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CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 

A hipótese da eficiência do mercado de capitais tem sido um tema amplamente discutido entre os 

investigadores que estão preocupados com a evolução do mercado financeiro. Nos primeiros anos 

em que esta teoria foi investigada, parecia ser unânime a tese de que os mercados eram eficientes. 

A partir daqui, iremos designar estes investigadores como os tradicionais ou clássicos. Nos últimos 

anos, porém, surgiram diversos investigadores que põem em causa esta teoria, porque em diversos 

estudos encontraram anomalias na definição dos preços. Estes investigadores são conhecidos como 

os comportamentalistas e defendem que os intervenientes no mercado, muitas vezes, tomam as suas 

decisões com base nas suas crenças, nos seus sentimentos, enfim, em ruído. 

 

Os investigadores clássicos analisaram o funcionamento do mercado de capitais e concluíram que 

os mercados assimilam a informação relevante disponível, completa e instantaneamente. A 

consequência do funcionamento adequado do mercado é que nenhum interveniente poderá obter 

retornos normais de uma análise a informações não disponíveis para todos os interlocutores. Fama 

(1970) afirma que não há nenhuma maneira sistemática para suplantar o mercado. Os preços dos 

títulos são definidos racionalmente, uma vez que apenas reflectem no seu preço as características 

fundamentais, tais como o risco, e não características psicológicas, como sejam as crenças ou os 

sentimentos. Fama (1970) afirma que aquilo que distingue os mercados é o seu grau de eficiência, 

e a classificação desse grau depende das informações que estão reflectidas nas cotações de cada 

um dos activos. No ano de 1991, Fama alterou as formas de eficiência do mercado de capitais. Esta 

alteração teve como objectivo alargar o âmbito de tratamentos dos testes definidos em 1970. 

Damodaran (2005) sugere uma visão mais aberta sobre a eficiência do mercado de capitais. 

Segundo este autor, para que um mercado seja eficiente, é necessário que a definição dos preços 

dos títulos não seja efectuada de forma tendenciosa. O autor afirma que não é necessário que os 
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preços dos títulos espelhem instantaneamente as informações reveladas, ou seja, as acções podem 

estar sobreavaliadas ou subavaliadas. Por outro lado, a probabilidade de encontrar os títulos 

referidos acima é a mesma, o que nos leva a afirmar que não nos compensa encontrar esses títulos 

porque o custo dessa procura é demasiado elevado e, finalmente, o nível de eficiência é diferente 

entre investidores. O diferente nível de eficiência é justificado pelos diferentes custos de transacção 

ao dispor de cada interveniente no mercado. 

 

Neste trabalho, iremos explorar uma explicação alternativa que tem como objectivo identificar a 

razão pela qual o mercado tem tido dificuldade em eliminar a anomalia relacionada com as 

empresas que foram colocadas em bolsa após terem sobrevivido à protecção prestada pelo Chapter 

11. A explicação que irá ser explorada prende-se com a arbitragem, a qual, segundo Ross, 

Westerfield e Jaffe (1995), não é mais do que uma operação de compra e venda de títulos que é 

realizada com o fim de obter lucro através do aproveitamento da diferença de preços encontrada 

entre o preço de um título em dois mercados distintos. Os principais problemas destas operações 

estão relacionados com a incerteza e o risco associados a esta estratégia. 

 

Os limites à arbitragem podem impedir os arbitragistas de tomar medidas que permitam que o preço 

dos títulos volte rapidamente ao seu preço fundamental. A primeira razão que dificulta este género 

de operações é explicada por De Long, Shleifer, Summers e Waldmann (1990) e também por 

Shleifer (2000). Segundo estes autores, os arbitragistas temem que os investidores não informados 

continuem, durante bastante tempo, a enviesar o valor dos títulos, o que provoca um afastamento 

mais pronunciado do preço dos títulos quando comparado com o seu valor fundamental. Esta 

atitude pode provocar fortes perdas para os intervenientes na arbitragem. Por outro lado, estas 

operações costumam ser efectuadas com recurso a vendas a descoberto, as quais, em alguns 

mercados, não são muito fáceis de executar.  
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A segunda limitação à arbitragem é apresentada por Shleifer (2000), ao afirmar que, em alguns 

mercados, não é possível fazer essas operações porque não são legais e que, por outro lado, em 

mercados com pouca liquidez, o custo da aquisição dos títulos pode ser demasiado elevado, o que 

diminui consideravelmente a margem de lucro.  

 

Neste trabalho, iremos tentar perceber qual o papel que os limites à arbitragem têm na definição 

dos preços das empresas que emergiram da falência. Para tal, será necessário perceber qual o papel 

dos investidores institucionais e dos analistas financeiros no período subsequente ao evento? 

 

Este trabalho contribui para a literatura nesta área porque se constata que o interesse nestes títulos 

é extensível aos investidores institucionais, uma vez que estes aumentam a sua posição nestas 

empresas durante os primeiros meses até deterem cerca de 40% do seu capital. Uma análise mais 

pormenorizada a cada um dos diferentes tipos de investidores institucionais revela que em alguns 

casos (ex.: companhias de seguros, sociedades de investimento e consultores de investimento), a 

percentagem de ações detidas é significativamente maior em comparação com as empresas de 

controlo.  
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CAPÍTULO 2  

REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 A Hipótese dos Mercados Eficientes: Fundamentações Teóricas 

Fama (1970) afirma que um mercado é eficiente quando reflete na formação dos preços toda a 

informação disponível no momento em análise e, que o grau de eficiência depende da velocidade 

de ajustamento dos preços às novas informações publicamente disponíveis. No mesmo estudo, 

Fama (1970) define as condições para um mercado eficiente: inexistência de custos de transação 

na negociação dos títulos; informação totalmente disponível sem custos para todos os 

intervenientes no mercado, apresentando iguais expectativas quanto aos retornos futuros de cada 

um dos títulos. Mais tarde, Fama (1991) altera a definição de eficiência, na medida em que 

considera que um mercado é eficiente sempre que os preços reflitam toda a informação disponível 

até que o proveito marginal obtido com essa informação exceda o custo marginal necessário para 

a obter.  

 

2.1.1 A Racionalidade e a Hipótese dos Mercados Eficientes 

A hipótese dos mercados eficientes assume que os investidores são totalmente racionais e que as 

suas decisões visam a maximização do retorno (Thaler, 1999). Barberis e Thaler (2005) sugerem 

que um investidor racional toma as suas decisões após uma adequada ponderação entre custos e 

benefícios de cada uma das alternativas que estão à sua disposição. Para que se cumpram os 

pressupostos da racionalidade, é necessário que os investidores sejam capazes de assimilar toda a 

informação publicamente disponível e ajustar as suas expectativas de acordo com a nova 

informação. Por outro lado, Barberis e Thaler (2005) afirmam que os investidores racionais têm 
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expectativas iguais sobre a distribuição esperada dos retornos1. Neste contexto, e de acordo com 

Fama (1970), é expectável que os investidores racionais sejam sempre capazes de valorizar cada 

ativo financeiro ao seu valor fundamental e de responder, rápida e corretamente, a toda e qualquer 

nova informação relevante. Desse modo, se todos os investidores se comportarem racionalmente, 

o mercado será por definição eficiente.  

 

2.1.2 Investidores não Racionais e a Hipótese dos Mercados Eficientes 

Black (1986) e Thaler (1999) argumentam que nem todos os investidores são racionais no sentido 

anteriormente apresentado. Tais investidores, muitas vezes descritos como investidores não 

racionais, tomam decisões de investimento com base no ruído e não em informação fundamental 

(Black, 1986). Friedman (1953), no entanto, argumenta que os investidores não racionais são 

irrelevantes já que os investidores racionais irão sempre transacionar de forma a alinhar o preço 

dos títulos com o seu valor fundamental. Neste sentido, Fama (1965) verifica que os investidores 

com crenças incorretas perdem todo o seu dinheiro para os investidores racionais e, por fim 

desaparecem. Por outro lado, Bagehot (1972) sugere que os investidores não racionais seguem 

estratégias de investimento não correlacionadas entre si. Assim, a pressão no preço não é definida, 

acabando as posições destes investidores por terem potencialmente um efeito nulo no preço. 

Bloomfield, O'Hara e Saar (2009) afirmam que os investidores não racionais trazem alguns 

benefícios aos mercados como sejam o aumento da liquidez e da profundidade do mercado, mas 

reduzem a capacidade do mercado reagir à nova informação.  

 

                                                           
1 Esta conclusão está de acordo com a Teoria da Utilidade Esperada Subjetiva. 
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2.1.3 Smart Money e a Hipótese dos Mercados Eficientes 

Sharpe e Alexander (1990) definem arbitragem como uma atividade que envolve a compra e venda 

simultânea do mesmo título, ou de títulos similares, em dois mercados diferentes e que apresentem 

uma diferença nos preços que possa ser aproveitada pelo arbitragista. Assim, teoricamente, a 

arbitragem permite obter lucro sem risco associado. Shleifer e Summers (1990) e Shleifer e Vishny 

(1997) sugerem que investidores profissionais e altamente especializados agem no mercado como 

arbitragistas. Estes recolhem e analisam toda a informação relevante, a fim de verificar se há 

alguma incorreção do preço de mercado dos títulos, atuando sobre os mesmos sempre que tal se 

justifica. Fama (1965) e Ross (2001) verificam que os arbitragistas irão aproveitar-se de quaisquer 

diferenças entre o valor de mercado de um título e o seu valor fundamental, através da compra de 

títulos que estão subvalorizados e da venda de títulos sobrevalorizados. Esta estratégia assegura 

que os preços dos títulos convergem para o seu valor fundamental, restaurando-se por esta via a 

eficiência do mercado.  

 

2.2 Finanças Comportamentais: Uma Proposta Alternativa 

Barberis e Thaler (2005) constatam que o funcionamento dos mercados não pode ser explicado 

recorrendo exclusivamente ao paradigma clássico das finanças. De facto, as últimas décadas estão 

repletas de estudos que demonstram que os investidores não atuam racionalmente como 

preconizado por Fama (1970). As finanças comportamentais surgem neste contexto como um novo 

paradigma na explicação do funcionamento dos mercados. Esta nova abordagem sublinha a 

importância e a influência do comportamento dos indivíduos nos mercados e direciona a atenção 

para as interações entre os indivíduos e o mercado. Thaler (1993) apresenta dois pilares 

fundamentais para explicar o funcionamento do mercado: os limites à arbitragem e a psicologia do 

investidor. 
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2.2.1 Limites à Arbitragem 

A HEM defende que os investidores racionais irão sempre tentar lucrar com situações em que os 

preços estão desalinhados com o seu valor fundamental, o que implica que, no longo prazo, se 

verifique tendencialmente uma situação de equilíbrio no preço de mercado. Além disso, estas 

estratégias de arbitragem não têm, de acordo com a HEM, risco nem custo. Barberis e Thaler (2005) 

põem em causa este pressuposto argumentando que as estratégias de arbitragem apresentam: 

1. Risco fundamental: para que um arbitragista seja capaz de cobrir a sua posição, é necessário 

encontrar um título substituto que apresente fluxos de caixa futuros perfeitamente 

correlacionados com os do ativo a substituir. O grande entrave a esta estratégia é encontrar 

um ativo que possa eliminar totalmente este risco; 

2. Risco imputado à ação do investidor não racional: estes investidores podem manter um 

sentimento adverso sobre um determinado título durante um longo período de tempo, 

originando uma continuada e abrupta queda ou subida do seu preço (De Long, Shleifer, 

Summers e Waldmann, 1990). Assim, o arbitragista corre o sério risco de ter um prejuízo 

elevado neste tipo de títulos (pelo menos no curto prazo) pois os investidores não racionais 

podem, de facto, afastar cada vez mais o preço de mercado do título do seu valor 

fundamental.  

