Desta maneira, a representatividade encontra-se associada a tomadas de decisões onde 

os investidores têm por base estereótipos e experiências previamente definidos. Isto é, os 

agentes desenvolvem julgamentos baseados em situações semelhantes passadas, 

considerando uma probabilidade igual, independentemente da dimensão da amostra. Por 

vezes, este facto leva à evidência de um otimismo excessivo e à sobrevalorização dos 

anúncios das empresas. 

DeBondt e Thaler (1985, 1987, 1989) relatam a representatividade como um 

comportamento no qual os investidores, com base na experiência, se tornam demasiado 

pessimistas em relação aos títulos que registaram perdas no passado. Contrariamente, 

quando se verificam desempenhos positivos em determinados títulos, os investidores 

tendem a apresentar demasiado otimismo face aos mesmos, originando uma 

subvalorização no primeiro caso e uma sobrevalorização no segundo. Este facto pode 

levar determinados títulos a atingirem níveis de preços demasiados elevados ou baixos.  

Para além dos anteriores, importa realçar que nos últimos dos anos, vários foram os 

autores que encontraram evidência de representatividade, como sejam Alwathainani 

(2012), Boussaidi (2013), Badshah, Irshad e Hakam (2016) e Javed, Bagh e Razzaq 

(2017). 

Excesso de confiança e excesso de otimismo 

De acordo com o excesso de confiança, os investidores tendem a exibir excesso de 

confiança em relação às suas capacidades, confiando no seu poder de antecipação. 

Relativamente ao excesso de otimismo, os investidores tendem a sobrestimar a 

frequência dos resultados favoráveis e subestimar a ocorrência dos resultados 

desfavoráveis. 
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DeBondt (1998) considera o excesso de confiança como uma das principais razões para 

a ocorrência de erros cognitivos. Este comportamento corresponde a uma das principais 

características do ser humano, fazendo com que os investidores sobrestimem as suas 

capacidades, e consequentemente, as probabilidades dos acontecimentos (Heaton, 

2002). Ou seja, para o autor, os intervalos de confiança que as pessoas atribuem às suas 

estimativas são estreitos. Neste comportamento, os investidores pensam que têm uma 

capacidade superior aos demais, contudo a capacidade do ser humano é limitada, 

existindo em muitos casos investimentos em títulos que na realidade não refletem a 

rendibilidade esperada. Jlassi, Naoui e Mansour (2014) testaram o efeito do excesso de 

confiança para um conjunto de 27 países durante o período de 2000 a 2012, concluindo 

que este comportamento é mais prenunciado nos mercados desenvolvidos, face aos 

mercados emergentes. 

Aversão à ambiguidade 

No que respeita à aversão à ambiguidade, vários são os estudos que defendem a 

tendência dos investidores em optar por investimentos em títulos que lhes são familiares, 

em detrimento de outros que desconhecem. Ou seja, as pessoas não gostam de 

situações, nas quais estão incertas acerca da distribuição de probabilidades dos eventos 

(receio do desconhecido), preferindo, deste modo, investimentos nos quais têm algum 

tipo de familiaridade, denominando este fenómeno de Home Bias (French e Poterba, 

1991; Huberman, 2001; Morse e Shive, 2011). 

A aversão à ambiguidade foi ainda documentada em estudos empíricos como os de 

Graham, Harvey e Bureau (2009), Abreu, Mendes e Santos (2011), Ferreira e Miguel 

(2007, 2011) e Ardalan (2018). 

Conservadorismo 

O conservadorismo representa uma condição, na qual os investidores apresentam 

relutância em alterar as suas crenças face a novas evidências. 

Este fenómeno é defendido por Andrikopoulos (2007), o qual considera o 

conservadorismo como um comportamento, no qual o subconsciente dos investidores se 

encontra relutante na alteração das suas crenças perante novas evidências. Para Shefrin 

(2009) este fenómeno é também designado por sub-reação. 

Herding 

O comportamento de herding representa a tendência de um indivíduo imitar as atitudes 

de um grupo maior, sejam essas decisões racionais ou irracionais. Assim, os investidores 
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seguem as decisões do que a maioria está a fazer, mesmo tendo informações que 

sugiram atuar de forma diferente. Este facto é visto como intencional, de modo a ter uma 

desculpa para acontecimentos adversos futuros (Banjeree, 1992).  

Vieira e Pereira (2014) testaram o efeito de herding no mercado português para o período 

compreendido entre 2003 e 2011, encontrando apenas fraca evidência de que o 

sentimento influencia este efeito. 

2.2.3. Dependência face a padrões mentais 

 

A dependência face a padrões mentais depende das diferentes formas de interpretação 

da realidade por parte dos indivíduos. Ou seja, o processo de tomada de decisão e a 

forma de reação dos agentes perante determinados eventos, dependem dos seus 

próprios padrões mentais, assim como da interpretação da realidade. Note-se que estes 

comportamentos correspondem a padrões que se tendem a seguir no futuro, no qual se 

inserem a aversão a perdas, preferência sobre dividendos e aversão ao arrependimento. 

Aversão a perdas 

No âmbito das finanças comportamentais, vários são os autores que estudaram o 

comportamento de aversão a perdas, através do estudo de reações dos indivíduos em 

situações de perdas (Shefrin e Statman, 1984; Thaler e Johnson, 1990; Odean, 1998; 

Fisher e Statman, 2000). Este comportamento encontra-se enunciado anteriormente na 

Teoria Prospetiva de Kahneman e Tversky (1979), na qual existe uma tendência para 

preferir evitar perdas face à perceção de ganhos, ou seja, os indivíduos perante ganhos 

tendem a arriscar menos, porquanto que em situações de perdas preferem correr o risco, 

dado que não querem assumir a perda existente.  

Preferência perante dividendos 

Por outro lado, relativamente à preferência perante dividendos, existe uma preferência 

por parte dos investidores por este tipo de rendimento em detrimento de mais valias, 

dado que os dividendos são vistos como uma componente de rendimento corrente, bem 

como uma ferramenta de autocontrolo. Isto é, os dividendos apresentam um carácter 

regular sem existir a necessidade de venda dos ativos, ou diminuição do valor 

inicialmente investido (Shefrin e Statman, 1984). 

Aversão ao arrependimento e remorso 

Importa mencionar ainda o sentimento de arrependimento e remorso, o qual, regra geral, 

origina aversão a perdas. Ou seja, este comportamento surge quando o investidor 
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apresenta a tendência para evitar a dor do arrependimento decorrente de uma má 

decisão de investimento. Para Shefrin e Statman (1986), os investidores tendem a 

imputar as culpas dos seus próprios erros a terceiros. Assim, o medo do arrependimento 

ocorre pelo facto dos indivíduos preferirem correr o risco de não obter lucro, com o intuito 

de evitar constrangimentos de uma perda. O remorso é sentido quando se conclui que 

não se tomou a decisão correta, associado à dor de uma perda ou de um ganho menor 

que o esperado, pelo que os investidores tendem a imputar as culpas dos seus próprios 

erros a terceiros (Shefrin e Statman, 1986). 

Para além dos comportamentos enunciados anteriormente, convém ainda fazer 

referência às anomalias relacionadas com o mercado, como sejam os efeitos de 

underreaction (sub-reação) e overreaction (sobre reação). 

2.2.4. Underreaction, overreaction  

 

Estes efeitos relacionam-se com o facto de os investidores reagirem de forma 

desproporcional a novas informações que chegam ao mercado, originando uma variação 

excessiva no preço dos títulos, deixando este de refletir o valor intrínseco ou verdadeiro 

do ativo. 

De um modo geral, estes efeitos encontram-se associados a alguns dos comportamentos 

descritos anteriormente, nomeadamente o conservadorismo, a representatividade e o 

excesso de otimismo (Kahneman et al., 1982; Daniel, Hirshleifer e Subrahmanyam, 

1998). Segundo Andrikopoulos (2007), estes representam dois dos fenómenos que 

explicam parcialmente as anomalias dos preços. 

De entre os autores que testaram estes fenómenos, DeBondt e Thaler (1989) 

argumentaram que os analistas reagem sistematicamente de forma exagerada à 

comunicação da informação, encontrando evidência de que existe um erro de previsão, 

que é tanto mais elevado quanto maior a amplitude das variações previstas nos ganhos. 

Soares e Serra (2005) exploraram a existência de overreaction e underreaction no 

mercado Português, tendo os seus resultados suportado a hipótese de overreaction. Já 

os resultados de Kaestner (2006) sugerem que os investidores exibem underreaction no 

curto prazo, face a anúncios de ganhos, e overreaction no longo prazo, perante elevados 

ganhos inesperados passados. 
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2.3. O Sentimento do investidor e o mercado de capitais 

 

Vários foram os autores que se referiram ao sentimento do investidor, bem como à sua 

relação com o mercado de capitais. Shefrin (2001) considera que o sentimento 

corresponde ao reflexo do conjunto agregado dos erros dos investidores. Por outro lado, 

Brown e Cliff (2004) defendem o sentimento como uma representação das expectativas 

dos investidores de acordo com uma norma, concluindo que a perspetiva de subida ou 

descida dos preços implica  que os investidores esperem rendibilidades acima ou abaixo 

da média, qualquer que seja a média.  

Por outro lado, o sentimento do investidor representa a crença existente acerca dos 

fluxos de caixa futuros e o risco que não é justificado pela informação económica e 

financeira (Baker e Wurgler, 2007).  Nesta linha de pensamento, Hirshleifer (2001) refere 

que os investidores podem incorporar considerações com base em emoções ou reações 

irracionais quando avaliam os ativos. Estas duas considerações representam os dois 

fatores que podem justificar a ocorrência de desvios no valor dos ativos como 

consequência dos erros cognitivos dos investidores. 

Para Shiller (2003), a associação do sentimento ao investidor espelha o julgamento 

comum sobre erros efetuados por um número substancial  de investidores, considerando-

os mais do que erros aleatórios, erros não correlacionados. 

Assim, várias são as evidências documentadas que permitem observar uma relação 

significativa entre o sentimento e as decisões tomadas pelos investidores.  

O sentimento está relacionado com o humor dos investidores. O humor tende a 

influenciar o comportamento dos investidores no mercado de ações, verificando-se que o 

estado de felicidade está positivamente relacionado com a rendibilidade do mercado de 

ações e com a atividade de negociação (Gama e Vieira, 2013). 

Nofsinger (2005) defende que a emoção pública positiva (negativa) pode originar 

rendibilidades de ações mais elevadas (baixas). Várias são as proxies de humor 

utilizadas pela literatura para efetuarem estudos no âmbito das finanças 

comportamentais, quer ao nível de eventos, quer através de variáveis contínuas.  

As condições climatéricas são um dos eventos que maior número de vezes tem sido 

utilizado como proxy do humor (Saunders, 1993; Hirshlerifer e Shumway, 2003; Cao e 

Wei, 2005; Goetzmann, Kim, Kumar e Wang, 2015; Dehaan, Madsen e Piotroski, 2017). 