3. Custos de implementação: os custos de implementação podem influenciar a tomada de 

decisão do arbitragista porque, após a soma de todos estes custos, a oportunidade de 

arbitragem pode não ser suficientemente lucrativa. Entre tais custos, incluem-se as taxas de 

corretagem, o efeito do bid-ask spread (Pontiff, 1996 e Lesmond, Schill e Zhou. 2004), os 

custos e as restrições legais ao empréstimo de títulos (Nagel, 2005), os custos de 

manutenção de uma posição aberta e os custos de deteção de uma oportunidade de 

arbitragem. Pontiff (2006) afirma, ainda, que o limite mais comum para a arbitragem é o 
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risco idiossincrático, ou seja, a volatilidade residual ou não coberta que os arbitragistas não 

diversificados são incapazes de cobrir. 

 

2.2.2 A Psicologia do Investidor 

A teoria da psicologia do investidor é uma alternativa à racionalidade pura suportada pelos 

defensores da HEM, uma vez que diversos erros do âmbito da psicologia parecem afetar os 

investidores, independentemente do seu grau de sofisticação. Por exemplo, Barberis, Shleifer e 

Vishny (1998) verificam que os investidores utilizam critérios do domínio comportamental, como 

o conservadorismo ou a representatividade, no seu processo de tomada de decisão. Por outro lado, 

Hirshleifer (2001) sugere que o investidor médio não é capaz de identificar toda a informação 

relevante e de processá-la sem enviesamentos. A literatura descreve o excesso de confiança, o 

otimismo, a ancoragem, o enquadramento, a contabilidade mental, o orgulho, o pesar e os desvios 

de disponibilidade como enviesamentos cognitivos que explicam o comportamento não racional 

por parte dos investidores.  

 

2.3 Hipótese dos Mercados Eficientes versus Finanças Comportamentais 

A HEM assume que a negociação efetuada pelos investidores num mercado livre e concorrencial 

dirige os preços dos títulos para o seu verdadeiro valor fundamental (Fama, 1998). O mercado pode 

avaliar melhor qual o valor de um determinado título do que os investidores individualmente. 

Malkiel (2000) defende que a evidência mais convincente, em favor da HEM, é que até mesmo os 

mais reconhecidos investidores têm enormes dificuldades em suplantar o desempenho do mercado 

de forma consistente. O autor invoca os nomes de investidores bastante conhecidos, como George 

Soros, Warren Buffett e Julian Robertson que, apesar do seu reconhecido mérito e capacidades, 

apresentam muitas vezes desempenhos inferiores aos do mercado. Também Ritter (2003) constata 
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que é muito difícil encontrar estratégias de negociação através das quais os investidores ganhem 

dinheiro sem risco, o que não implica que os mercados financeiros sejam informativamente 

eficientes. O autor considera que a falta de liquidez e uma taxa de reação baixa do mercado às 

informações fornecidas pelos títulos em análise têm obrigado os investidores racionais a manterem 

esses títulos em carteira. O problema prende-se com as perdas que estes investidores têm que 

assumir antes dos preços assumirem o seu valor fundamental. 

 

Barberis e Thaler (2005) fornecem uma clarificação útil desta questão. Segundo os autores, a 

eficiência do mercado implica a ausência de oportunidades de arbitragem. Por outras palavras, se 

os preços de mercado refletem invariavelmente e sem enviesamentos todas as informações 

disponíveis, não é possível conceber uma estratégia de negociação que ofereça sistematicamente 

retornos anormais ajustados ao risco. Na sua própria terminologia, "os preços estão corretos" 

significa que não há "almoços grátis". Fama (1970) aborda o mesmo assunto no seu artigo inicial. 

No entanto, a inexistência de oportunidades de arbitragem não significa que os mercados sejam 

eficientes. Como Barberis e Thaler (2005) explicam, apenas porque o preço das ações se afastam 

do seu valor fundamental não significa necessariamente que não há retornos anormais ajustados ao 

risco que possam ser exploradas pelos arbitragistas. Simplificando, a inexistência de "almoços 

grátis" não implica que "os preços estejam corretos". 

 

Curiosamente, a maioria dos autores reconhecem a diferença entre as duas teorias em análise nesta 

secção, mas enfatizam que o debate deve centrar-se sobre a falta de oportunidades de arbitragem. 

Barberis e Thaler (2005) afirmam que a principal preocupação do economista deve ser garantir que 

o capital é investido na oportunidade de investimento mais promissora. Barberis e Thaler (2005) 

argumentam que o alcançar de tal objetivo depende muito mais dos preços fornecerem um sinal 

correto aos investidores do que sobre a falta de “almoços gratuitos” para os tomadores dos títulos. 
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2.4 A Eficiência do Mercado e as Anomalias 

Schwert (2003) define as anomalias de mercado como evidência empírica que é inconsistente com 

a HEM. Nos pontos seguintes deste trabalho serão apresentadas algumas destas anomalias, as quais 

estão classificadas de acordo com Fama (1991): testes de informações privadas, estudos de evento 

e teste de previsibilidade dos retornos.  

 

2.4.1 Teste de Previsibilidade dos Retornos 

De Bondt e Thaler (1985) afirmam que os investidores tendem a sobrestimar a informação recente 

e subestimar a informação mais antiga, originando movimentos exagerados nos preços. De facto, 

os autores mostram que as empresas que tiveram um mau desempenho no passado têm nos períodos 

seguintes melhores resultados do que as que tiveram bons resultados no passado. De Bondt e Thaler 

(1987) verificam a robustez desta conclusão, nomeadamente no que toca à dimensão e ao nível de 

risco dos títulos e concluem que o comportamento dos investidores continua a estar de acordo com 

a hipótese de sobrereacção. 

 

O efeito momentum constitui uma das anomalias mais debatidas na literatura. Jegadeesh e Titman 

(1993) procuram analisar este efeito através da utilização de 16 carteiras diferentes no período 

compreendido entre 1965 e 1989. Os autores verificam que a adoção de uma estratégia simultânea 

de venda dos ativos associados a maus desempenhos nos últimos 12 meses e compra dos ativos 

associados a um bom desempenho, no mesmo período, permite obter retornos anormais positivos 

no período seguinte. Jegadeesh e Titman (2001) refizeram o estudo, com uma amostra de maior 

dimensão, e constatam que o efeito momentum se mantém “out-of-sample”, o que lhes permite 
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concluir que a regularidade sobre os preços anteriormente documentada em 1993 não foi entretanto 

eliminada.  

 

2.4.2 Estudos de Evento 

Os “estudos de evento” visam mensurar o efeito que um determinado evento exerce sobre o valor 

ajustado ao risco de um determinado ativo. Fama (1991) argumenta que num mercado eficiente, o 

impacto do evento deverá ser imediatamente e completamente refletido nos preços dos ativos, 

eliminando a possibilidade dos investidores obterem retornos anormais com base em informação 

pública. O anúncio de falências (Dawkins, Bhattacharya e Bamber, 2007), dividendos (Michaely, 

Thaler e Womack, 1995), lucros (Ball e Brown, 1968), fusões e aquisições (Agrawal e Jaffe, 2000), 

ofertas públicas iniciais (Ritter, 1991) e secundárias (Loughran e Ritter, 1997), recompra de ações 

(Ikenberry, Lakonishok e Vermaelen, 1995), stock splits (Ikenberry e Ramnath, 2002), emissões 

de dívida (Spiess e Affleck-Graves, 1999), recomendações dos analistas (Womack, 1996), 

relatórios de auditoria que colocam em causa o princípio da continuidade (Kausar, Taffler e Tan, 

2009) constituem alguns dos eventos mais debatidos na literatura. Por exemplo, Ritter (1991) 

verifica que as empresas que efetuam OPI nos EUA, entre 1975 e 1984, têm retornos anormais 

positivos no curto prazo e retornos anormais negativos no longo prazo, ou efeito hot issue markets. 

Ritter (1991), Loughran e Ritter (1995) e Spiess e Affleck-Graves (1995) justificam os retornos 

anormais negativos no longo prazo com a teoria das janelas de oportunidade. Esta teoria advoga 

que as empresas esperam o momento em que os mercados estão em euforia para colocarem os 

títulos a preços mais elevados. Tal facilita que os investidores sobrevalorizem o potencial de 

crescimento das empresas, na medida em que não estão focados no real valor e risco de cada um 

dos títulos.  
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Loughran e Ritter (1997) por seu turno sugerem que a sobrevalorização de uma empresa potencia 

a ocorrência de uma nova emissão de ações (SEO2). Estes autores afirmam que, contrariando a 

Teoria de Pecking Order (Myers, 1984), os administradores das empresas preferem emitir ações 

em detrimento do financiamento interno ou externo nestes períodos. Mais uma vez, os investidores 

tendem a olhar para estas emissões com excesso de otimismo, originando um fraco desempenho 

no longo prazo. Este desempenho está de acordo com a teoria das janelas de oportunidade defendida 

por Ritter (1991), Loughran e Ritter (1995) e Spiess e Affleck-Graves (1995). Segundo Loughran 

e Ritter (2000) e Baker e Wurgler (2000), a decisão de emissão de uma SEO é uma oportunidade 

para os antigos acionistas das empresas criarem valor, uma vez que irão vender ações 

sobrevalorizadas aos novos acionistas.  

 

O desempenho após o anúncio dos resultados (PEAD) é um desafio direto à HEM. De um modo 

geral, o PEAD pode ser explicado como a tendência de os retornos anormais serem previsíveis com 

base no anúncio de lucros. Ball e Brown (1968) constatam que a reação dos investidores ao anúncio 

dos resultados é lenta, o que contraria claramente a HEM. Segundo estes autores, a divulgação 

desta informação altera o potencial de retornos futuros e, consequentemente, a volatilidade da 

cotação das ações é mais elevada nos primeiros dias após o anúncio dos resultados. Ball e Brown 

(1968) encontram uma correlação positiva entre o anúncio dos resultados e a volatilidade das 

cotações das ações.  

 

                                                           
2 As SEO são novas emissões de ações realizadas por empresas que já estavam anteriormente a ser transacionadas no 
mercado secundário. As ofertas secundárias podem envolver ações vendidas pelos acionistas existentes ou novas ações 
ou ambos. 
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2.5 O Fenómeno das Falências 

2.5.1 A Falência e o Pedido de Proteção de Falências 

Altman e Hotchkiss (2005, p. 7) afirmam que a contínua entrada e saída de empresas é uma 

componente natural do sistema económico. Uma vez que existem custos para a sociedade inerentes 

à falência das empresas, os países tendem a estabelecer leis e procedimentos que têm como 

objetivo: (1) proteger os direitos contratuais das partes interessadas; (2) proporcionar uma 

liquidação ordenada dos ativos não produtivos; e (3) quando considerado desejável, fornecer uma 

moratória para determinados créditos, possibilitando ao devedor um prazo adequado para que se 

possa reabilitar e sair deste processo como uma entidade que continuará a atuar no mercado. 

A falência empresarial é um processo legal no qual a instituição que a solicitou declara oficialmente 

que não tem recursos suficientes para fazer face às responsabilidades assumidas para esse período3. 

Os pedidos de falência nos EUA podem ser solicitados ao abrigo de dois capítulos principais do 

código de falências: o Chapter 7, o qual visa a liquidação dos ativos da empresa falida; e o Chapter 

11, o qual concede uma oportunidade às empresas para se reorganizarem (Altman e Hotchkiss, 

2005). Seguidamente apresentam-se os principais aspetos legais relativos ao Chapter 11 pois este 

é o mecanismo legal relevante para o desenvolvimento do presente trabalho.  

 

2.5.1.1 Chapter 114 

2.5.1.1.1 Enquadramento 

                                                           
3 Os credores também podem pedir ao tribunal para a empresa ser declarada falida (muitas vezes através de Chapter 
7).  
4 Para mais detalhes deve ser consultado o site: 
 http://www.uscourts.gov/FederalCourts/Bankruptcy/BankruptcyBasics/Chapter11.aspx 
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O Chapter 11 é uma disposição legal, incluída no Código de Falências dos Estados Unidos, com 

vista à reorganização ou reestruturação das obrigações de uma empresa. Qualquer pedido de 

proteção tem de ser supervisionado por um tribunal especializado em falências, sendo que, em 

geral, as empresas optam pelo Chapter 11 quando estimam que o seu valor intrínseco é superior ao 

valor de liquidação dos seus ativos (Altman e Hotchkiss, 2005). Assim, o Chapter 11 permite ao 

devedor continuar em atividade, mantendo a posse de todos os seus ativos, ficando no entanto 

obrigado a elaborar um plano de reestruturação para liquidação das suas dívidas perante os credores 

no prazo máximo de 120 dias. Durante este período, a empresa dispõe de ferramentas para 

assegurar a normal gestão da sua atividade. 

 

2.5.1.1.2 Procedimentos a Efetuar para Aceder ao Chapter 11 

O interessado deve preencher uma petição que será entregue junto do Tribunal de Falências 

competente na área de domicílio ou residência do devedor. A petição pode ser voluntária quando 

solicitada pelo devedor, ou pode ser involuntária quando solicitada pelos credores, desde que 

cumpra determinadas exigências.  

 

A petição voluntária deve ser preenchida no Formulário 1 dos formulários oficiais prescritos pela 

Conferência Judicial dos Estados Unidos. Salvo decisão em contrário, por parte do tribunal, o 

devedor deverá igualmente entregar: a) uma lista com a identificação dos seus credores; b) o 

vencimento ou disponibilidade dos seus ativos e a exigibilidade dos seus passivos; c) uma lista com 

os proveitos e gastos correntes; d) uma lista dos contratos e arrendamentos existentes; e e) uma 

indicação das suas relações financeiras.  
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2.5.1.1.3 O Chapter 11 – “Devedor em Posse” 

Sempre que a empresa solícita o pedido de proteção de falência torna-se um “devedor em posse”, 

mantendo o controlo dos seus ativos e podendo dar continuidade às suas operações regulares. Em 

particular, são automaticamente suspensas todas as ações que visam o pagamento de dívidas 

previamente existentes, situação que permanece até o plano de reestruturação ser aprovado. Esta 

suspensão atinge o património da empresa, protegendo-o da pressão dos seus credores para o 

recebimento dos créditos exigidos. No entanto, se o credor considerar que o património da empresa 

é suscetível de desvalorizar, pode solicitar a suspensão da proteção. Esta suspensão só entra em 

vigor se o tribunal considerar que o ativo não é essencial para o processo de reestruturação da 

empresa. 

 

Falências solicitadas ao abrigo do Chapter 11 normalmente dispensam a nomeação de um 

administrador judicial. Assim, a administração da empresa falida terá de assumir todas as 

obrigações que um administrador judicial teria, exceto se o tribunal delimitar as suas competências. 

No entanto, caso os credores ou as entidades oficiais verifiquem a existência de indícios de fraude 

ou de má gestão por parte do devedor, podem nomear um administrador5 de falências, o qual 

assume o controlo das operações durante a reestruturação.  

 

2.5.1.1.4 Comissão de Credores 

A Comissão de Credores é nomeada pelo tribunal competente e é constituída pelos sete maiores 

credores que detêm crédito sem colateral. Entre outras coisas, a Comissão de Credores tem 

conhecimento das decisões de gestão, investiga a conduta do devedor e a laboração normal da 

empresa, participa na qualidade de consultora na formulação do plano e vota o plano de 

                                                           
5 O Departamento de Justiça dos Estados Unidos nomeia um administrador para cada distrito, o qual verifica e intervém 
em todo o processo. 
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reestruturação. A Comissão de Credores pode, com a autorização do tribunal, contratar um 

advogado ou outros profissionais para a assistirem na realização das suas tarefas.  

 
2.5.1.1.5 Plano de Reestruturação6 

O devedor tem o direito exclusivo de apresentar um plano de reestruturação no período de 120 dias 

após a entrada em Chapter 11. Este direito pode ser perdido se for indicado um administrador 

judicial ou se o devedor não cumprir o prazo dos 120 dias. 

 

Após a apresentação do plano, o devedor tem 60 dias para convencer os seus credores da qualidade 

do mesmo. Se o período de exclusividade expirar antes do devedor apresentar ou obter a sua 

aprovação, as outras partes envolvidas na falência (tais como o administrador da falência, a 

comissão de credores ou um credor individual) podem apresentar um plano de reestruturação. 

 

2.5.1.1.6 Disclosure Statement7 

O devedor, ou qualquer proponente do plano de reestruturação, deve proporcionar acesso a 

informação adequada a todas as partes interessadas antes da votação do mesmo para que estes 

possam tomar uma decisão informada. Os credores têm direito a receber uma cópia do plano, 

devidamente acompanhada da disclosure statement, a qual deve ser suficientemente detalhada de 

forma a apresentar a história do devedor e a situação atual dos seus dados contabilísticos e 

financeiros. Ainda assim, a disclosure statement não é obrigatória quando o plano não altera 

nenhuma das condições originais dos créditos e não proponha a descontinuidade de nenhum dos 

negócios existentes. Neste caso, o plano será aprovado automaticamente.  

                                                           
6 O plano de reestruturação deve respeitar os seguintes requisitos: (1) classificação dos créditos; (2) especificação dos 
créditos que não terão as condições alteradas; (3) tratamento igualitário aos membros da mesma classe; (4) indicação 
de diretores e administradores.  
7 O Disclosure Statement é o documento que evidencia a história e a atividade do devedor, com preponderância na 
parte financeira. 
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O Código de Falências norte-americano exige que, após a aprovação da disclosure statement, sejam 

entregues aos credores, investidores e demais interessados, por correio, os seguintes documentos: 

a) O plano de reestruturação ou um sumário aprovado pelo tribunal; 

b) A disclosure statement; 

c) Intimação do prazo para aceitações ou rejeições do plano; 

d) Intimação da data designada para a audiência de confirmação; 

e) Qualquer outra informação que o juiz tenha entendido como necessária à avaliação do 

plano; 

f) A cédula para a votação. 

 

2.5.1.1.7 Aceitação do Plano de Reestruturação 

Assim que o devedor apresente o seu plano de reestruturação, este é submetido à votação dos 

credores e acionistas. Geralmente, não é considerada a posição dos acionistas e, mesmo que votem 

contra o plano, as entidades oficiais podem avançar com o processo se os credores o aprovarem.  

 

Para ser ratificado o plano deve ser aceite por todas as classes de credores e após a sua aprovação 

é obrigatório para todos os credores. Por vezes, não é possível encontrar uma solução unânime. 

Nessas situações pode utilizar-se o método cram down8. Este método, para ser aceite, deverá 

cumprir dois requisitos: 

                                                           
8 Requisitos necessários para aceder ao método cram down: 
1) O plano não será confirmado pelo método cram down a não ser que todos os requisitos do método de aceitação 
tenham sido alcançados pelo plano de reestruturação; 
2) O proponente do plano deverá requerer que o juiz confirme o plano através do método cram down, não podendo 
manifestar-se por ofício;  
3) O plano não poderá ter discriminado injustamente cada uma das classes de credores e investidores que tiveram os 
seus direitos alterados pelo plano e negaram a sua confirmação através dos seus votos; 
4) Apesar da não aceitação por algumas das classes afetadas pelo plano, este terá de ser justo e não discriminatório 
relativamente a cada uma das classes dissidentes.  
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a) Ser aceite, pelo menos, por dois terços em montante e por mais de metade dos credores 

que tenham votado; 

b) Dois terços dos investidores em montante, pelo menos, terem votado na aceitação dos 

termos do plano. 

 

O devedor tem o direito de modificar os termos do seu plano de reestruturação até que este seja 

confirmado. Sempre que isto acontece, o devedor terá de distribuir novo disclosure statement, 

previamente aprovado pelo juiz da causa, contendo a informação correta conforme o novo plano. 

 

2.5.1.1.8 Confirmação do Plano 

Uma vez que pode existir mais do que um plano de reestruturação a ser submetido à votação dos 

credores, será necessário que cada plano proposto, ou modificação, esteja datado e identificado 

com o nome da entidade ou das entidades que o submeteram.  

 

Quando existem planos concorrentes que respeitam os requisitos necessários para a confirmação, 

o tribunal deve considerar as preferências dos credores e acionistas na escolha do plano a ser 

implementado. Assim, qualquer parte interveniente no processo tem o direito de apresentar uma 

objeção à confirmação do plano. O requisito necessário para que se tome essa decisão prende-se 

com o facto de o plano poder afetar diretamente os seus interesses. Os sindicatos também poderão 

ser ouvidos se o plano afetar os direitos dos trabalhadores. 