Regra geral, perante um clima ensolarado, os investidores apresentam um humor 
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otimista. Por outro lado, perante climas mais desagradáveis, os agentes tendem a 

responder mais lentamente face aos demais. 

Kamstra, Kramer e Levi (2000) investigaram o impacto da interrupção nos padrões de 

sono causados pelas alterações do horário de verão nos Estados Unidos da América 

(EUA), verificando que este efeito implica uma perda de milhões de euros nas principais 

bolsas americanas. Por outro lado, Frieder e Subrahmanyam (2004) estudaram os non-

secular holidays, concluindo que os investidores esperam por estes períodos, existindo 

um aumento da compra de ativos mais arriscados. 

Entre outros efeitos, também o desporto tem sido utilizado como proxy do humor (Avery e 

Chevalier, 1999; Boido e Fasano, 2007; Edmans, Garcia e Norli, 2007; Bernile e 

Lyandres, 2011; Lee e Chiu, 2017; Dimic, Neudl, Orlov e Äijö, 2018). Nos últimos anos, 

verificou-se um aumento da utilização do desporto como proxy do humor, o qual se deve 

ao rápido crescimento do fenómeno a nível mundial e à importância que este representa 

para a população em geral. 

Atendendo ao desporto em geral, vários são os autores que documentam uma 

importância dos resultados desportivos nos sentimentos das pessoas, na sua vida e no 

seu comportamento económico (Schwarz, Strack, Kommer e Wagner, 1987; Gore, Farrell 

e Gordon, 2001), assim como na sua saúde (Carroll, Ebrahim, Tilling, Macleod e Smith, 

2002; Aboa-Eboulé et al. 2014). 

O crescimento do futebol a nível mundial, associado ao impulsionar do sentimento do 

investidor, tende a registar acontecimentos substanciais na sociedade, nomeadamente 

no que diz respeito a suicídios (Trovato, 1998; Arafat e Hossain, 2018), ataques 

cardíacos (Carroll et al. 2002) e ainda homicídios e ataques a várias equipas de futebol, 

conforme se evidenciaram nos últimos anos, particularmente nos ataques aos autocarros 

do Borrusia Dortmund e do Boca Juniores, em 2017 e 2018, respetivamente. Para além 

destes, importa ainda realçar o ataque ocorrido na academia de Alcochete do Sporting 

Clube de Portugal, algo que originou uma descida nas ações do clube de 

aproximadamente 17% nos dois dias seguintes, assim como o recebimento do prémio de 

“clube do ano em crise” dado pela revista inglesa Four Four Two na edição de dezembro 

de 2018. As emoções tendem a alterar os padrões de comportamento dos indivíduos em 

situações ligadas ao futebol, inclusivamente em acontecimentos fora das quatro linhas. 

Torna-se visível a crescente investigação acerca do efeito do sentimento nas atitudes dos 

investidores, nomeadamente no que concerne a atividades desportivas. Neste contexto, 
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consideramos relevante analisar o efeito do sentimento no mercado de capitais, no 

âmbito de atividades desportivas. 

2.4. O desporto e o sentimento do investidor 

 

No final dos anos 80, início da década 90, com a introdução da Premiership em 

Inglaterra, vários  foram os clubes que se transformaram em sociedades anónimas, 

emitindo ações para os investidores em geral, e para os seus adeptos (Dobson e 

Goddard, 2001). Em 1983, o Tottenham Hotspurs foi o primeiro clube na Europa a lançar-

se no mercado de ações. Desde então, vários são os clubes que têm seguido o exemplo, 

principalmente em Inglaterra, situando-se o auge do número de clubes de capital aberto 

entre os anos de 1999 e 2003 (Aglietta, Andreff e Drut, 2010). No entanto, os autores 

defendem o desempenho desportivo como principal objetivo destas sociedades e não a 

maximização do lucro. Deste modo, podemos confirmar a mudança do paradigma atual 

vivido ao nível do desporto. Note-se que dos 30 clubes que obtiveram maior volume de 

receitas em 20176, 14 destes pertencem ao futebol inglês, algo que se relaciona com o 

pioneirismo destes. 

Apesar do futebol poder ser considerado o desporto mais importante a nível mundial 

(Kaplanski e Levy, 2010), tendo uma importante presença no mercado de capitais, 

registou-se uma diminuição no número de clubes cotados nas bolsas de valores 

europeias, sendo o Stoxx Europe Football Index composto apenas por 22 clubes. Este 

facto pode ser justificado, conforme defende a KPMG7, pela diminuição da euforia geral 

em torno de Initial Public Offering de clubes de futebol. Hoje em dia, os clubes são 

encarados como empresas e não apenas como clubes que proporcionam um espetáculo 

de futebol. 

Dantas e Boente (2011) reiteram que o futebol representa um mercado vasto, com 

enorme potencial devido à elevada difusão existente e à quantidade crescente de 

apoiantes do desporto. O marketing e publicidade existentes colocam alguns destes 

clubes no topo das empresas mais conhecidas a nível mundial. De acordo com British 

Broadcasting Corporation8, o Manchester United, Real Madrid e Barcelona, representam 

os três clubes mais ricos do mundo, com receitas superiores a 600 milhões de euros. 

Existem várias evidências empíricas que comprovam uma forte relação entre as receitas 

                                                             
6 Notícia recolhida: https://www.bbc.com/portuguese/geral-42783303, com data de 24/01/2018. 
7 Notícia recolhida: https://www.footballbenchmark.com/library/stock_exchange_football_clubs, com data de  
01/02/2017. 
8 Informação recolhida de (https://www.bbc.com/portuguese/geral-42783303) em 15/12/2018. 

https://www.bbc.com/portuguese/geral-42783303
https://www.footballbenchmark.com/library/stock_exchange_football_clubs
https://www.bbc.com/portuguese/geral-42783303
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dos clubes de futebol e os seus resultados desportivos. No caso dos clubes ingleses, as 

receitas dos clubes são determinadas em grande parte pela posição obtida no 

campeonato (Szymanski e Kuypers, 2000). Neste sentido, Barajas, Fernández-Jardón e 

Crolley (2005) reiteram que a evidência ao nível do futebol inglês é clara. No entanto, 

relativamente ao futebol espanhol, os autores não conseguiram verificar claramente a 

relação, deduzindo ser necessário incluir outras variáveis, não introduzidas no modelo, 

para além do desempenho desportivo. Por outro lado, Bernile e Lyandres (2011) 

concluíram que uma vitória na Liga dos Campeões ou na Taça da União das Associações 

Europeias de Futebol, atualmente designada por Liga Europa, apresenta um efeito 

positivo nas respetivas rendibilidades. 

No final de cada ano, vários são os meios de comunicação que relatam os temas mais 

procurados e pesquisados no motor de busca Google pelo público ao longo do ano. 

Deste modo, constatou-se que a palavra mundial9 ou World Cup, foi a mais pesquisada 

ao longo do ano de 2018 (campeonato do mundo de futebol, realizado na Rússia), em 

Portugal e a nível mundial, respetivamente. 

Para Kaplanski e Levy (2010), o mundial reflete-se a todos os níveis na sociedade. Ou 

seja, um evento desta magnitude apresenta uma importância elevada, refletindo-se nos 

meios de comunicação, nas audiências de televisão, atividades relacionadas como a 

venda de produtos e mercadorias e envolvimento da sociedade. 

O torneio realizado pela Federação Internacional de Futebol (FIFA) é assistido por 

milhões de pessoas em todo o mundo, tendo a primeira edição sido realizada em 1930. 

Da concretização deste tipo de eventos resultam vários efeitos positivos para o país 

anfitrião, verificando-se essencialmente ao nível do turismo e audiências (Hiller, 2000). 

Assim, estes mega eventos podem ser encarados como uma oportunidade para o país 

anfitrião mostrar a sua identidade cultural a um público global (Ramdas, Van Gaalen e 

Bolton, 2015). 

De acordo com Fourie e Santana-Gallego (2011) a realização de determinados eventos 

desportivos a nível internacional, como o mundial de futebol ou os Jogos Olímpicos, 

tendem a aumentar, em média, o turismo em cerca de 8%. No que respeita aos países 

candidatos que não conseguem a organização do evento, também se regista um 

aumento do nível de turismo em cerca de 3,4%. Assim, percebe-se, desde já, a forte 

implicação do desporto no quotidiano da população e, consequentemente, na sua forma 

                                                             
9 Informação divulgada pela Google e alguns órgãos de comunicação em Portugal (Jornal Diário de Notícias 
e Sapo Notícias a 12/12/2018 
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de atuação. Noutra perspetiva, Nicolau e Sharma (2018), tendo como objetivo verificar o 

efeito no setor do turismo do país vencedor de cada mundial, e tendo por base as 

edições de 1998, 2006, 2010 e 2014, evidenciaram que não existe um efeito significativo 

generalizado, com exceção da edição de 2010, em que ganhou a seleção espanhola. Ou 

seja, dos quatro campeonatos em análise, apenas em 2010 se registaram rendibilidades 

anormais significativas para o valor de mercado das empresas de turismo de Espanha. 

Contudo, Lamla, Straub e Girsberger (2014), analisando o Euro 2008 realizado nos 

países de Áustria e Suíça, concluem que, apesar de se registar um aumento das vendas, 

este efeito não é significativo, identificando apenas uma pequena fração de empresas, de 

uma amostra de 700 restaurantes e hotéis, que acredita num efeito positivo a longo 

prazo. 

Para além do setor do turismo, também a relação entre os patrocínios e os anúncios com 

clubes ou países, assume elevada importância na atualidade. Spais e Filis (2008) 

investigaram o impacto do contrato entre a marca automóvel Fiat e a Juventus Football 

Club, concluindo que o anúncio de um patrocínio pode afetar o comportamento dos 

stackholders que participam no mercado de futebol, através da reação do mercado de 

ações. Por outro lado, Ramdas et al. (2015) estudaram o impacto do anúncio de sediar o 

Campeonato mundial de Futebol da FIFA, nos mercados de ações dos países anfitriões, 

para cinco edições, nomeadamente entre 1994 e 2010. Os autores não evidenciaram 

uma reação homogénea dos mercados acionistas dos diferentes países. Neste sentido, 

também Charles e Darné (2016) não identificaram nenhuma reação positiva significativa 

nos preços das ações dos mercados nas datas dos anúncios dos vencedores a acolher a 

competição, com exceção do Campeonato do Mundo de 2022 a realizar no Qatar. Para 

além deste facto, os autores identificaram ainda rendibilidades anormais negativas para 

alguns países que não conseguiram ganhar o concurso.  

Partindo da exceção apresentada anteriormente, relativa ao mundial de 2022, Refai e 

Eissa (2017) efetuaram um estudo no qual analisaram o impacto do anúncio da decisão 

no mercado de capitais do país. No dia do anúncio não se verificou atividade bolsista, 

uma vez que o mercado estava encerrado. No dia seguinte, a Doha Stock Exchange 

reagiu de forma significativa, registando-se uma forte volatilidade. De acordo com os 

autores, este facto deve-se aos sentimentos positivos e negativos dos investidores 

relativamente aos projetos de infraestruturas a médio e longo prazo. Para estes, qualquer 

anúncio futuro relacionado com a competição proporcionará uma maior volatilidade do 

mercado, consequência da realocação dos investidores face às suas carteiras. 
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Deste modo, verifica-se um forte impacto nas diversas áreas de um país, decorrentes da 

realização de grandes eventos desportivos. Em Inglaterra, o relatório apresentado pela 

Companhia Hudson10, em 2006, permite verificar o forte impacto que uma competição 

como o mundial de 2006 teria na sociedade Inglesa. De acordo com este, 70% dos 

homens e 62% das mulheres defendem que a chegada da competição teria um impacto 

nas suas vidas profissionais. O relatório concluiu a existência de efeitos positivos na 

melhoria das relações pessoais, incentivando a inclusão social através do despertar das 

atenções das pessoas. Como consequência, o fascínio pelo desporto permite impulsionar 

os desempenhos dos negócios, originando benefícios financeiros para as entidades que 

apresentam esta cultura. 

Sempre que ocorre uma grande competição a nível internacional, como o mundial de 

futebol, são desenvolvidos estudos que permitem verificar o impacto económico em 

determinados países. Em Portugal, de acordo com o Instituto Português de 

Administração e Marketing11, a presença da seleção no mundial de 2018 na fase de 

grupos da competição equivale a 300 milhões de euros, porquanto que uma vitória na 

decisão final proporcionava um retorno de 678 milhões de euros (valores estimados). 

Estes retornos decorrem do impacto em várias áreas, nomeadamente o consumo de 

casa (35%), a publicidade (22%), o consumo na restauração (15%), as apostas online 

(6%) e o prémio monetário (6%). Portanto, a existência deste tipo de eventos apresenta 

uma forte contribuição para o desenvolvimento da economia em diversas áreas 

socioeconómicas. Para Leeuwen e Kalshoven (2006), o vencedor do mundial beneficia 

de um bónus económico médio de 0,7% (crescimento adicional), associado a uma reação 

positiva do mercado. Deste modo, torna-se fulcral compreender a ligação existente entre 

o desporto, o sentimento do investidor e, dada a sua influência ao nível económico, 

analisar também a sua influência no mercado de capitais. 

No âmbito das finanças comportamentais, dois dos primeiros estudos realizados acerca 

do impacto do desempenho desportivo no mercado bolsista, ocorreram nos EUA, 

nomeadamente incidindo sobre a equipa de basquetebol Boston Celtics (Scherr, Abbott e 

Thompson, 1993) e sobre a equipa universitária de Indiana (Hirt, Zillmann, Erickson e 

Kennedy, 1992). No primeiro caso, conclui-se que o efeito dos resultados desportivos 

sobre as ações ocorre na fase final do campeonato, ou seja, nos denominados playoffs.  

Por outro lado, no segundo estudo, os autores encontraram uma relação positiva entre o 

                                                             
10 Visualizado a partir de (http://www.sirc.org/publik/sport_and_the_workplace.pdf em 24/12/2018 
11 Notícia recolhida https://www.ipam.pt/media/ipam-estima-potencial-vit%C3%B3ria-de-portugal-no-mundial-
em-cerca-de-700-milh%C3%B5es-de-euros, com data de 29/05/2018 

http://www.sirc.org/publik/sport_and_the_workplace.pdf
https://www.ipam.pt/media/ipam-estima-potencial-vit%C3%B3ria-de-portugal-no-mundial-em-cerca-de-700-milh%C3%B5es-de-euros
https://www.ipam.pt/media/ipam-estima-potencial-vit%C3%B3ria-de-portugal-no-mundial-em-cerca-de-700-milh%C3%B5es-de-euros
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desempenho da equipa e a reação do mercado, algo que, posteriormente, também foi 

evidenciado por Brown e Hartzell (2001), baseando-se na equipa dos Boston Celtics. 

Passando para o campo do futebol, vários são os estudos que demonstram uma ligação 

entre o desempenho desportivo e o ajustamento do preço das ações, associado ao efeito 

do sentimento. O ganho (perda) do clube de um investidor proporciona efeitos no seu 

modo de atuação, nomeadamente aumenta (diminui) a sua autoconfiança, tornando-se 

este menos (mais) avesso ao risco. Esta combinação origina maior ou menor 

predisposição para realizar compras (vendas) de ações, culminando na subida (descida) 

dos preços dos ativos.  

Relativamente à realidade nacional,  Duque e Ferreira (2005) estudaram os clubes 

portugueses cotados na bolsa no período compreendido entre 1998 e 2003, 

nomeadamente o Sporting e Porto. Neste estudo, os autores concluíram a existência de 

uma correlação moderada entre o desempenho desportivo e financeiro dos clubes com 

as rendibilidades das ações. Por outro lado, Pinto (2012), tendo por base os “três 

grandes” clubes em Portugal, evidenciou que o mercado não responde de forma positiva 

ou negativa a derrotas ou empates no que diz respeito ao Benfica ou Sporting. Deste 

modo, a autora defende que as respostas do mercado de capitais não são assimétricas, 

dado que não se verificou evidência de uma maior penalização perante derrotas face a 

vitórias. No que respeita ao Porto, a autora identificou uma correlação positiva nos jogos 

de grande dimensão. 

Ashton, Gerrard e Hudson (2003, 2011) e Klein, Zwergel e Fock (2009) verificaram a 

existência de uma relação estatisticamente significativa entre o desempenho da seleção 

nacional inglesa e os preços das ações negociadas na bolsa de Londres. Atendendo 

também aos clubes ingleses, pertencentes à bolsa de valores de Londres e ao Mercado 

de Investimento Alternativo, Renneboog e Vanbrabant (2000) evidenciaram que os 

preços das ações são influenciados pelos desempenhos semanais das equipas. Para 

além destes, também Palomino, Renneboog e Zhang (2009) e Fotaki, Markellos e Mania 

(2007) concentraram os seus estudos no futebol inglês, evidenciando rendibilidades 

positivas (negativas) após vitórias (derrotas). Contudo, Bauckloh, Heiden, Klein e Zwergel 

(2018) replicando o estudo de Ashton et al. (2011), concluíram que o desempenho 

desportivo da equipa nacional não é responsável pelos padrões observados na 

rendibilidade do Financial Times Stock Exchange 100. Ou seja, os autores defendem que 

as vitórias (derrotas) da seleção inglesa não apresentam qualquer poder explicativo sobre 

a evolução do índice. 
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Passando para a realidade turca, Demir e Danis (2011) investigaram o efeito do 

desempenho desportivo das três principais equipas do campeonato, nomeadamente 

Fenerbahce, Besiktas e Galatasaray, sobre o preço das ações. Os autores concluíram 

que os resultados dos clubes afetam a rendibilidade das respetivas ações, existindo uma 

reação assimétrica do mercado perante vitórias ou derrotas. Noutra perspetiva, os 

autores verificaram que a vitória na Champions League não afeta os preços das ações 

dos clubes, registando-se um efeito superior nas ações através de uma vitória a nível 

interno. No entanto, Berument, Ceylan e Gozpinar (2006), tendo por base as mesmas 

equipas, evidenciaram o aumento da rendibilidade das ações como consequência de 

uma vitória por parte do Besiktas contra equipas estrangeiras, não se verificando o 

mesmo para as outras duas equipas. Sevil e Polat (2015), analisando a seleção nacional 

turca, identificam os dias de jogos nacionais como um elemento do sentimento do 

investidor. Isto é, os autores demonstraram que através do sentimento, os investidores 

podem reagir positivamente aos jogos nacionais, podendo esses dias ser adequados 

para investidores que procuram obter rendibilidades anormais do mercado.  

Também Kang e Park (2015) comprovaram um efeito significativo nos resultados dos 

jogos nacionais no mercado de ações da Coreia. Contudo, os autores consideram esse 

efeito extremamente curto, identificando ainda que a magnitude das rendibilidades 

esperadas, com base no sentimento, é aproximadamente igual ao efeito nos custos de 

transação. 

Numa perspetiva mais abrangente e internacional, apresentam-se vários estudos que 

relacionam realidades distintas envolvendo clubes e seleções nacionais de diferentes 

países. 

Bernile e Lyandres (2011) numa análise às rendibilidades dos clubes europeus, 

evidenciaram uma reação assimétrica do mercado face aos resultados de futebol. As 

perdas encontram-se associadas a rendibilidades significativamente negativas, porquanto 

que os ganhos são seguidos por rendibilidades próximas do zero, originando na 

globalidade, uma rendibilidade média negativa no pós-jogo, concluindo que o mercado 

não reage eficientemente aos resultados dos jogos, tendo uma reação mais vincada no 

caso das perdas do que dos ganhos, o que condiz com as linhas estruturais da teoria 

prospetiva, dado que o efeito de perda é mais significativo para o investidor, do que um 

ganho da mesma magnitude. 

Floros (2014) analisou 4 clubes europeus, Benfica, Porto, Ajax e Juventus, não 

encontrando resultados similares. Ou seja, o autor identificou efeitos positivos nas 
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rendibilidades das ações do Benfica e Ajax perante empates, efeitos negativos nas 

rendibilidades das ações da Juventus no caso dos empates e das derrotas, não tendo 

encontrado qualquer efeito no que respeita ao Porto. No mesmo sentido, Dimic et al. 

(2018), tendo por base uma amostra de 13 clubes europeus, verificaram que as notícias 

negativas são absorvidas mais lentamente pelo mercado do que as positivas, 

identificando reações mais significativas por parte dos investidores, após jogos com uma 

componente emocional considerável. Os jogos com uma componente emocional 

considerável tendem a alterar os padrões de comportamento dos investidores. Este facto 

pode ser verificado pelo exemplo ocorrido no jogo entre as equipas da Juventus e do 

Atlético de Madrid a contar para a liga dos campeões, ocorrido no dia 12 de março de 

2019, onde as ações da equipa italiana dispararam em 30% na abertura dos mercados12, 

no dia após o jogo, onde a Juventus acabou por ganhar por três bolas a zero, passando à 

fase seguinte da competição em causa. 

Para o período temporal compreendido entre 2000 e 2015, Gils (2016) analisou o impacto 

do desempenho desportivo de 30 equipas na rendibilidade das ações, encontrando uma 

rendibilidade anormal positiva de 0,48% perante vitórias, enquanto que os empates ou 

derrotas obtidas, proporcionam rendibilidades anormais negativas de 0,59% e 1,02% 

respetivamente, o que vai ao encontro da maioria da literatura. Neste sentido, Scholtens 

e Peenstra (2009), considerando uma amostra de 1274 jogos de oito equipas, realizados 

interna e externamente, demonstraram uma resposta positiva (negativa) do mercado face 

a vitórias (derrotas). No entanto, na linha de estudo anterior, as respostas apresentam-se 

mais significativas perante derrotas, sustentando a teoria prospetiva, sendo os impactos 

mais significativos nos jogos internacionais. 