 

Após a observação de todos os requisitos, o juiz poderá declarar o plano como aceite e o processo 

de recuperação continuará o seu curso normal, ou seja, os credores e os investidores terão de 

aguardar que o devedor pague as suas dívidas ou cumpra as obrigações definidas no plano. 
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Logo que o plano seja aprovado pelo Tribunal de Falências, o Chapter 11 é registado e confirmado. 

A partir daí, o devedor deve cumprir o plano e realizar os pagamentos devidos aos credores e ao 

administrador judicial, caso tenha sido nomeado. 

 

2.5.1.1.9 Resultados do Chapter 11 

Os resultados do Chapter 11 variam entre a liquidação9 da empresa, a sua fusão com outra empresa 

e a saída da empresa da situação de falência como uma empresa pública ou privada. Hotchkiss e 

Mooradian (2004) verificam que 44,3% das empresas incluídas na sua amostra saem de falência 

como empresas públicas, 26,6% como empresas privadas, 21,5% são liquidadas e 7,6% são objeto 

de uma fusão. 

 

Muitas das empresas que saem de Chapter 11 como empresas públicas ou privadas voltam a pedir, 

uma ou mais vezes, proteção da falência ao abrigo do Chapter 11 (Altman e Hotchkiss, 2005). 

Altman e Hotchkiss (2005) constatam que cento e cinquenta e sete empresas pediram uma nova 

proteção ao longo do período compreendido entre 1980 e 2004 e sete empresas pediram proteção 

três vezes. Altman e Hotchkiss (2005) verificam ainda que uma empresa solicita quatro vezes 

proteção ao abrigo do Chapter 11, sendo este caso anterior à introdução do “1978 Bankruptcy 

Reform Act”10. 

 

                                                           
9 A liquidação da empresa é efetuada após solicitação de Chapter 7. Este procedimento obriga ao encerramento da 
empresa e o administrador judiciário tem a incumbência de vender os ativos da empresa e entregar o valor obtido aos 
seus credores. 
10 O Bankruptcy Reform Act of 1978 é conhecido pelo Bankruptcy Code. Este código representa uma grande revisão 
da lei de falências nos Estados Unidos da América. A Lei é a base de como as falências são conduzidas desde 1 de 
Outubro de 1978 até ao dia 16 de Outubro de 2005. A lei prevê três tipos principais de falência, o Chapter 7 prevê a 
liquidação de uma empresa e a liquidação do seu passivo, Chapter 11 permite às empresas prosseguirem as suas 
atividades após a reorganização e o Chapter 13 permite a reestruturação da dívida, mas não a perdoa. 



25 

2.5.2 Performance de Mercado Antes e Durante o Chapter 11 

Diversos estudos analisam a forma como o mercado lida com o anúncio de falência de empresas 

cotadas em bolsa. Aharony, Jones e Swary (1980) estudam o risco e as características do retorno 

de 45 empresas industriais que entraram em processo de falência entre 1970 e 1978 e comparam-

no com o risco de 65 empresas de controlo. Os resultados obtidos apontam para um retorno anormal 

negativo, quatro anos antes da falência, o qual aumenta consideravelmente à medida que a falência 

se aproxima. Os autores verificam, ainda, um declínio acentuado nas sete semanas prévias à entrega 

do pedido de falência. Da mesma forma, Clark e Weinstein (1983) apresentam resultados 

semelhantes para uma amostra de 148 empresas falidas entre 1938 e 1979. O retorno anormal é 

neste caso de -65% para o período de três anos antes da falência e -30% no mês em que é solicitada 

a falência. Por outro lado, Morse e Shaw (1988) analisam uma amostra de 56 empresas que pediram 

a proteção de falências entre os anos de 1973 e 1982, comparando assim a performance deste tipo 

de empresas no período pré e pós Bankruptcy Reform Act de 1978. Estes autores mostram que, 

embora, o investimento em empresas falidas seja mais habitual, não há evidência de retornos 

anormais nas empresas que estão protegidas pelo Chapter 11. Morse e Shaw (1988) referem ainda 

que o risco sistemático destas empresas não muda significativamente após o pedido formal de 

falência, havendo no entanto um aumento significativo na variação dos retornos. 

 

Dentro da mesma linha, Dawkins e Rose-Green (1998) investigam a relação entre os anúncios 

prévios de possíveis pedidos de falência, publicados no Wall Street Journal, e a reação verificada 

a nível do preço dos títulos aquando da oficialização efetiva desse mesmo pedido. Dawkins e Rose-

Green (1998) mostram uma menor reação do preço para falências que ocorreram após um anúncio 

prévio no Wall Street Journal do que nos casos em que tal não acontece. Estes resultados sugerem 

que a surpresa associada ao anúncio de uma falência é menor se o assunto for discutido previamente 

nos media mais populares. Os resultados são robustos após o controlo de fatores como a dimensão 
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da empresa, a probabilidade de falência, a alavancagem e a prévia divulgação da possibilidade de 

ocorrência da falência.  

 

Dawkins, Bhattacharya e Bamber (2007) apresentam evidência empírica sobre um padrão 

sistemático de retornos após um pedido de falência. Tal como em estudos anteriores, constata-se 

que uma queda dos preços dos títulos no período do pedido de falência é seguida de uma subida 

dos preços no período imediatamente subsequente, o qual acaba por ser de pouca duração. Os 

mesmos autores verificam ainda duas mudanças após o pedido de falência: 1) a queda do preço no 

período -1 a +1 está inversamente relacionada com os retornos anormais do período (+2, +5); 2) os 

retornos anormais para o período (+2, +5) estão negativamente associados com os retornos 

anormais do período (+6, +10). Os autores constatam que tais alterações no padrão de retorno não 

são imputáveis à diferença entre o preço bid e o preço ask e elas mantêm-se após o controlo de 

vários fatores associados com os retornos após o pedido de falência (dimensão da empresa, situação 

financeira, financiamento do “devedor em posse”). Uma análise pormenorizada das transações em 

bolsa realizadas pelos investidores sugere que estas mudanças no preço dos títulos são atribuíveis 

à atividade dos grandes investidores e não à dos pequenos investidores. 

 

Por outro lado, Coelho, Taffler e John (2010) mostram que grande parte das transações em ações 

de empresas falidas são efetuadas por investidores individuais, os quais são aparentemente 

motivados pela possibilidade de utilizarem estes títulos para “jogar” no mercado. De facto, os 

autores constatam que as ações das empresas falidas apresentam características especulativas, o 

que as tornam muito similares aos convencionais bilhetes de lotaria. 
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2.5.3 Performance após o Chapter 11 

Hotchkiss (1995) analisa o desempenho de 197 empresas que saíram como empresas públicas após 

um processo de reestruturação ao abrigo do Chapter 11 e conclui que 40% das mesmas têm perdas 

operacionais nos três anos após a saída da falência. A autora constata também que 32% destas 

empresas voltam a entrar formalmente em processo de falência ou reestruturam de forma privada 

a sua dívida 3,8 anos, em média, após saírem de Chapter 11. Hotchkiss (1995) conclui ainda que a 

não alteração da composição dos órgãos de gestão leva a uma pior performance após a falência. 

Tal pode ficar a dever-se ao facto dos gestores11 nomeados antes da falência tenderem a favorecer 

as reorganizações ao invés das liquidações. De facto, este comportamento leva a que empresas 

ineficientes possam continuar a operar, o que permite a continuidade de perdas no futuro mesmo 

depois das empresas terem sido reorganizadas. Por outro lado, Hotchkiss (1995) destaca que apenas 

60% das empresas que foram introduzidas no mercado secundário após o Chapter 11 voltam a ser 

cotadas no NYSE, AMEX e NASDAQ12. Se as piores empresas são incapazes de regressar aos 

principais mercados bolsistas, as conclusões dos estudos sobre a performance em bolsa das ações 

de empresas que saem de falência podem estar enviesadas.  

 

Hotchkiss e Mooradian (2004) encontram resultados semelhantes para uma amostra mais recente 

de empresas que saíram da falência após o Chapter 11. Em particular, os autores verificam que 

uma grande proporção destas empresas são transacionadas Over-the-Counter (OTC) via Bulletin 

Board ou nas Pink Sheets, e por esse motivo o seu desempenho não fica refletido nos estudos de 

Hotchkiss (1995) e no de Eberhart, Altman e Aggarwal (1999). 

 

                                                           
11 Hotchkiss (1995) define que os gestores anteriores à falência são aqueles que geriram a empresa em pelo menos dois 
anos anteriores ao pedido de proteção de falências. 
12 As restantes são cotadas no Over-the-Counter (OTC) Bulletin Board ou nas Pink Sheets. 
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Alderson e Betker (1999) procuram avaliar o desempenho das empresas após a saída do Chapter 

11 utilizando para tal os fluxos de caixa totais. Em particular, analisam uma amostra de 89 empresas 

que saíram da falência no período compreendido entre o ano de 1983 e 1993 e comparam o valor 

de mercado a cinco anos obtido pelas empresas reorganizadas (incluindo todos os pagamentos 

efetuados aos detentores de direitos), com o valor que pode ser obtido na liquidação. O retorno 

anualizado é, então, comparado com o retorno do índice S&P 500 para o mesmo período de tempo. 

Alderson e Betker (1999) constatam que os retornos anualizados das empresas reorganizadas não 

são significativamente diferentes dos retornos obtidos no índice S&P 500, o que implica a não 

existência de retornos anormais para a amostra em análise, se forem ignoradas quaisquer diferenças 

ao nível do risco sistemático. 

 

Eberhart, Altman e Aggarwal (1999) testam a eficiência do mercado para as empresas que saíram 

da falência após o Chapter 11 no período compreendido entre 1989 e 1993. Para as 131 empresas 

incluídas na amostra os autores encontram fraca evidência de retornos anormais no curto prazo e 

forte evidência de retornos anormais positivos nos 200 dias subsequentes ao anúncio da falência. 

Em particular, no curto prazo13 as empresas da amostra apresentam retornos anormais14 que variam 

em média entre os 3,0% e os 3,8% e no médio prazo entre os 24,6% e os 138,8%15. Eberhart, 

Altman e Aggarwal (1999) concluem ainda que os retornos anormais16 de longo prazo são mais 

positivos quando os investidores institucionais aceitam apenas capital próprio em troca dos seus 

créditos vencidos. Esta conclusão sugere que o tipo de títulos aceites pelos investidores mais 

sofisticados pode dar pistas sobre o valor intrínseco das ações da empresa que não estão totalmente 

                                                           
13 Para Eberhart, Altman e Aggarwal (1999) o curto prazo são os dois dias após a saída da falência. 
14 Os retornos anormais são calculados para diferentes benchmarks e os resultados encontrados são robustos para todos 
os cenários. 
15 Esta análise revela que, em média, esse desempenho é superior ao esperado, quando comparado com os casos de 
OPIs. Por exemplo, Ritter (1991) e Loughran e Ritter (1995, 2000) encontram retornos anormais negativos para as 
OPIs. 
16 A evidência encontrada é fraca. 
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refletidos no preço da ação após a saída da falência. Por outro lado, Eberhart, Altman e Aggarwal 

(1999) verificam que os retornos anormais são mais fortes quando as empresas anunciam resultados 

contabilísticos positivos no primeiro relatório financeiro após a saída da falência, sugerindo que 

este sinal reforça a confiança dos investidores neste tipo de empresa, o que leva ao aumento do seu 

valor de mercado. 