Partindo da análise ao Euro 2008, realizado nos países da Áustria e Suíça, Vieira (2013) 

evidenciou uma rendibilidade média negativa, com um efeito mais significativo nos dias 

seguintes a uma derrota. Para além deste facto, a investigação permitiu encontrar uma 

reação negativa do mercado após uma vitória, o que pode ser explicado pela descida do 

mercado durante o período analisado. O efeito mais pronunciado perante derrotas é 

consistente com outros estudos, nomeadamente o de Gils (2016). 

Benkraiem, Louhichi e Marques (2009), para além de terem em consideração o efeito dos 

resultados dos jogos nas cotações dos clubes europeus cotados, inseriram o fator jogar 

em casa ou fora. De acordo com os autores, verifica-se uma descida das cotações 

                                                             
12 https://www.noticiasaominuto.com/economia/1215224/efeito-ronaldo-faz-juventus-disparar-30-em-

bolsa?utm_source=notification&utm_medium=pusheconomia&utm_campaign=1215224 
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perante derrotas e empates, sendo este efeito mais significativo quando se regista uma 

derrota jogando em casa. Relativamente às vitórias, conforme se referiu anteriormente, 

também neste estudo não se verificou uma evidência significativa. Note-se que o volume 

de transações regista um aumento no dia anterior ao jogo, acentuando-se no momento 

pós jogo, o que confirma a importância dos resultados desportivos por parte dos 

investidores. 

Geyer-Klingeberg, Hang, Walter e Rathgeber (2017) aplicaram um modelo de regressão, 

a uma amostra de 1126 jogos, concluindo que uma vitória não está associada a 

rendibilidades significativas quer para seleções quer para equipas. Por outro lado, apesar 

de afirmarem a sobrevalorização do efeito das derrotas em alguns estudos, os autores 

defendem que este efeito existe, mas em menor escala. Ou seja, a evidência empírica 

aponta para um efeito não significativo estatisticamente de 0,05% para as seleções 

nacionais, enquanto que para os clubes este efeito é de 0,39%. 

Por outro lado, Fan e Wang  (2018) defendem a existência de um efeito significativo de 

perda nos jogos a eliminar, porquanto que o efeito de ganho tende a ser inexistente, 

salvo no caso de se tratar de um jogo que envolva rivalidade entre as equipas. 

Curatola, Donadelli, Kizys e Riedel (2016) com base nas rendibilidades das ações dos 

setores dos EUA, identificaram que o sentimento desportivo apenas apresenta um efeito 

significativo no setor financeiro, não reagindo os restantes às mudanças do sentimento 

dos investidores de forma significativa. Segundo os autores, este resultado pode ser 

explicado pela elevada liquidez do setor, facto que o torna atraente para os investidores 

estrangeiros, que por sua vez apresentam uma maior identificação com o sentimento 

desportivo. 

Deste modo, diversos estudos realizados evidenciam uma reação assimétrica do 

mercado face aos resultados desportivos, verificando-se um efeito mais significativo no 

preço das ações como consequência de uma derrota do que de uma vitória.  

No entanto, Boido e Fasano (2007) contrariam a reação assimétrica do mercado. Ou 

seja, os autores identificam um efeito mais significativo na reação do preço das ações 

perante vitórias do que a reação média após derrotas, partindo da análise do impacto dos 

resultados desportivos dos clubes italianos cotados. 

Contrariamente a Ashton et al. (2003) e Edmans et al. (2007), Klein, Zwergel e Heiden 

(2009) reiteram a não existência de relação entre os ganhos (perdas) de uma equipa de 

futebol nacional com os índices bolsistas, estudo realizado para o período compreendido 
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entre 1990 e 2006. Os autores referem ainda que através de modificações simples nos 

modelos é possível encontrar resultados significativos. 

Concluindo, várias são as evidências que documentam um efeito significativo entre os 

resultados desportivos, o efeito do sentimento e as rendibilidades das ações. Contudo, 

importa realçar a existência de um conjunto de estudos que contrariam as conclusões 

apresentadas anteriormente, não evidenciando uma relação significativa entre estas. Esta 

constatação ocorre através da análise a equipas da Nova Zelândia (Boyle e Walter, 

2003), futebol da Premier League (Zuber, Yiu, Lamb e Gandar, 2005), campeonato do 

mundo de futebol de 2010 (Vieira, 2012), edições de 2002, 2006, 2010 e 2012 do mundial 

de futebol  (Lee e Chiu, 2017) e ainda em alguns desportos como rugby, boxe, corridas 

de cavalos, golf, natação e snooker (Gallagher e O’Sullivan, 2011). Ou seja, nestes 

casos, não se verifica uma forte influência das emoções e do sentimento junto dos 

investidores aquando da tomada de decisão acerca dos investimentos a realizar.  

Nos estudos anteriores, apesar de na globalidade não se identificar uma relação 

significativa entre os resultados desportivos e a rendibilidade das ações, Vieira (2012) 

identifica a existência de uma reação do mercado mais forte perante ações de pequena 

dimensão, concluindo que estas são mais afetadas pelo sentimento do investidor, 

conforme Edmans et al. (2007). 

Dado que o futebol apresenta uma forte preponderância na sociedade atual, e os 

resultados dos estudos que analisam o efeito dos resultados dos jogos no mercado de 

ações não são consensuais, vamos ter por base o campeonato do mundo de futebol de 

2018, realizado na Rússia, para analisar o efeito do sentimento do investidor na reação 

dos preços do mercado.  
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3. Metodologia 

3.1. Hipóteses de Investigação 

 

O presente estudo tem como objetivo analisar e compreender a relação entre os 

resultados dos jogos das várias seleções presentes no mundial de futebol de 2018, e a 

consequente reação do mercado bolsista, avaliando a influência do sentimento do 

investidor na reação dos preços e VT dos índices de mercado. Tendo em conta as 

premissas das finanças comportamentais, os preços dos índices de mercado reagem 

positivamente perante vitórias e negativamente face a derrotas, dado o efeito do 

sentimento na tomada de decisões financeiras. Deste modo, formulamos a seguinte 

hipótese de investigação: 

H1: Vitórias (derrotas) em jogos de futebol estão associadas a uma reação positiva 

(negativa) do mercado de capitais. 

A hipótese nula apresenta-se ligada ao conceito da racionalidade dos investidores e dos 

mercados eficientes, ou seja, se o mercado for eficiente, os movimentos dos preços não 

estarão relacionados com os resultados dos jogos.  

Para além do preço dos índices, os resultados dos jogos de futebol podem influenciar o 

VT. Assim, formulamos a segunda hipótese de investigação: 

H2: As vitórias (derrotas) nos jogos de futebol estão associadas a VT mais elevados 

(baixos). 

Face aos estudos realizados neste âmbito, o efeito do sentimento do investidor tende a 

acentuar-se nas fases mais avançadas das competições. Supondo que os jogos da fase 

a eliminar têm um impacto mais significativo na reação do mercado do que os jogos da 

fase de grupos, formulamos a terceira hipótese: 

H3: Os jogos da fase de eliminação estão associados a uma maior reação do mercado e 

VT do que os jogos da fase de grupos. 

Face às diferenças existentes entre as seleções presentes, espera-se uma reação de 

mercado mais elevada (baixa) quando as equipas favoritas perdem (ganham) e as não 

favoritas ganham (perdem). Neste contexto, foi formulada a seguinte hipótese: 
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H4: As derrotas (vitórias) das equipas favoritas estão associadas a uma reação do 

mercado negativa (positiva) mais significativa e a um maior (menor) VT, do que as 

derrotas (vitórias) das equipas não favoritas. 

Neste ponto, será analisada a reação do mercado para quatro equipas favoritas que 

foram eliminadas numa fase prematura da competição, nomeadamente a Alemanha, 

Argentina, Espanha e Portugal. 

Por último, Edmans et al. (2007) defende que as ações com baixa capitalização são mais 

propensas a serem afetadas pelo sentimento do investidor. Deste modo, vamos analisar 

se a reação do mercado é mais significativa para índices de mercado com baixa 

capitalização do que para índices de mercado com elevada capitalização. Assim, 

formulamos a última hipótese: 

H5: Os índices de mercado com baixa capitalização estão associados a uma reação do 

mercado e VT mais significativos do que os índices com elevada capitalização. 

3.2. Dados e Metodologia 

 

O mundial de futebol de 2018 ocorreu durante um mês, nomeadamente, desde o dia 14 

de junho de 2018 até ao dia 15 de julho de 2018. Para a prossecução do estudo em 

causa, foi necessário recolher todos os resultados obtidos por cada seleção, ao longo do 

torneio, tendo essa recolha sido efetuada através de vários jornais desportivos, e 

posteriormente, confrontados com o site oficial da FIFA. Para além destes, foram 

recolhidos os dados bolsistas de cada índice de mercado dos países presentes, 

nomeadamente as cotações e volumes diários, nos sítios das bolsas dos respetivos 

países. Para a prossecução do estudo consideraram-se os seguintes índices de 

mercado: Alemanha DAX, Arábia Saudita Tadawul All Share, Argentina Merval, Austrália 

ASX, Bélgica BEL, Brasil Bovespa, Colômbia IGBC, Coreia do Sul Kospi, Costa Rica 

Costa Rica Indice Accionario, Croácia CROBEX, Dinamarca OMXC, Egipto EGX 30, 

Espanha IBEX 30, França CAC 40, Inglaterra FTSE-100, Irão TEDPIX, Islândia OMX 

Iceland, Japão Nikkei-225, Marrocos Moroccan All Shares, México IPC, Nigéria NSE 30, 

Panamá BVPSI, Peru S&P Lima General, Polónia WIG 20, Portugal PSI-20, Rússia 

IMOEX, Senegal BRVM 10, Sérvia BELEX 15, Suécia OMXS, Suíça SMI, Tunísia 

Tunindex e Uruguai Indice BVM Globales. 
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As seleções envolvidas na competição passaram previamente por uma fase de 

apuramento, na qual estavam inseridas em vários grupos, constituídos por equipas do 

mesmo continente, onde apenas as melhores classificadas obtiveram a passagem para a 

competição final, desenrolada na Rússia. Desta fase de apuramento, qualificaram-se 32 

seleções nacionais, nomeadamente, 14 seleções europeias (onde se inclui a Rússia 

como país anfitrião, representando a UEFA), 3 seleções da CONCACAF (América do 

Norte e Central), 5 seleções da CONMEBOL (América do Sul), 5 seleções da CAF 

(África) e 5 seleções da AFC (Ásia, onde também se insere a Austrália). A prova pode ser 

dividida em duas fases distintas. Na primeira fase, as 32 equipas são sorteadas, 

constituindo oito grupos (Grupo A até ao Grupo H) de quatro equipas cada, onde todas as 

seleções jogam entre si. De cada grupo qualificam-se as duas seleções que obtiveram 

mais pontos, formando um total de dezasseis equipas, as quais passam para a segunda 

fase, que se pode denominar por fase a eliminar. Nesta segunda fase, apenas passam à 

próxima ronda uma equipa por cada jogo. Esta etapa inicia-se com os oitavos de final (16 

equipas), passa para os quartos de final (8 equipas), sendo posteriormente composta 

apenas por 4 equipas (meias finais), das quais se qualificam as duas melhores para a 

final e as duas seleções derrotadas para o jogo de terceiro e quarto lugares. A equipa 

que consegue passar todas as eliminatórias sem perder ganha a competição, sendo que 

no caso do mundial de futebol de 2018, ocorrido na Rússia, a equipa vencedora foi a 

França. 

A Figura 2 apresenta o quadro final das dezasseis melhores equipas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Quadro final do Mundial 2018 

Fonte: Site oficial da FIFA 
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Tendo em conta a informação precedente, apresentamos informação detalhada acerca 

do calendário final da competição, exibindo as datas, horas e resultados dos 64 jogos 

decorridos ao longo da competição, entre as 32 equipas envolvidas (Anexo 1). 

O Anexo 2 exibe toda a informação relativa ao número de vitórias, derrotas e empates 

ocorridos nos jogos disputados no campeonato mundial de futebol de 2018. Para o total 

dos 64 jogos realizados, registaram-se 55 vitórias e derrotas e 18 empates, estes últimos 

obtidos em 9 jogos. 

Tendo por base o estudo de Vieira (2012), para medir o efeito dos resultados dos jogos 

nos preços de mercado dos índices de ações ao longo da competição, utilizando o 

software estatístico SPSS, calculamos as rendibilidades médias (obtidas a partir do 

logaritmo da rendibilidade diária) do índice de mercado da bolsa de valores de cada um 

dos países presentes na amostra em causa, no primeiro dia de negociação após o jogo, 

mesmo para os jogos ocorridos durante a semana, de modo a garantir que se obtém a 

rendibilidade de um dia inteiro após o resultado da partida ser conhecido. 

Para analisar o impacto dos resultados das partidas nas rendibilidades dos índices de 

mercado, e tendo por base o estudo de Edmans et al. (2007), estimamos o subsequente 

modelo dos mínimos quadrados: 

                                                      (1) 

Onde, 

W i,t    corresponde a uma variável dummy, onde 1 ocorre se o país i ganhar um 

jogo de futebol num dia em que faz o primeiro dia de negociação após o 

encontro e 0, caso contrário; 

Li,t corresponde a uma variável dummy, onde 1 ocorre se o país i perder um 

jogo de futebol num dia em que faz o primeiro dia de negociação após o 

encontro e 0, caso contrário; 

µi,t             termo de erro que é permitido ser heteroscedástico e 

contemporaneamente correlacionado entre os países; 

Ɛi,t                     são os resíduos, sendo estes definidos pela seguinte regressão: 
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                                                                         (2) 

Onde, 

Ri,t                    corresponde à rendibilidade diária baseado no índice de mercado do país 

i no dia t; 

Dt {D1t, D2t, D3t, D4t} correspondem a variáveis dummy para os dias da 

semana, de segunda a quinta-feira; 

Ǫt {Ǫ1t, Ǫ2t, Ǫ3t, Ǫ4t, Ǫ5t} representam variáveis dummy para os dias em 

que um dos cinco anteriores são feriados que não ocorrem durante o fim 

de semana. 

Dado o curto período de tempo em que a competição acontece, existe um número 

significativo de jogos que ocorre entre sexta-feira e domingo, mais concretamente 29 dos 

64 jogos realizados. Deste modo, torna-se necessário medir a rendibilidade diária na 

segunda-feira para os jogos que se encontram nesta circunstância. Este facto pode 

introduzir o efeito do dia da semana na relação entre os resultados e as rendibilidades 

dos índices de mercado. Com o modelo de regressão adotado, controlamos o efeito 

segunda-feira. O desfasamento da rendibilidade do índice é incluído, considerando-se a 

correlação em série de primeira ordem. Neste contexto, estimamos o modelo 

simultaneamente para todos os países, interagindo cada variável independente com o 

conjunto das variáveis dummies. 

Passando para o VT, para analisar a relação entre os resultados dos jogos de futebol e o 

VT subsequente, estimamos equações semelhantes às anteriores, considerando como 

variável dependente o VT anormal. Assim: 

                                                                 (3) 

Onde VTi,t corresponde ao VT anormal baseado no índice de mercado de ações do país i 

no dia t, calculado a partir do logaritmo da taxa diária de VT. 

Para testar a terceira hipótese, torna-se necessário dividir a amostra de acordo com a 

relevância dos jogos, ou seja, separar os jogos pertencentes à fase de grupos dos jogos 

correspondentes à fase de eliminação, a qual vai desde os oitavos de final até ao último 

jogo da competição. Deste modo, a primeira parte da amostra é composta por 48 jogos 



30 

 

(39 vitórias e derrotas e 18 empates) realizados entre 14/06/2018 e 28/06/2018. A 

segunda parte da amostra é composta por 16 jogos a eliminar (16 vitórias e derrotas), 

realizados entre 30/06/2018 e 15/07/2018. 

Relativamente à hipótese de investigação número quatro, é fundamental distinguir as 

seleções favoritas das não favoritas. Deste modo, utilizamos as classificações Elo, 

desenvolvidas por Arpad Elo, as quais consistem num sistema bem conhecido usado 

para classificar equipas, com o intuito de obter uma proxy para a relevância dos jogos13. 

Assim, vamos analisar a relação entre os resultados dos jogos e as rendibilidades dos 

índices com base na classificação apresentada para cada país. 

Deste modo, apresentamos a Tabela 1, a qual contem a classificação das 32 seleções 

que participaram no mundial de futebol de 2018, a dois dias do início da competição: 

Tabela 1 - Elo Rating das 32 seleções do Mundial 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na classificação apresentada é possível verificar a diferença existente entre os países 

melhor classificados e os demais. Assim, constata-se uma discrepância de 551 pontos 

entre o Brasil, seleção melhor classificada, e a Arábia Saudita, seleção que ocupa o 

                                                             
13 ‘https://www.eloratings.net/2018_World_Cup_start’. 

Seleção Posição Pontos Seleção Posição Pontos

Brasil 1 2142 Suécia 20 1795

Alemanha 2 2077 Irão 21 1789

Espanha 3 2044 Sérvia 22 1777

França 4 1986 Islândia 24 1764

Argentina 5 1985 Senegal 27 1750

Portugal 6 1970 Costa Rica 31 1744

Inglaterra 7 1948 Austrália 33 1741

Bélgica 8 1939 Marrocos 35 1732

Colômbia 9 1928 Coreia do Sul 40 1713

Peru 10 1915 Japão 43 1684

Uruguai 12 1893 Nigéria 44 1681

Suíça 14 1889 Rússia 45 1677

Dinamarca 16 1856 Panamá 48 1658

Croácia 17 1853 Tunísia 49 1656

México 18 1850 Egipto 50 1646

Polónia 19 1831 Arábia Saudita 63 1591

Fonte: Classificação foi obtida do site: ‘https://www.eloratings.net/2018_World_Cup_start’. 

https://www.eloratings.net/2018_World_Cup_start
https://www.eloratings.net/2018_World_Cup_start
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último lugar. De acordo com os principais meios de comunicação desportivos, as 

seleções favoritas à conquista do título mundial eram o Brasil, seguido da Alemanha, 

França e Espanha. 

Por último, para testar a hipótese 5, utilizamos a equação (1), usando pares de índices de 

elevada e baixa capitalização, com dados relativos aos índices de elevada capitalização 

para 16 dos 32 países envolvidos. Neste ponto, a classificação entre elevada e baixa 

capitalização foi efetuada tendo por base as cotações e volumes de transação dos 

índices de mercado. Deste modo, consideraram-se como índices de elevada 

capitalização: Alemanha DAX, Argentina Merval, Austrália ASX, Bélgica BEL, Brasil 

Bovespa, Coreia do Sul KOSPI, Dinamarca OMXC, Espanha IBEX 30, França CAC 40, 

Inglaterra FTSE-100, Japão Nikkei-225, México IPC, Portugal PSI-20, Rússia IMOEX, 

Suécia OMXS e Suíça SMI. 
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Painel A - Rendibilidade

N Média Desv. Padrão N Média Desv. Padrão N Média Desv. Padrão N Média Desv. Padrão

Não Jogo 556 0,0003 0,0098

Todos os jogos 55 -0,0029 0,0164 55 -0,0021 0,0082 18 -0,0085 0,0207

Fase de Grupos 241 0,0001 0,0112 39 -0,0039 0,0188 39 -0,0026 0,0074 18 -0,0085 0,0207

Fase de Eliminação 315 0,0004 0,0085 16 -0,0004 0,0077 16 -0,0008 0,0100

P-value para a diferença das médias entre vitórias e derrotas:

Todos os jogos -0,319 (0,375)

Fase de Grupos -0,390 (0,348)

Fase de Eliminação 0,120 (0,452)

P-value para a diferença das médias entre a Fase de Grupos e Eliminação:

Vitórias -0,947 (0,172)

Derrotas -0,667 (0,252)

Não Jogo DerrotasVitórias Empates

4. Resultados Empíricos 

 

As Tabelas 2 e 3 apresentam o número de vitórias, empates e derrotas ocorridos ao longo da competição, assim como a média das 

rendibilidades e VT anormais diários, respetivamente, calculados a partir dos logaritmos diários dos índices de mercado de ações de 

cada país, nos dias seguintes aos dias dos jogos e dos dias em que não se realizaram jogos (não jogo). 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: A Tabela 2 apresenta o número de vitórias, derrotas e empates nos jogos do Mundial de 2018, realizados entre 14 de junho e 15 de julho de 2018. O painel A 

apresenta as rendibilidades, calculadas a partir do logaritmo da rendibilidade diária dos índices de mercado de cada país envolvido na competição, no primeiro dia de 

negociação após cada jogo. O painel reporta o teste z (p-value), medindo as diferenças das médias entre vitórias e derrotas e entre a fase de grupos e fase de 

eliminação. 