 

Zhang (2010) sugere que uma empresa protegida pelo Chapter 11 pode sair da falência numa 

posição competitiva mais vantajosa dentro da sua indústria, em detrimento dos seus rivais. A autora 

construiu uma amostra de 264 empresas que saíram saem da falência ao abrigo do Chapter 11, 

durante o período compreendido entre 1999 e 2006 e encontrou um retorno anormal negativo a 

longo prazo e uma deterioração do desempenho financeiro das empresas concorrentes após a saída 

da falência. Estes resultados são bastante diferentes dos encontrados por Eberhart, Altman e 

Aggarwal (1999) para as empresas que saem do Chapter 11, o que sugere que a saída de Chapter 

11 como empresa cotada em bolsa é favorável para os acionistas das empresas reorganizadas, mas 

é um fator desfavorável para os acionistas das empresas rivais.  

 

Jory e Madura (2007) analisam o underpricing e o desempenho de longo prazo das ações colocadas 

em bolsa por empresas que saem de um processo de falência. Os autores constatam que a incerteza 

sobre o valor de uma oferta é substancialmente reduzida para os casos em que a informação17 

disponível antes da oferta é maior. De facto, no curto prazo o underpricing inicial é 

significativamente mais baixo para as empresas que saem do Chapter 11 e, no longo prazo, as 

empresas que saem de Chapter 11 apresentam retornos anormais positivos para todos os períodos 

em análise. Estes resultados contrariam as conclusões de Ritter (1991), que encontra um retorno 

                                                           
17 As empresas que introduzem novos títulos no mercado secundário estão obrigadas a respeitar os requisitos de 
divulgação de informação da SEC e ainda porque, ao abrigo do Chapter 11, é necessário disponibilizar informação ao 
público no que respeita a vários aspetos da empresa. 
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anormal negativo, no longo prazo, para as OPI que analisa. Jory e Madura (2007) concluem que o 

risco de investir em empresas que foram introduzidas em bolsa após o Chapter 11 é menor do que 

para as tradicionais OPI, porque o grau de assimetria de informação é menor.  
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CAPÍTULO 3 

LIMITES À ARBITRAGEM E A REACÇÃO DO MERCADO À SAÍDA DA 

FALÊNCIA 

 

3.0 Introdução 

Os capítulos anteriores sugerem que o mercado não assimila de forma eficiente a informação 

referente às empresas que saem da falência ao abrigo do Chapter 11. De facto, nos primeiros doze 

meses após a entrada em bolsa, verifica-se a existência de retornos anormais positivos e 

estatisticamente significativos para todas as metodologias utilizadas. 

 

Após as conclusões anteriores considera-se relevante analisar o interesse de investidores 

sofisticados, nomeadamente os investidores institucionais, nos títulos de empresas que saem de 

Chapter 11. A ideia subjacente é que os investidores institucionais são um dos grupos mais 

importantes na definição do preço das ações das empresas, como é demonstrado num estudo 

efetuado por Graham, Harvey e Rajgopal (2005). Em particular, Graham, Harvey e Rajgopal (2005) 

constatam que os responsáveis da área financeira das empresas (CFOs) acreditam que os 

investidores institucionais definem o preço de compra das ações no longo prazo e que os 

investidores não informados não são, habitualmente, importantes na definição do preço. No 

entanto, os CFOs preocupam-se com os investidores não informados porque eles são clientes 

potenciais para os produtos da empresa, bem como investidores. 

 

Este capítulo avalia o interesse dos investidores institucionais pelos títulos de empresas 

reestruturadas ao abrigo do Chapter 11 e que voltam a ser cotadas no mercado de capitais. Para tal, 

são realizados dois testes. No primeiro, compara-se a participação acionista detida pelos 

investidores institucionais nas empresas da amostra com as detidas em empresas similares em 
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termos do seu perfil de risco. O segundo teste é semelhante ao primeiro, mas neste caso os 

investidores institucionais são diferenciados pelo seu tipo18. A realização deste teste é justificada 

por se considerar que os investidores seguem estratégias diferentes na construção dos seus 

portfólios, como foi demonstrado por Del Guercio (1996)  

 

3.1 Investidores Institucionais, Investidores Não Informados e Saídas da Falência 

3.1.1 Enquadramento 

A SEC19 define o investidor institucional como uma entidade que investe em, ou compra e vende, 

títulos por conta própria. Para além de poderem deter uma carteira própria de títulos, os investidores 

institucionais também podem tomar decisões de investimento por conta de terceiros. Ke e 

Ramalingegowda (2005) explicam que entre os investidores institucionais encontramos empresas 

seguradoras, bancos, fundos de investimento, consultores financeiros e outros investidores 

institucionais que gerem fundos de pensões e de universidades. Além disso, Cai e Zheng (2004) 

constatam que os investidores institucionais são responsáveis por mais de 50% das transações 

efetuadas nos mercados acionistas norte-americanos.  

 

A literatura tende a assumir que os investidores institucionais são agentes sofisticados que agem 

tipicamente de forma racional, sendo a sua atividade fundamental para a determinação do preço de 

mercado dos ativos (Cohen, 1999 e Dennis e Strickland, 2002; Lakonishok, Shleifer e Vishny 1992; 

Chakravarty 2001; e Nagel 2005). Essa sofisticação permite-lhes explorar as ineficiências dos 

investidores não informados, através da escolha mais adequada dos momentos para efetuar 

transações no mercado. Por exemplo, Ke e Petroni (2004) afirmam que as alterações na composição 

                                                           
18 O tipo de investidor é definido de acordo com as cinco categorias de investidores institucionais disponíveis na base 
de dados CDA / Spectrum. 
19 Para mais detalhes deve ser consultado o site:  http://www.sec.gov/divisions/investment/13ffaq.htm 
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das carteiras de investimento dos investidores institucionais estão positivamente associadas com 

os retornos esperados. Por outro lado, Grinblatt, Titman e Wermers (1995) verificam que os 

investidores institucionais tendem a seguir os movimentos passados dos preços.  

 

Os investidores institucionais demonstram tendência para seguirem as estratégias dos seus pares 

num fenómeno conhecido na literatura como herding20. Hirshleifer, Subrahmanyam e Titman 

(1994) e Li e Wang (2008) mostram que este comportamento tende a aproximar o preço de mercado 

dos títulos do seu valor fundamental. Em oposição, Scharfstein e Stein (1990), Del Guercio (1996) 

e Gompers e Metrick (2001) afirmam que o herding pode gerar anomalias de mercado quando é 

motivado por razões comportamentais e as curvas de procura não são perfeitamente elásticas. Da 

mesma forma, Lakonishok, Shleifer e Vishny (1992) afirmam que o herding combinado com 

estratégias de investimento de feedback21 positivo podem contribuir para a desestabilização dos 

preços das ações por parte dos investidores institucionais. 

 

Outros autores demonstram que os investidores institucionais têm preferência por títulos com 

determinadas características. Field (1996) e Bennett, Lowe e Honey (2003) verificam que os 

investidores institucionais são mais propensos a comprar títulos de empresas com boa reputação, 

de empresas mais antigas e de maior dimensão. Gompers e Metrick (2001) verificam que os 

investidores institucionais investem em títulos com maior dimensão, com maior liquidez, com 

rácios book-to-market elevados e que tiveram retornos relativamente baixos durante o ano anterior. 

A volatilidade também parecer ser importante no processo de seleção de ativos levada a cabo pelos 

investidores institucionais. Badrinath, Gay e Kale (1989) sugerem que os investidores 

institucionais são prudentes e por isso propensos a evitar títulos com maior volatilidade. Conclusão 

                                                           
20 Em português “comportamento em manada”. 
21 A aquisição de títulos com feedback positivo é uma estratégia que implica a compra e venda de títulos que foram 
vencedores e perdedores no passado, respetivamente. 
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bastante diferente é a defendida por Sias (1996). Este autor encontra uma associação positiva entre 

o nível de propriedade institucional e a volatilidade dos títulos, após o controlar pelo efeito 

dimensão da empresa.  

 

Grinstein e Michaely (2005) apresentam outra explicação para a forma como os investidores 

institucionais escolhem os títulos em que investem. Os autores sugerem que os institucionais 

evitam títulos que não pagam dividendos e entre os que pagam dividendos, tendem a ter mais títulos 

das empresas que pagam dividendos mais baixos. Grinstein e Michaely (2005) sugerem que os 

investidores institucionais preferem as empresas que mais recompram ações. O'Brien e Bhushan 

(1990) afirmam ainda que os investidores institucionais são atraídos para as empresas com menor 

assimetria de informação e que estejam a ser seguidas por analistas financeiros. Finalmente, Del 

Guercio (1996) constata que nem todos os investidores institucionais se comportam da mesma 

forma. Por um lado, os bancos tendem a construir as suas carteiras de investimento recorrendo a 

títulos com elevada qualidade, em sectores conservadores enquanto os hedge funds optam por 

compor as suas carteiras com títulos com maior risco.  

 

Em oposição aos investidores institucionais, a literatura financeira apresenta os investidores não 

informados. Black (1986) e Shleifer e Summers (1990) afirmam que os investidores não 

informados são aqueles que tomam as suas decisões de investimento com base em ruído em 

detrimento de informação. Existem vários aspetos psicológicos que afetam a capacidade de decisão 

deste tipo de investidor. Hirshleifer (2001) reconhece que o investidor médio não é capaz de 

recolher todas as informações relevantes e de processá-las rigorosamente, conforme é exigido pelas 

finanças clássicas. De facto, a psicologia cognitiva defende que o processo de tomada de decisão 

dos indivíduos é afetado por um conjunto de fenómenos que os impede de serem totalmente 

racionais. Entre estes fenómenos destacam-se o “excesso de confiança”, a “representatividade”, o 
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“conservadorismo”, a “ancoragem”, o “enquadramento”, a “contabilidade mental” e o “orgulho e 

arrependimento”. É pois possível que estes enviesamentos cognitivos afetem os investidores na 

tomada de decisões de investimento pelo que, neste contexto, é expectável a existência de 

comportamentos não racionais nos mercados financeiros. 