Tabela 2 - Rendibilidade diária média no primeiro dia de negociação após os jogos do Mundial de 2018 
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Painel B - Volume

N Média Desv. Padrão N Média Desv. Padrão N Média Desv. Padrão N Média Desv. Padrão

Não Jogo 522 0,0037 0,8673

Todos os jogos 50 -0,0319 0,5711 52 -0,2582 0,6371 18 -0,1428 0,6905

Fase de Grupos 227 0,0680 0,9594 35 -0,0354 0,5762 37 -0,2833 0,6807 18 -0,1428 0,6905

Fase de Eliminação 295 -0,0458 0,7872 15 -0,0237 0,5789 15 -0,1964 0,5303

P-value para a diferença das médias entre vitórias e derrotas:

Todos os jogos 1,872 (0,031)

Fase de Grupos 1,671 (0,047)

Fase de Eliminação 0,851 (0,197)

P-value para a diferença das médias entre a Fase de Grupos e Eliminação:

Vitórias -0,065 (0,474)

Derrotas -0,491 (0,312)

Não Jogo Vitórias Derrotas Empates
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: A Tabela 3 apresenta o número de vitórias, derrotas e empates nos jogos do Mundial de 2018, realizados entre 14 de junho e 15 de julho de 2018. O painel B 

apresenta os VT anormais, calculados a partir do logaritmo do VT diário dos índices de mercado de cada país envolvido na competição, no primeiro dia de negociação 

após cada jogo. O painel reporta o teste z (p-value), medindo as diferenças das médias entre vitórias e derrotas e entre a fase de grupos e fase de eliminação. A 

análise não incorpora dados de VT do Peru e Uruguai. 

 

 

 

 

Tabela 3 - Volume diário médio no primeiro dia de negociação após os jogos do Mundial de 2018 
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No que concerne à Tabela 2, nos dias de negociação que não estão associados a um 

jogo de futebol (não jogo), regista-se uma rendibilidade média de 0,03%. Esta 

rendibilidade média tem por base 556 dias de negociação que não estão associados a 

um jogo de futebol, obtidos entre as datas de realização da prova. No que respeita às 

médias das rendibilidades associadas a todos os jogos realizados, constata-se que são 

negativas quer nos dias seguintes a vitórias (-0,29%) quer nos dias seguintes a derrotas 

(-0,21%), apresentando valores próximos do zero, evidência semelhante à encontrada 

por Vieira (2013). 

No que respeita à diferença entre as fases de grupos e de eliminação, a tendência 

anterior mantém-se, ou seja, nas duas fases da competição, as rendibilidades médias 

são negativas para qualquer resultado obtido. Na fase de eliminação regista-se uma 

rendibilidade média maior, em magnitude, nos dias seguintes a uma derrota (-0,08%) do 

que nos dias seguintes a uma vitória (-0,04%). Este facto demonstra que o efeito de 

perda é mais significativo perante derrotas do que vitórias conforme defendem Edmans et 

al. (2007), Bernile e Lyandres (2011), Palomino et al. (2009), e Vieira (2012). No entanto, 

este efeito apenas ocorre na fase de eliminação, uma vez que na fase de grupos, as 

rendibilidades médias apresentam uma maior magnitude nas vitórias (-0,39%) do que nas 

derrotas (-0,26%), contrariando a evidência anterior, assim como a hipótese 3 (teste z 

para as diferenças das médias entre as fases da competição não apresenta evidência 

estatisticamente significativa), para a qual se previa que o efeito registado fosse superior 

na fase de eliminação, contradizendo o enunciado por Fan e Wang (2018). Esta 

ocorrência pode ser justificada pela diferença entre as equipas favoritas e não favoritas, 

ou seja, o facto de uma equipa não favorita ganhar um jogo, apresenta um carácter 

surpresa, sendo que estas vitórias tendem a acontecer na fase de grupos, fase onde 

estas equipas jogam maioritariamente, dado que apenas um reduzido número destas 

equipas passa à próxima fase.  

Esta primeira análise permite verificar duas tendências opostas, ou seja, apesar de todas 

as rendibilidades médias apresentarem sempre um valor negativo para qualquer 

resultado, regista-se um efeito mais significativo das derrotas na fase de eliminação. Se 

tivermos em análise o efeito da fase de grupos, assim como os jogos na sua totalidade, 

verifica-se um efeito mais significativo nas vitórias face às derrotas, o que contraria a 

reação assimétrica do mercado, conforme Boido e Fasano (2007). 

Tendo em conta o teste z para as diferenças das rendibilidades médias entre vitórias e 

derrotas, não podemos rejeitar a hipótese nula de rendibilidades semelhantes nos dias 



36 

 

seguintes a jogos após vitórias e derrotas. Deste modo, não encontramos evidência que 

suporte diferenças significativas entre a reação do mercado perante vitórias e derrotas 

registadas nos jogos de futebol, pelo que os resultados não permitem suportar H1. 

Apesar de não ser estatisticamente significativo, se olharmos apenas para as 

rendibilidades médias, verifica-se o efeito da competição, uma vez que as rendibilidades 

médias são superiores, em magnitude, nos dias seguintes aos jogos, quando 

comparadas com os dias de não jogo, com exceção das vitórias ocorridas na fase de 

eliminação. 

Tendo em conta a Tabela 3, de acordo com a análise realizada para as rendibilidades, 

também no que respeita ao VT, regista-se um volume anormal negativo para todos os 

tipos de resultados ocorridos ao longo da competição, contrariando H2. O efeito registado 

é mais significativo nas derrotas, verificando-se uma diminuição do VT em cerca de 28 e 

20 pontos percentuais na fase de grupos e fase de eliminação respetivamente. Este 

comportamento demonstra um impacto mais significativo na fase de grupos, quando 

comparada com a fase de eliminação, não encontrando evidência que suporte H3. Se 

atendermos ao teste z para as diferenças de médias entre vitórias e derrotas, com 

exceção da fase de eliminação, constata-se que o p-value é estatisticamente significativo. 

Ou seja, para os jogos disputados durante a fase de grupos e na sua totalidade, 

observamos uma diferença significativa entre as médias das vitórias e derrotas nos 

índices de mercado. Na fase de grupos registamos, em termos médios, uma diminuição 

do VT em 3,5 e 28,3 pontos percentuais perante vitórias e derrotas, respetivamente. Esta 

evidência demonstra uma reação do mercado superior nos dias seguintes aos jogos que 

tiveram como desfecho uma derrota, podendo este facto ser justificado pelos resultados 

surpresa registados pelas seleções mais favoritas nesta fase, como a Alemanha, a 

Argentina, a Espanha e Portugal. Embora, na fase de eliminação o efeito não seja 

estatisticamente significativo, regista-se um comportamento similar ao resto da 

competição, onde o mercado penaliza em maior escala o VT perante derrotas. 

De seguida, passamos para a análise do impacto dos resultados dos jogos de futebol nas 

rendibilidades e os VT de cada país presente na competição, atendendo à classificação 

das equipas. De acordo com as premissas das finanças comportamentais, conforme 

mencionado na hipótese de investigação número 4, espera-se uma reação de mercado 

mais elevada (baixa) quando as equipas favoritas perdem (ganham) e as não favoritas 

ganham (perdem). 
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A Tabela 4 mostra as estimativas para BW e BL, referentes à equação (1) para as 

rendibilidades (Painel A) e para os VT anormais (Painel B).  

Tabela 4 - Rendibilidade e VT anormais depois dos jogos realizados no Mundial de 2018 

 

No que respeita à análise das rendibilidades, verifica-se que os coeficientes de vitória e 

derrota associados à fase de eliminação são negativos, enquanto que na fase de grupos 

e na globalidade dos jogos apresentam coeficientes positivos. Este não permite 

corroborar H1, sendo que da sua análise, nenhum dos coeficientes é estatisticamente 

significativo. Deste modo, não podemos rejeitar a hipótese nula associada a H1, não 

encontrando suporte para a existência de uma relação direta entre os jogos de futebol a 

subsequente reação do mercado. 

Os resultados obtidos estão de acordo com Boyle e Walter (2003), Vieira (2012) e 

Bauckloh et al. (2018), evidenciando que as rendibilidades dos índices de mercado são 

independentes do sucesso das seleções. Estes resultados sugerem que os investidores 

tendem a incorporar uma componente racional no momento da tomada de decisão, ou 

seja, os resultados contradizem aqueles que sustentam uma reação significativa do 

mercado face aos jogos de futebol. Por outro lado, os resultados estão de acordo com os 

de Edmans et al. (2007), Bernile e Lyandres (2011), Vieira (2012), Geyer-Klingeberg et al. 

(2017) e Fan e Wang (2018) relativamente ao efeito insignificante registado nas 

rendibilidades após vitórias. Conforme Kahneman e Tversky (1979), Scholtens e 

Peenstra (2009) e Bernile e Lyandres (2011), a reação do mercado é mais significativa 

(termos absolutos) após derrotas do que após vitórias.  
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No que concerne ao VT, demonstra-se que todos os coeficientes para as vitórias são 

positivos, porquanto que para as derrotas todos são negativos, com exceção da fase de 

eliminação. Apesar de nenhum dos coeficientes ser estatisticamente significativo, no caso 

das derrotas verifica-se uma diminuição de 13,9 pontos percentuais na fase de grupos, 

enquanto que na fase de eliminação se regista um aumento de 14,6 pontos percentuais 

no VT, demonstrando a sua importância em termos económicos.  

A Tabela 5 parte da base apresentada nas Tabelas 2 e 3, apresentando as rendibilidades 

e VT médios no primeiro dia de negociação após cada jogo, condicionados pela 

classificação de cada seleção antes da competição, nomeadamente pelo Elo rating a 13 

de junho de 2018. 

Recapitulando, a classificação Elo, desenvolvida por Arpad Elo, consiste num sistema 

bem conhecido utilizado para classificar equipas, o qual permite distinguir as seleções 

favoritas das não favoritas, com o intuito de obter uma proxy para a relevância dos jogos.
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Tabela 5 - Rendibilidade e VT médios no primeiro dia de negociação após os jogos do Mundial 2018, condicionados pela classificação das seleções 

N Média Desvio Padrão z-value p-value N Média Desvio Padrão z-value p-value

Não jogo

        Fase de Grupos 241 0,00007 0,01123 227 0,06795 0,95942

        Fase de Eliminação 315 0,00039 0,00847 295 -0,04581 0,78719

Vitórias 55 -0,00286 0,01639 50 -0,03191 0,57105

        Vitórias elevado rating 41 -0,00457 0,01737 36 -0,00283 0,56080

        Vitórias baixo rating 14 0,00215 0,01232 1,5755 (0,058) 14 -0,10669 0,61160 -0,2062 (0,418)

Derrotas 55 -0,00207 0,00819 52 -0,25819 0,63708

        Derrotas elevado rating 23 -0,00332 0,00994 20 -0,23615 0,54944

        Derrotas baixo rating 32 -0,00117 0,00668 0,9022 (0,183) 32 -0,27197 0,69439 -0,5516 (0,291)

Empates 18 -0,00848 0,02072 18 -0,14279 0,69047

        Empates elevado rating 11 -0,00933 0,02670 11 -0,30277 0,54280

        Empates baixo rating 7 -0,00715 0,00507 0,2625 (0,396) 7 0,10861 0,85968 1,1308 (0,129)

Rendibilidades VT

 

Nota: A Tabela 5 reporta o número de vitórias, derrotas e empates ocorridos no Mundial de futebol de 2018, realizado entre 14 de junho e 15 de julho. As rendibilidades 

médias e VT anormais foram calculados a partir dos logaritmos diários das rendibilidades e VT dos índices bolsistas de cada país presente na competição no primeiro 

dia de negociação após o jogo. Os resultados apresentados estão condicionados pela classificação de cada seleção, de acordo com o Elo rating. A tabela incluí o teste 

z (p-value) para a diferença das médias. 
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Pela análise efetuada através do teste z para as diferenças das médias, verifica-se que, 

com exceção das vitórias das equipas com uma classificação mais baixa, todas as 

médias registadas são negativas no que diz respeito às rendibilidades. Relativamente às 

vitórias, o mercado penaliza as equipas que têm um melhor desempenho medido pelo 

Elo rating, ao contrário das equipas que têm um desempenho inferior, sendo a única 

diferença de médias estatisticamente significativa na tabela em análise. No que respeita 

às derrotas e empates, em ambos os casos a reação do mercado é mais forte para as 

equipas com melhor classificação, sugerindo que o mercado penaliza em maior escala 

estas equipas. 

Passando para a análise do VT, com exceção dos empates, onde as equipas com inferior 

desempenho apresentam uma média positiva, as equipas melhor classificadas 

apresentam uma reação de mercado mais baixa, em termos absolutos, quando 

comparadas com as demais, sugerindo que o mercado reage fortemente quando ocorre 

uma denominada surpresa na competição. Deste modo, evidenciamos resultados que 

sustentam H4, apesar de não serem estatisticamente significativos, com exceção do caso 

das vitórias nas rendibilidades. 

Após a análise anterior, importa analisar se o efeito de perda é mais significativo para os 

países que apresentam uma classificação superior, de acordo com o Elo rating. Deste 

modo, a Tabela 6 compara os impactos registados nas rendibilidades e VT anormais, nos 

dias seguintes aos jogos realizados no mundial de futebol de 2018, para duas amostras 

distintas. Ou seja, dividimos as 32 seleções em duas amostras, nomeadamente o “Top 5 

Seleções”, constituída pelos cinco países com melhores classificações (Brasil, Alemanha, 

Espanha, França e Argentina) e “Outras Seleções” composta pelas restantes equipas em 

competição.  
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N Bw t-value B L t-value

Painel A - Rendibilidade

   Top 5 Seleções

       Todos os jogos 23 0,0160 1,4038 0,0069 0,4658

       Fase de Grupos 15 0,0153 1,0589 0,0067 0,3238

       Fase de Eliminação 8 0,0021 0,3769 -0,0070 -0,9890

    Outras Seleções

        Todos os jogos 105 0,0007 0,3402 0,0005 0,2198

        Fase de Grupos 81 0,0023 0,8969 0,0018 0,7338

        Fase de Eliminação 24 -0,0024 -0,6941 -0,0020 -0,6005

Painel B - Volume

     Top 5 Seleções

       Todos os jogos 23 0,2000 1,2195 0,2429 1,1474

       Fase de Grupos 15 0,2365 1,0585 0,0574 0,1798

       Fase de Eliminação 8 0,1217 1,5788 0,2304* 2,3152

      Outras Seleções

        Todos os jogos 97 0,0327 0,1832 -0,0877 -0,5145

        Fase de Grupos 75 0,1109 0,5291 -0,0997 -0,4926

        Fase de Eliminação 22 -0,0230 -0,0717 0,1911 0,6403

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: * Estatisticamente significativo para um nível de significância de 10% 

No que respeita aos resultados das rendibilidades, a hipótese nula de Bw e BL não é 

rejeitada para nenhum dos casos em análise quer para o “Top 5 Seleções” quer para 

“Outras Seleções”, não dando suporte a H1. Com exceção das derrotas para o “Top 5 de 

Seleções” e vitórias e derrotas para “Outras Seleções” ocorridos na fase de eliminação, 

todos os coeficientes são positivos, algo que pode representar a incapacidade de formar 

crenças imparciais por parte dos investidores acerca dos resultados futuros dos jogos, 

apresentando uma perspetiva considerada pessimista sobre as suas seleções, não 

originando deceções sobre as suas resoluções, afastando-se do que enunciam Bernile e 

Lyandres (2011) e Vieira (2012). 

Os resultados sugerem que o mercado reage mais significativamente às derrotas e às 

vitórias para as equipas que possuem uma classificação mais alta (“Top 5 Seleções”) do 

que no caso das restantes, para todas as fases da competição, com exceção das vitórias 

ocorridas na fase de eliminação, suportando H4. 

Relativamente ao VT, os resultados apenas são significativos para as derrotas ocorridas 

na fase de eliminação para o “Top 5 Seleções”, no entanto o coeficiente apresenta um 

Tabela 6 - Rendibilidade e VT diários anormais, nos dias após os jogos do Mundial de 2018 para as 

seleções do top 5 
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sinal positivo, contradizendo o sinal esperado em H2. Contudo, o sinal registado pelo 

coeficiente é concordante com coeficiente da Tabela 4.  

Os resultados obtidos, em termos absolutos, para as derrotas corroboram H3, nos quais 

o efeito é superior na fase de eliminação quando comparado com a fase de grupos para 

ambas as amostras, quer para as rendibilidades, quer para os VT. 

Conforme referido na metodologia, vamos analisar a evolução dos índices de mercado de 

quatro seleções favoritas, 3 das quais constam no “Top 5 Seleções”, que saíram numa 

fase precoce da competição, nomeadamente Alemanha, Argentina, Espanha e Portugal. 

Deste modo apresentamos a figura 3 com a evolução dos índices de cada país: 

 

Analisando os quatro casos, verificamos que apesar de nos resultados anteriores não se 

ter registado uma evidência estatisticamente significativa no que se refere às 

rendibilidades, observamos que durante os meses de junho e julho os índices de 

mercado dos países registaram as cotações mais baixas aquando da sua eliminação da 

competição.  Ou seja, a Alemanha, a Argentina e a Espanha registaram uma descida da 

cotação atingindo o seu mínimo, durante este período, no dia seguinte à eliminação da 

Figura 3 - Evolução dos índices bolsistas durante o Mundial 2018 



  

 

43 

 

N Bw t-value B L t-value

Panel A - Rendibilidades

   Todos os jogos

       Alta Capitalização 73 -0,0002 -0,0353 0,0012 0,2281

       Baixa Capitalização 55 0,0038 1,5114 0,0036 1,5336

    Fase de Grupos

       Alta Capitalização 48 0,0007 0,1063 0,0017 0,2208

       Baixa Capitalização 48 0,0055* 1,7415 0,0050* 1,6680

    Fase de Eliminação 

       Alta Capitalização 25 -0,0038 -1,0434 -0,0033 -0,8796

       Baixa Capitalização 7 -0,0008 -0,2781 0,0026 0,9281

Painel B - Volume

    Todos os jogos

       Alta Capitalização 73 0,1822* 1,7107 0,0627 0,5454

       Baixa Capitalização 47 -0,1695 -0,4741 -0,4270 -1,3482

    Grupos

       Alta Capitalização 48 0,2414* 1,7257 0,0541 0,3383

       Baixa Capitalização 42 0,0014 0,0037 -0,4685 -1,3744

     Eliminação

       Alta Capitalização 25 0,0753 0,7859 0,0595 0,6091

       Baixa Capitalização 5 0,0000 -0,2887 0,0000 0,1443

competição. Por outro lado, a cotação portuguesa, apesar de não assumir o seu mínimo 

no dia seguinte à eliminação, registou um valor bastante próximo do mesmo.  

Passando para a última hipótese de investigação (H5), apresentamos a Tabela 7, a qual 

foi concebida com base nas metodologias anteriormente aplicadas, estando os resultados 

condicionados à classificação dos índices de mercado entre elevada e baixa 

capitalização bolsista. Neste ponto foram distinguidas duas amostras, constituídas por 16 

índices cada, de acordo com a sua capitalização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: * Estatisticamente significativo para um nível de significância de 10%. Foram considerados índices com 

alta capitalização: Alemanha DAX, Argentina Merval, Austrália ASX, Bélgica BEL, Brasil Bovespa, Coreia do 

Sul KOSPI, Dinamarca OMXC, Espanha IBEX 30, França CAC 40, Inglaterra FTSE-100, Japão Nikkei-225, 

México IPC, Portugal PSI-20, Rússia IMOEX, Suécia OMXS e Suíça SMI. 

Tabela 7 - Rendibilidade e VT anormais após os jogos realizados no Mundial de 2018, 

condicionados pela capitalização 
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Analisando os resultados para as rendibilidades, verificamos que os únicos coeficientes 

que são estatisticamente significativos dizem respeito aos índices de mercado com baixa 

capitalização e para a fase de grupos. Esta evidência é um pouco consistente com H5, 

que sugere que a reação do mercado é mais forte para índices de mercado com baixa 

capitalização do que para índices com elevada capitalização, conforme enunciam Lee et 

al. (1991), Edmans et al. (2007) e Vieira (2012).  

No entanto, se analisarmos o VT, constatamos que a tendência é contrária, ou seja, os 

únicos coeficientes significativos correspondem a índices de mercado com elevada 

capitalização, contrariando H5 para o VT. Apesar do efeito ser mais forte na fase de 

grupos, é possível verificar o impacto económico no caso das vitórias para os índices 

com alta capitalização, em cerca de 24 e 7 pontos percentuais na fase de grupos e fase 

de eliminação, respetivamente, corroborando a informação da Tabela 4. Deste modo, 

encontramos algumas evidências que suportam H5 no que respeita à reação dos preços 

dos índices de mercado.  
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5. Conclusão 

 

Motivados pelas pesquisa recentes das finanças comportamentais que mostram que o 

sentimento do investidor é afetado pelos resultados desportivos e pelo gosto por 

desporto, analisamos a relação entre os resultados dos jogos realizados no mundial de 

futebol de 2018, disputado na Rússia, e a consequente reação do mercado bolsista, com 

o intuito de compreender se as emoções face aos resultados de cada jogo tendem a 

influenciar o comportamento dos investidores na tomada de decisão quanto à compra ou 

venda de ações no mercado bolsista. Ou seja, pretende-se detetar o que prevalece no 

processo de tomada de decisões financeiras por parte dos investidores: o sentimento ou 

a racionalidade, de acordo com a teoria clássica.  

Neste contexto, tendo por base vários trabalhos empíricos entretanto realizados, o 

presente estudo analisa a reação do mercado aos resultados dos jogos constantes do 

mundial de futebol de 2018, relativamente aos preços e VT dos índices bolsistas. 

Globalmente não encontramos evidências que suportem H1 e H2, ou seja, pelos 

resultados obtidos não se verifica uma reação positiva (negativa) do mercado face à 

ocorrência de vitórias (derrotas), assim como um maior (menor) VT. No entanto, se 

atendermos à comparação entre as médias registadas ao longo da competição e os dias 

de não jogo, verificamos que os valores médios, em termos absolutos, são superiores 

nos dias após um jogo quando comparados com os dias seguintes à não ocorrência de 

um jogo de futebol. Deste modo, podemos concluir que apesar de não encontrarmos 

evidência que sustentem as premissas das finanças comportamentais, a reação do 

mercado foi superior nos dias seguintes à ocorrência das partidas, para o período em 

análise. 