 

A literatura financeira apresenta vários exemplos de como as limitações cognitivas afetam as 

decisões de investimento dos investidores não informados. Por exemplo, há alguma evidência que 

os investidores não informados transacionam excessivamente no mercado (Odean, 1998 e 1999). 

Barber e Odean (2000) mostram que o elevado volume de transações reduz substancialmente o 

desempenho subsequente devido aos elevados custos de transação e Odean (1999) e Anderson 

(2005) confirmam que a maioria dos investidores não informados perde parte do seu investimento 

à medida que aumenta o número de transações efetuadas. Embora os investidores não informados 

transacionem excessivamente no mercado, eles mantêm portfólios não diversificados (Barber e 

Odean, 2000 e Goetzmann e Kumar, 2005, 2008). Alguns investidores não informados preferem 

adquirir ações com características semelhantes às de uma lotaria22 (Kumar, 2009). Estes títulos 

especulativos constituem o habitat preferido dos investidores não informados que apresentam uma 

forte propensão para jogar e têm funções de utilidade que acentuam o risco do comportamento da 

procura por esses títulos (Han e Kumar, Forthcoming). 

 

3.1.2 Implicações Empíricas 

Nesta secção procura-se compreender o papel dos investidores institucionais na estrutura de 

propriedade das empresas que saem da falência. Como anteriormente referido, a presença de 

investidores institucionais é muito relevante para a gestão das empresas que estão cotadas em bolsa. 

                                                           
22 Ações de baixo preço e com elevada volatilidade e assimetria específicas. 
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Duas perspetivas diferentes são defendidas pelos investigadores em finanças (por exemplo, 

Solomon e Solomon, 2004). Segundo os primeiros, os investidores institucionais melhoram a 

gestão das empresas, uma vez que a monotorização beneficia todos os acionistas e, em alguns 

casos, a monotorização efetuada por institucionais proporciona incentivos aos gestores das 

empresas para se focarem nos resultados a longo prazo. Os segundos argumentam que os 

investidores institucionais estão fortemente interessados na maximização dos lucros de curto prazo. 

Para tal, pressionam os gestores das empresas na prossecução de objetivos de curto prazo em 

detrimento dos de longo prazo. Nesta segunda visão aumenta a conflitualidade nas empresas, 

motivada pelos custos de agência entre os gestores das empresas e os investidores institucionais. 

 

Huyghebaert e Hulle (2004) sugerem que quando as empresas compreendem a influência positiva 

dos investidores institucionais na sua estrutura de propriedade, podem empreender esforços para 

atraí-los. Num estudo sobre OPIs, Huyghebaert e Hulle (2004) defendem que a intervenção dos 

investidores institucionais pode ter um efeito positivo sobre o preço das ações. Este efeito decorre 

dos seguintes mecanismos: os investidores institucionais reduzem a assimetria de informação entre 

as empresas e outros investidores, contribuem para a liquidez das ações e melhoram a gestão das 

empresas. Por outro lado, Eberhart, Altman e Aggarwal (1999, p.1967) sugerem que a 

predisposição dos investidores institucionais para aceitar ficar somente com ações23 da nova 

empresa após a saída da falência está positivamente associada com a expectativa de obtenção de 

retornos anormais a longo prazo.  

 

A literatura financeira é omissa sobre o papel que os investidores institucionais assumem na 

estrutura acionista de empresas que estiveram protegidas pelo Chapter 11. Assim, em seguida, 

estuda-se em detalhe o interesse dos investidores institucionais nos títulos de empresas que saem 

                                                           
23 Em troca dos seus créditos sobre a empresa falida. 
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da falência após o Chapter 11, uma vez que estes investidores são considerados um dos grupos 

mais importantes na definição do preço dos títulos (Graham, Harvey e Rajgopal, 2005). Em 

particular, Graham, Harvey e Rajgopal (2005) constatam que os gestores das empresas estão 

dispostos a fazer pequenos ou moderados sacrifícios no valor económico da empresa para ir ao 

encontro das expectativas dos lucros dos investidores institucionais e assim evitarem uma reação 

violenta do mercado quando os resultados são abaixo do previsto. Para tal é necessário testar a 

seguinte hipótese: 

H3.1: Após a saída da falência existem diferenças estatisticamente significativas na percentagem de 

ações detidas pelos investidores institucionais em empresas que saem da falência e em empresas 

comparáveis. 

 

Estudos anteriores revelam que os investidores institucionais têm preferências por certos tipos de 

ações ou características de empresas. Por exemplo, Del Guercio (1996) chega à conclusão que os 

bancos tendem a direcionar os seus portfólios para ações de empresas que estejam integradas em 

sectores de elevada qualidade e que possam ser considerados investimentos prudentes no mercado 

acionista. Em sentido contrário encontram-se os gestores de fundos de investimento que estão 

disponíveis para fazer investimentos com um grau maior de risco. Por outro lado, Davies, Kat e Lu 

(2006) afirmam que as estratégias de investimento seguidas pelos hedge funds tendem a ser 

bastante diferentes das estratégias seguidas pelos gestores de fundos tradicionais. Ainda no que se 

refere aos hedge funds, Davies, Kat e Lu (2006) sugerem que todos os hedge funds seguem a sua 

própria estratégia de investimento, o que significa que são um grupo extremamente heterogéneo. 

Assim, é possível que nem todos os investidores institucionais reajam da mesma forma à saída da 

falência. A segunda hipótese de investigação é utilizada para verificar esta suposição: 
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H3.2: Após a saída da falência, independentemente do tipo de investidor institucional, existem 

diferenças estatisticamente significativas na percentagem de ações detidas pelos investidores 

institucionais em empresas que saem da falência e em empresas comparáveis. 

 

3.1.3 Dados 

Nos Estados Unidos, todos os investidores institucionais com mais de 100 milhões de dólares de 

títulos em gestão discricionária têm de informar a SEC acerca dos títulos que têm em carteira. O 

reporte tem de ser efetuado até 45 dias após o encerramento de cada trimestre, no formulário 13F 

da SEC, onde todas as posições em ações ordinárias superiores a 10 mil ações ou superiores a 

200.000 dólares devem ser divulgadas. Esta informação é tratada pela CDA/Spectrum, a qual 

atribui um código que caracteriza o tipo de investidor institucional que está a reportar a sua posição 

(Cai e Zheng, 2004). Os tipos disponíveis são: (1) bancos; (2) companhia de seguros; (3) sociedade 

de investimento (fundos de investimento); (4) consultores de investimentos e (5) outras. As três 

primeiras categorias são autoexplicativas. Por outro lado, Gompers e Metrick (2001) esclarecem 

que a categoria dos “consultores de investimento” inclui a maioria das grandes empresas de 

corretagem, enquanto a categoria “outros” inclui os fundos de pensões e as fundações 

universitárias. 

 

Os dados tilizados neste ponto do trabalho foram recolhidos da base de dados Thomson Financial 

Network CDA/Spectrum Institutional Holdings, a qual cobre todo o período de análise 

(compreendido entre o dia 01-10-1979 e 17-10-2005). Nem todas as empresas têm dados para todos 

os trimestres que se incluem no estudo24. Ainda assim, 87% das empresas incluídas na amostra têm 

dados disponíveis em todos os trimestres analisados. Neste capítulo são novamente utilizadas as 

                                                           
24 Vide Tabelas 3.1 e 3.2. 
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empresas de controlo selecionadas de acordo com os critérios dimensão, rácio book-to-market e 

indústria apresentadas na sub-secção 4.1.2.2.; 95% destas empresas têm informação disponível na 

base de dados CDA/Spectrum em todos os trimestres analisados. 

 

3.1.4 Metodologia 

Procedeu-se à quantificação do número de ações detidas pelos investidores institucionais através 

da seguinte expressão (ex. Nofsinger e Sias, 1999; Chen, Jegadeesh e Wermers, 2000; Ke e 

Ramalingegowda, 2005): 

 

Circulação em Ações t,i

Detidas Ações ti,
t,iInst =        (3.1) 

 

sendo que Ações Detidasi,t é o número de ações da empresa i detidas pelos investidores 

institucionais no trimestre t e Ações em Circulaçãoi,t é o número médio de ações em circulação da 

empresa i no trimestre t. Considera-se que para a empresa i, o trimestre um é o primeiro trimestre 

após a empresa sair da falência e começar a ser cotada no mercado acionista. São ainda 

considerados 11 trimestres adicionais por cada empresa, o que permite observar a dinâmica 

temporal desta variável. O mesmo procedimento é assumido com as empresas de controlo. 

 

3.1.5 Resultados 

Nesta secção apresentam-se os resultados obtidos com a análise às participações societárias dos 

investidores institucionais nas empresas incluídas na amostra e na amostra de controlo. Os 

resultados são apresentados nas Tabelas 3.1 e 3.2, de acordo com dois cenários estabelecidos. No 

Cenário 1 as empresas de controlo são mantidas nos cálculos independentemente da respetiva 
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empresa da amostra estar ou não listada num dos principais mercados acionistas dos Estados 

Unidos. No Cenário 2 as empresas de controlo são eliminadas nos cálculos quando a respetiva 

empresa da amostra deixa de estar listada. 

 

A análise da Tabela 3.1 sugere que a percentagem de títulos de empresas da amostra detida pelos 

investidores institucionais aumenta consideravelmente entre o trimestre 1 e o trimestre 4 e tende a 

estabilizar a partir desse período (média = 40%; mediana = 35%)25. Nas empresas de controlo não 

parecem existir grandes flutuações na percentagem de ações detidas por institucionais ao longo dos 

trimestres considerados. Por outro lado, com exceção do trimestre 1 (e 12 mas apenas em 

medianas), não existem diferenças significativas entre o nível de investimento em ações por parte 

dos institucionais para empresas da amostra e empresas de controlo. Ao contrário dos restantes 

períodos, no trimestre 1 verifica-se uma diferença estatisticamente significativa entre estas duas 

amostras atendendo a um nível de significância de 10%, no caso da média e de 1%, no caso da 

mediana.  

 

Os dados da Tabela 3.2 são muito semelhantes. Mais uma vez, a comparação entre as duas amostras 

sugere que, com exceção do trimestre 1, não existem diferenças significativas entre as empresas da 

amostra e as empresas de controlo. 

 

Em face desta evidência, com exceção do trimestre 1, rejeita-se a hipótese 3.1 para ambos os 

cenários, em todos os períodos em análise. 