Apesar da constatação anterior, as conclusões retiradas não permitem identificar uma 

reação do mercado baseado nas premissas das finanças comportamentais, isto é, a 

reação do mercado é independente do sucesso das seleções, pelo que a análise está 

mais de acordo com as assunções da teoria tradicional, ou seja, com a racionalidade dos 

investidores e, consequentemente, com a teoria dos mercados eficientes, conforme Boyle 

e Walter (2003), Vieira (2012) e Bauckloh et al. (2018). 

Relativamente às diferenças entre as vitórias e derrotas nos dias seguintes aos jogos, 

detetamos uma reação do mercado mais significativa perante derrotas do que vitórias, 

conforme Edmans et al. (2007), Bernile e Lyandres (2011), Palomino et al. (2009) e Vieira 
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(2012). No que respeita ao VT, as conclusões obtidas são estatisticamente significativas, 

reforçando a evidência anterior. Para além deste facto, conforme os autores anteriores, 

também neste caso, o efeito registado nos dias após vitórias apresenta um efeito global 

não significativo. 

Apesar da superior reação do mercado face a derrotas, apenas encontramos algumas  

evidências de uma reação assimétrica do mercado para o VT, reação detetada por Brown 

e Cliff (2001), Edmans et al. (2007), Bernile e Lyandres (2011) e (Vieira, 2012). 

Aquando da divisão da amostra em dois grupos: ‘Top 5 Seleções’ e ‘Outras Seleções’, foi 

encontrada evidência que sustenta uma reação do mercado mais significativa na fase de 

eliminação quando comparado com a fase de grupos para ambas as amostras, quer para 

as rendibilidades, quer para os VT.  

Analisando quatro seleções dentro do lote das favoritas à conquista da competição, 

nomeadamente Alemanha, Argentina, Espanha e Portugal, concluímos que os índices de 

mercado das três primeiras seleções atingiram a sua cotação mais baixa no dia seguinte 

à sua eliminação para o período em análise. 

Conforme Lee et al. (1991), Edmans et al. (2007) e Vieira (2012), os nossos resultados 

encontram evidência, embora fraca, de uma reação do mercado mais forte para índices 

de mercado com baixa capitalização. 

Face às nossas conclusões, podemos inferir que os investidores não assumem os 

resultados dos jogos como informações valiosas a incorporar no momento da tomada de 

decisão, defendendo a neutralidade deste tipo de eventos, suportando as premissas das 

finanças tradicionais. Ou seja, os resultados obtidos não permitem sustentar a presença 

de um efeito significativo do sentimento do investidor, utilizando o mundial de 2018 como 

proxy, no momento de tomada de decisão. 

A análise dos resultados obtidos deve ser efetuada de forma cuidadosa, uma vez que os 

dados utilizados podem apresentar algumas limitações. Em primeiro lugar, a presença de 

investidores estrangeiros nos diferentes mercados, pode compensar a tendência dos 

investidores domésticos na reação aos resultados dos jogos. Por outro lado, o facto de 

analisarmos índices de mercado dos respetivos países, não nos permite controlar outros 

eventos, ocorridos no mesmo período, que também podem ter influência nas 

rendibilidades e VT dos índices de mercado. Estas limitações podem ser exploradas em 

investigações futuras.  
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Como pesquisa futura, seria interessante efetuar uma abordagem ligada aos clubes de 

futebol, nomeadamente a uma competição como a liga dos campeões, incorporando o 

fator jogar em casa ou fora. 
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Anexos 

 

Anexo 1 - Mundial de Futebol 2018: quadro da competição 

Jogo Data Dia/Hora Grupo Equipas Vitória (V), derrota (D), empate (E)

Rússia V

Arábia Saudita D

Egipto D

Uruguai V

Marrocos D

Irão V

Portugal E

Espanha E

França V

Austrália D

Argentina E

Islândia E

Peru D

Dinamarca V

Croácia V

Nigéria D

Costa Rica D

Sérvia V

Alemanha D

México V

Brasil E

Suíça E

Suécia V

Coreia do Sul D

Bélgica V

Panamá D

Tunísia D

Inglaterra V

Colômbia D

Japão V

Polónia D

Senegal V

Rússia V

Egipto D

Fase de Grupos

1 14/06/2018 Quinta - 16h A

4 15/06/2018 Sexta - 19h B

5 16/06/2018 Sábado - 11h C

2 15/06/2018 Sexta - 13h A

3 15/06/2018 Sexta - 16h B

8 16/06/2018 Sábado - 20h D

9 17/06/2018 Domingo - 13h E

6 16/06/2018 Sábado - 14h D

7 16/06/2018 Sábado - 17h C

12 18/06/2018 Segunda - 13h F

13 18/06/2018 Segunda - 16h G

10 17/06/2018 Domingo - 16h F

11 17/06/2018 Domingo - 19h E

16 19/06/2018 Terça - 16h H

17 19/06/2018 Terça - 19h A

14 18/06/2018 Segunda - 19h G

15 19/06/2018 Terça - 13h H

 

(continua) 
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 Anexo 1 - Mundial de Futebol 2018: quadro da competição (continuação)  

Jogo Data Dia/Hora Grupo Equipas Vitória (V), derrota (D), empate (E)

Portugal V

Marrocos D

Uruguai V

Arábia Saudita D

Irão D

Espanha V

Dinamarca E

Austrália E

França V

Peru D

Argentina D

Croácia V

Brasil V

Costa Rica D

Nigéria V

Islândia D

Sérvia D

Suíça V

Bélgica V

Tunísia D

Coreia do Sul D

México V

Alemanha V

Suécia D

Inglaterra V

Panamá D

Japão  E

Senegal E

Polónia D

Colômbia V

Arábia Saudita V

Egipto D

Uruguai V

Rússia D

20 20/06/2018 Quarta - 19h B

21 21/06/2018 Quinta - 13h C

18 20/06/2018 Quarta - 13h B

19 20/06/2018 Quarta - 16h A

24 22/06/2018 Sexta - 13h E

25 22/06/2018 Sexta - 16h D

22 21/06/2018 Quinta - 16h C

23 21/06/2018 Quinta - 19h D

28 23/06/2018 Sábado - 16h F

29 23/06/2018 Sábado - 19h F

26 22/06/2018 Sexta - 19h E

27 23/06/2018 Sábado - 13h G

32 24/06/2018 Domingo - 19h H

33 25/06/2018 Segunda - 15h A

30 24/06/2018 Domingo - 13h G

31 24/06/2018 Domingo - 16h H

34 25/06/2018 Segunda - 15h A

Fase de Grupos

 

(continua) 
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Anexo 1 - Mundial de Futebol 2018: quadro da competição (continuação)  

Jogo Data Dia/Hora Grupo Equipas Vitória (V), derrota (D), empate (E)

Espanha E

Marrocos E

Irão E

Portugal E

Austrália D

Peru V

Dinamarca E

França E

Islândia D

Croácia V

Nigéria D

Argentina V

Coreia do Sul V

Alemanha D

México D

Suécia V

Sérvia D

Brasil V

Suíça E

Costa Rica E

Japão D

Polónia V

Senegal D

Colômbia V

Inglaterra D

Bélgica V

Panamá D

Tunísia V

36 25/06/2018 Segunda - 19h B

37 26/06/2018 Terça - 15h C

35 25/06/2018 Segunda - 19h B

40 26/06/2018 Terça - 19h D

41 27/06/2018 Quarta - 15h F

38 26/06/2018 Terça - 15h C

39 26/06/2018 Terça - 19h D

44 27/06/2018 Quarta - 19h E

45 28/06/2018 Quinta - 15h H

42 27/06/2018 Quarta - 15h F

43 27/06/2018 Quarta - 19h E

48 28/06/2018 Quinta - 19h G

46 28/06/2018 Quinta - 15h H

47 28/06/2018 Quinta - 19h G

Fase de Grupos

 

 

 

 

 

(continua) 
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Anexo 1 - Mundial de Futebol 2018: quadro da competição (continuação) 

Jogo Data Dia/Hora Grupo Equipas Vitória (V), derrota (D), empate (E)

França V

Argentina D

Uruguai V

Portugal D

Espanha D

Rússia V

Croácia V

Dinamarca D

Brasil V

México D

Bélgica V

Japão D

Suécia V

Suíça D

Colômbia D

Inglaterra V

Uruguai D

França V

Brasil D

Bélgica V

Suécia D

Inglaterra V

Rússia D

Croácia V

França V

Bélgica D

Croácia V

Inglaterra D

Bélgica V

Inglaterra D

França V

Croácia D

Oitavos de Final

51 01/07/2018 Domingo - 15h

52 01/07/2018 Domingo - 19h

49 30/06/2018 Sábado - 15h

50 30/06/2018 Sábado - 19h

55 03/07/2018 Terça - 15h

56 03/07/2018 Terça - 19h

53 02/07/2018 Segunda - 15h

54 02/07/2018 Segunda - 19h

59 07/07/2018 Sábado - 15h

60 07/07/2018 Sábado - 19h

Quartos de Final

57 06/07/2018 Sexta - 15h

58 06/07/2018 Sexta - 19h

64 15/07/2018 Domingo - 16h

Vencedor: Seleção Francesa

Jogo de 3º e 4º lugares

63 14/07/2018 Sábado - 15h

Final

Meias Finais

61 10/07/2018 Terça - 19h

62 11/07/2018 Quarta - 19h
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V D E V D V D E

Alemanha 1 2 1 2

Arábia Saudita 1 2 1 2

Argentina 1 1 1 1 1 2 1

Austrália 2 1 2 1

Bélgica 3 3 1 6 1

Brasil 2 1 1 1 3 1 1

Colômbia 2 1 1 2 2

Coreia do Sul 1 2 1 2

Costa Rica 2 1 2 1

Croácia 3 3 1 6 1

Dinamarca 1 2 1 1 1 2

Egipto 3 3

Espanha 1 2 1 1 1 2

França 2 1 4 6 1

Inglaterra 2 1 2 2 4 3

Irão 1 1 1 1 1 1

Islândia 2 1 2 1

Japão 1 1 1 1 1 2 1

Marrocos 2 1 2 1

México 2 1 1 2 2

Nigéria 1 2 1 2

Panamá 3 3

Peru 1 2 1 2

Polónia 1 2 1 2

Portugal 1 2 1 1 1 2

Rússia 2 1 1 1 3 2

Senegal 1 1 1 1 1 1

Sérvia 1 2 1 2

Suécia 2 1 1 1 3 2

Suíça 1 2 1 1 1 2

Tunísia 1 2 1 2

Uruguai 3 1 1 4 1

Total 39 39 18 16 16 55 55 18

Fase de Grupos Total2ª Fase - Eliminação
Seleção

Anexo 2 - Mundial de Futebol 2018: número de vitórias (V), derrotas (D) e empates (E) 

 