  

                                                           
25 Os testes realizados para calcular a diferença de média e de medianas entre o trimestre 1 e o trimestre 4 têm como 
nível de significância, no caso da média o valor de 0,0234 e no caso da mediana o valor de <0,0001. Estes resultados 
permitem afirmar que há diferenças significativas nas participações detidas pelos investidores institucionais, entre o 
trimestre 1 e o trimestre 4, em empresas que saem da falência após a proteção do Chapter 11. 
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Tabela 3.1 – Participações Societárias dos Investidores Institucionais nas Empresas que Saem da Falência 

Cenário 1 

Participações societárias no caso das empresas de controlo selecionadas pela dimensão, rácio book-to-market e 
indústria: este painel apresenta a participação que os investidores institucionais detêm para a amostra de 266 empresas, 
não financeiras e não utilities, listadas no NYSE, AMEX ou NASDAQ, que foram protegidas pelo Chapter 11 entre 
01-10-1979 e 17-10-2005 e que se mantiveram listadas nas maiores bolsas americanas após a saída da falência. Foi 
necessário identificar um portfólio de controlo escolhido de acordo com a dimensão, o rácio book-to-market e a 
indústria. Para determinar as empresas match, numa primeira fase, foram retiradas todas as empresas que não 
pertenciam à mesma indústria; numa segunda fase, foram identificadas todas as empresas incluídas no CRSP com uma 
capitalização de mercado entre 70% a 130% quando comparadas com o valor de mercado das empresas incluídas na 
amostra. Posteriormente, o portfólio de controlo foi selecionado de acordo com as empresas que detinham um rácio 
book-to-market mais próximo do das empresas que constituem a amostra. A participação societária dos investidores 
institucionais nestas empresas é determinada pela seguinte fórmula: Insti,t = Ações Detidasi,t / Ações em Circulaçãoi,t, 
onde as Ações Detidasi,t é o número de ações da empresa i detidas pelos investidores institucionais no período t e as 
Ações em Circulaçãoi,t são o número de ações em circulação no período t. O trimestre 0 é simplesmente o primeiro 
trimestre em que os investidores institucionais informam o mercado sobre o número de ações que detêm de cada 
empresa (amostra e match) após a saída da falência. As duas últimas colunas apresentam um teste t bilateral que 
pretende medir o nível de significância das médias e um teste de Wilcoxon-Man-Whitney para medir o nível de 
significância das medianas. N representa o número de empresas com informações disponíveis para o cálculo do Instit 
no trimestre t. 
 

 
Empresas da Amostra   Empresas de Controlo – SBMI   Nível de 

Significância 

Trimestre Média Mediana N  Média Mediana N  Média Mediana 

1 27.77% 20.96% 266  34.70% 30.85% 266  0.099 0.003 
2 34.72% 31.35% 264  34.54% 29.19% 266  0.476 0.776 
3 36.44% 31.51% 261  35.75% 30.44% 266  0.681 0.693 
4 38.92% 35.04% 259  36.52% 30.76% 266  0.757 0.318 
5 38.36% 33.19% 257  36.66% 31.66% 266  0.599 0.553 
6 39.13% 35.50% 248  36.42% 31.26% 262  0.786 0.282 
7 38.76% 35.39% 239  36.62% 31.66% 258  0.486 0.493 
8 39.30% 36.09% 225  35.93% 31.67% 249  0.425 0.231 
9 39.88% 34.84% 217  35.69% 29.78% 248  0.143 0.185 

10 39.61% 33.11% 208  36.47% 31.21% 243  0.608 0.252 
11 40.60% 35.08% 199  36.66% 31.48% 239  0.506 0.206 
12 40.47% 37.14% 187  36.93% 31.42% 235  0.940 0.198 
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Tabela 3.2 – Participações Societárias dos Investidores Institucionais nas Empresas que Saem da Falência 

Cenário 2 

Participações societárias no caso das empresas de controlo selecionadas pela dimensão, rácio book-to-market e 
indústria: este painel apresenta a participação que os investidores institucionais detêm para a amostra de 266 empresas, 
não financeiras e não utilities, listadas no NYSE, AMEX ou NASDAQ, que foram protegidas pelo Chapter 11 entre 
01-10-1979 e 17-10-2005 e que se mantiveram listadas nas maiores bolsas americanas após a saída da falência. Foi 
necessário identificar um portfólio de controlo escolhido de acordo com a dimensão, o rácio book-to-market e a 
indústria. Para determinar as empresas match, numa primeira fase, foram retiradas todas as empresas que não 
pertenciam à mesma indústria; numa segunda fase, foram identificadas todas as empresas incluídas no CRSP com uma 
capitalização de mercado entre 70% a 130% quando comparadas com o valor de mercado das empresas incluídas na 
amostra. Posteriormente, o portfólio de controlo foi selecionado de acordo com as empresas que detinham um rácio 
book-to-market mais próximo do das empresas que constituem a amostra. A participação societária dos investidores 
institucionais nestas empresas é determinada pela seguinte fórmula: Insti,t = Ações Detidasi,t / Ações em Circulaçãoi,t, 
onde as Ações Detidasi,t é o número de ações da empresa i detidas pelos investidores institucionais no período t e as 
Ações em Circulaçãoi,t são o número de ações em circulação no período t. O trimestre 0 é simplesmente o primeiro 
trimestre em que os investidores institucionais informam o mercado sobre o número de ações que detêm de cada 
empresa (amostra e match) após a saída da falência. As duas últimas colunas apresentam um teste t bilateral que 
pretende medir o nível de significância das médias e um teste de Wilcoxon-Man-Whitney para medir o nível de 
significância das medianas. N representa o número de empresas com informações disponíveis para o cálculo do Instit 
no trimestre t. 
 

 
Empresas da Amostra   Empresas de Controlo - SBMI   Nível de 

Significância 

Trimestre Média Mediana N  Média Mediana N  Média Mediana 

1 27.77% 20.96% 266  34.70% 30.85% 266  0.099 0.003 
2 34.72% 31.35% 264  34.75% 29.25% 264  0.479 0.851 
3 36.44% 31.51% 261  36.12% 30.53% 261  0.657 0.812 
4 38.92% 35.04% 259  36.99% 31.49% 259  0.810 0.423 
5 38.36% 33.19% 257  36.94% 32.32% 257  0.604 0.650 
6 39.13% 35.50% 248  36.84% 31.80% 248  0.838 0.373 
7 38.76% 35.39% 239  36.97% 32.85% 239  0.472 0.603 
8 39.30% 36.09% 225  36.81% 32.81% 225  0.525 0.396 
9 39.88% 34.84% 217  36.42% 31.04% 217  0.164 0.322 

10 39.61% 33.11% 208  37.02% 31.36% 208  0.562 0.395 
11 40.60% 35.08% 199  38.27% 33.59% 199  0.636 0.526 
12 40.47% 37.14% 187  38.85% 34.26% 187  0.779 0.548 
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A análise efetuada nas tabelas 3.1 e 3.2 é feita de forma agregada, ou seja, não distingue os diversos 

investidores institucionais. As tabelas 3.3 e 3.4 revelam uma análise mais pormenorizada tendo em 

conta as participações acionistas de acordo com as cinco categorias de investidores institucionais 

disponíveis na base de dados CDA / Spectrum. A apresentação dos doze trimestres usados nesta 

abordagem alternativa é desafiadora, dada a quantidade de informação envolvida. Assim, opta-se 

por focar a análise em quatro trimestres críticos (1, 4, 8 e 12), que retratam o padrão temporal da 

variável aqui analisada. 

 

Da análise às tabelas 3.3 e 3.4, verifica-se que os consultores de investimento e outros investidores 

institucionais (por exemplo, fundos de pensões e fundações universitárias) detêm a maioria das 

ações compradas pelos investidores institucionais nas empresas que saem da falência após o 

Chapter 11. No caso dos outros investidores institucionais, verifica-se um crescimento do primeiro 

trimestre para o quarto trimestre e, após esse período a participação acionista mantêm-se a um nível 

de 20%. No caso dos consultores de investimentos, os resultados demonstram um crescimento 

sustentado na participação detida por este tipo de investidores institucionais ao longo dos trimestres 

analisados. Em particular, no trimestre 1, os consultores de investimento detêm cerca de 10% do 

capital das empresas que regressam à cotação após terem saído do processo de reestruturação em 

Chapter 11, o que compara com os 17,32% no décimo segundo trimestre. O resultado inverso é 

encontrado para as companhias de seguros (Média por trimestre = 3,10%, 3,27%, 2,97% e 2,98%, 

respetivamente). Este padrão não muda significativamente para as empresas de controlo. A única 

diferença prende-se com a troca de posição entre os bancos e as sociedades de investimento. 

 

Numa análise comparativa entre as empresas da amostra e as empresas de controlo verifica-se que 

existem diferenças significativas entre as participações acionistas médias detidas pelas companhias 

de seguros, pelas sociedades de investimento e pelos consultores de investimento a um nível de 
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significância de 0,1%. Para as medianas os valores são mistos, mas na maioria dos casos não 

demonstram diferenças entre as duas amostras. No caso dos bancos, há diferenças significativas 

entre as duas amostras, a níveis normais, no caso das medianas. Para as médias depende do 

trimestre em análise. No que se refere aos outros investidores institucionais constata-se que não há 

diferenças significativas entre as duas amostras. Em face desta evidência, rejeita-se a hipótese 3.2 

para o caso dos bancos e outros investidores institucionais e não se rejeita a hipótese 3.2 para o 

caso das companhias de seguros, empresas de investimento e consultores de investimento. 
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Tabela 3.3 – Participações Societárias dos Investidores Institucionais nas Empresas que Saem da 
Falência por Tipo de Investidor 

Cenário 1 

Participações societárias no caso das empresas de controlo selecionadas pela dimensão, rácio book-to-market e 
indústria: este painel apresenta a participação que os investidores institucionais detêm para a amostra de 266 empresas, 
não financeiras e não utilities, listadas no NYSE, AMEX ou NASDAQ, que foram protegidas pelo Chapter 11 entre 
01-10-1979 e 17-10-2005 e que se mantiveram listadas nas maiores bolsas americanas após a saída da falência. Foi 
necessário identificar um portfólio de controlo escolhido de acordo com a dimensão, o rácio book-to-market e a 
indústria. Para determinar as empresas match, numa primeira fase, foram retiradas todas as empresas que não 
pertenciam à mesma indústria; numa segunda fase, foram identificadas todas as empresas incluídas no CRSP com uma 
capitalização de mercado entre 70% a 130% quando comparadas com o valor de mercado das empresas incluídas na 
amostra. Posteriormente, o portfólio de controlo foi selecionado de acordo com as empresas que detinham um rácio 
book-to-market mais próximo do das empresas que constituem a amostra. A participação societária dos investidores 
institucionais nestas empresas é determinada pela seguinte fórmula: Insti,t = Ações Detidasi,t / Ações em Circulaçãoi,t, 
onde as Ações Detidasi,t é o número de ações da empresa i detidas pelos investidores institucionais no período t e as 
Ações em Circulaçãoi,t são o número de ações em circulação no período t. O trimestre 0 é simplesmente o primeiro 
trimestre em que os investidores institucionais informam o mercado sobre o número de ações que detêm de cada 
empresa (amostra e match) após a saída da falência. As participações societárias são divididas de acordo com a 
classificação de tipo de investidor institucional atribuída pela CDA/Spectrum. Em particular, o tipo (1) refere-se aos 
bancos, o tipo (2) refere-se às companhias de seguros, o tipo (3) refere-se às sociedades de investimento, o tipo (4) 
refere-se aos consultores de investimento, como sejam as grandes corretoras e o tipo (5) refere-se a outros investidores 
institucionais, como sejam os fundos de pensões e fundações universitárias. As duas últimas colunas apresentam um 
teste t bilateral que pretende medir o nível de significância das médias e um teste de Wilcoxon-Man-Whitney para 
medir o nível de significância das medianas. N representa o número de empresas com informações disponíveis para o 
cálculo do Instit no trimestre t. 
 

 
 

Empresas da Amostra   Empresas de Controlo – 
SBMI   Nível de 

Significância 

Trimestre Tipo Média Mediana N  Média Mediana N  Média Mediana 

1 

1 3.27% 0.86% 266  5.04% 2.96% 266  0.0760 <0.0001 
2 3.10% 0.89% 266  2.22% 1.04% 266  <0.0001 0.3514 
3 5.94% 2.08% 266  3.55% 1.52% 266  <0.0001 0.8795 
4 9.68% 4.54% 266  11.41% 7.89% 266  0.0065 <0.0001 
5 17.37% 5.11% 266  19.58% 4.99% 266  0.1091 0.4039 

4 

1 3.95% 2.03% 259  4.81% 3.01% 266  0.4051 0.0015 
2 3.27% 1.29% 259  2.43% 1.26% 266  <0.0001 0.8832 
3 6.41% 2.35% 259  3.86% 1.69% 266  <0.0001 0.0722 
4 13.62% 6.51% 259  12.41% 8.72% 266  0.0010 0. 7814 
5 22.54% 4.95% 259  20.39% 3.90% 266  0.2526 0. 9167 

8 

1 3.97% 1.86% 225  4.71% 3.24% 249  0.9792 0.0045 
2 2.97% 1.32% 225  2.45% 1.57% 249  <0.0001 0.9058 
3 6.81% 4.15% 225  4.20% 1.60% 249  <0.0001 0.0169 
4 16.29% 9.27% 225  12.67% 8.98% 249  <0.0001 0.5078 
5 20.36% 3.24% 225  19.25% 3.76% 249  0.3338 0.9248 

12 

1 3.95% 2.60% 187  4.88% 3.05% 235  0.0014 0.0732 
2 2.98% 1.59% 187  2.39% 1.75% 235  <0.0001 0.9403 
3 7.59% 3.49% 187  5.17% 1.75% 235  0.0002 0.0429 
4 17.32% 12.14% 187  13.67% 9.81% 235  <0.0001 0.2478 
5 22.25% 4.18% 187  21.29% 3.87% 235  0.3873 0.5718 
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Tabela 3.4 – Participações Societárias dos Investidores Institucionais nas Empresas que Saem da Falência por 
Tipo de Investidor 

Cenário 2 

Participações societárias no caso das empresas de controlo selecionadas pela dimensão, rácio book-to-market e 
indústria: este painel apresenta a participação que os investidores institucionais detêm para a amostra de 266 empresas, 
não financeiras e não utilities, listadas no NYSE, AMEX ou NASDAQ, que foram protegidas pelo Chapter 11 entre 
01-10-1979 e 17-10-2005 e que se mantiveram listadas nas maiores bolsas americanas após a saída da falência. Foi 
necessário identificar um portfólio de controlo escolhido de acordo com a dimensão, o rácio book-to-market e a 
indústria. Para determinar as empresas match, numa primeira fase, foram retiradas todas as empresas que não 
pertenciam à mesma indústria; numa segunda fase,  foram identificadas todas as empresas incluídas no CRSP com 
uma capitalização de mercado entre 70% a 130% quando comparadas com o valor de mercado das empresas incluídas 
na amostra. Posteriormente, o portfólio de controlo foi selecionado de acordo com as empresas que detinham um rácio 
book-to-market mais próximo do das empresas que constituem a amostra. A participação societária dos investidores 
institucionais nestas empresas é determinada pela seguinte fórmula: Insti,t = Ações Detidasi,t / Ações em Circulaçãoi,t, 
onde as Ações Detidasi,t é o número de ações da empresa i detidas pelos investidores institucionais no período t e as 
Ações em Circulaçãoi,t são o número de ações em circulação no período t. O trimestre 0 é simplesmente o primeiro 
trimestre em que os investidores institucionais informam o mercado sobre o número de ações que detêm de cada 
empresa (amostra e match) após a saída da falência. As participações societárias são divididas de acordo com a 
classificação de tipo de investidor institucional atribuída pela CDA/Spectrum. Em particular, o tipo (1) refere-se aos 
bancos, o tipo (2) refere-se às companhias de seguros, o tipo (3) refere-se às sociedades de investimento, o tipo (4) 
refere-se aos consultores de investimento, como sejam as grandes corretoras e o tipo (5) refere-se a outros investidores 
institucionais, como sejam os fundos de pensões e fundações universitárias. As duas últimas colunas apresentam um 
teste t bilateral que pretende medir o nível de significância das médias e um teste de Wilcoxon-Man-Whitney para 
medir o nível de significância das medianas. N representa o número de empresas com informações disponíveis para o 
cálculo do Instit no trimestre t. 
 

 
 

Empresas da Amostra   Empresas de Controlo – SBMI   Nível de 
Significância 

Trimestre Tipo Média Mediana N  Média Mediana N  Média Mediana 

1 

1 3.27% 0.86% 266  5.04% 2.96% 266  0.0760 <0.0001 
2 3.10% 0.89% 266  2.22% 1.04% 266  <0.0001 0.3514 
3 5.94% 2.08% 266  3.55% 1.52% 266  <0.0001 0.8795 
4 9.68% 4.54% 266  11.41% 7.89% 266  0.0065 <0.0001 
5 17.37% 5.11% 266  19.58% 4.99% 266  0.1091 0.4039 

4 

1 3.95% 2.03% 259  4.71% 2.96% 259  0.2955 0.0026 
2 3.27% 1.29% 259  2.45% 1.30% 259  <0.0001 0.9107 
3 6.41% 2.35% 259  3.89% 1.65% 259  <0.0001 0.0773 
4 13.62% 6.51% 259  12.53% 8.79% 259  0.0016 0.7323 
5 22.54% 4.95% 259  20.57% 3.89% 259  0.2839 0.9227 

8 

1 3.97% 1.86% 225  4.64% 3.29% 225  0.9558 0.0061 
2 2.97% 1.32% 225  2.45% 1.57% 225  <0.0001 0.8353 
3 6.81% 4.15% 225  4.31% 1.71% 225  <0.0001 0.0272 
4 16.29% 9.27% 225  13.16% 9.13% 225  <0.0001 0.7496 
5 20.36% 3.24% 225  18.53% 3.46% 225  0.2503 0.8354 

12 

1 3.95% 2.60% 187  5.00% 3.47% 187  0.0020 0.0360 
2 2.98% 1.59% 187  2.37% 1.75% 187  <0.0001 0.9372 
3 7.59% 3.49% 187  5.28% 1.90% 187  0.0007 0.0935 
4 17.32% 12.14% 187  14.29% 11.01% 187  <0.0001 0.5327 
5 22.25% 4.18% 187  21.25% 3.58% 187  0.4440 0.5370 
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3.1.6 Sumário 

Este capítulo testa se o interesse dos investidores institucionais na estrutura de propriedade das 

empresas da amostra é diferente do encontrado para empresas similares. Os resultados mostram 

que, no primeiro trimestre após a saída da situação de falência, tais investidores detêm um número 

inferior de ações, justificada em certa medida pela qualidade das ações destas empresas. Esta 

conclusão está em consonância com os resultados encontrados por Badrinath, Gay e Kale (1989), 

os quais sugerem que os investidores institucionais são prudentes. No entanto, esta aparente 

relutância parece dissipar-se ao fim de um trimestre, algo que se torna claro no final do terceiro 

trimestre após a saída da falência. Nesse momento assiste-se a um aumento considerável da 

participação deste tipo de investidores no capital das empresas em estudo. As alterações na 

composição das carteiras de investimento dos investidores institucionais estão positivamente 

associadas com os retornos esperados, situação que corresponde ao defendido por Ke e Petroni 

(2004). Por outro lado, importa notar que, com a exceção do primeiro trimestre, os resultados 

sugerem que os investidores institucionais não apresentam uma propensão diferente em deter ações 

das empresas da amostra comparativamente a empresas similares em termos de características 

fundamentais (isto é, risco e retorno). 

 

A partição dos investidores institucionais pelo seu tipo permite clarificar os resultados iniciais. Para 

as companhias de seguros, sociedades de investimento e consultores de investimento verificam-se 

diferenças significativas nas participações societárias entre as empresas da amostra e as empresas 

de controlo. O mesmo não acontece no caso dos bancos e dos outros investidores institucionais. 

Estes resultados são consistentes com os encontrados por Del Guercio (1996), uma vez que, 

segundo Del Guercio (1996) nem todos os investidores institucionais se comportam da mesma 

forma. 
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CAPÍTULO 4 

CONCLUSÕES 

 

4.0 Introdução 

Este trabalho contribui para o debate em curso sobre a HEM, uma vez que explora a forma como 

o mercado acionista norte-americano lida com a entrada em bolsa de empresas que se reorganizam 

ao abrigo do Chapter 11. Este evento é considerado por diversos autores como um “novo começo” 

(por exemplo, Gilson, 1997 e Heron, Lie e Rogers, 2009) o qual possibilita às empresas viáveis 

saírem da falência numa posição competitiva mais vantajosa dentro da sua indústria, em detrimento 

dos seus concorrentes, uma vez que uma empresa que sai do Chapter 11 pode ter diminuído 

consideravelmente os encargos do serviço da dívida, reduzido substancialmente os seus custos 

laborais, alterado a sua equipa de gestão e desenvolvido novas estratégias, tornando as empresas 

mais capazes de competir vigorosamente no mercado, com uma estrutura de custos baixos e 

apresentando preços mais baixos aos seus clientes (Zhang, 2010). Acresce ainda que Alderson e 

Betker (1995), Gilson (1997) e Heron, Lie e Rogers (2009) afirmam que um processo de 

reorganização ao abrigo do Chapter 11 dá uma oportunidade única às empresas para estabelecer 

uma nova estrutura de capitais, o que poderá ser crucial para as mesmas voltarem a ser 

economicamente interessantes. Finalmente, Jory e Madura (2007) constatam que as empresas que 

saem da falência são mais transparentes do que as OPIs, o que implica uma diminuição da 

assimetria de informação. Essa transparência é justificada pelas exigências definidas no código de 

falências norte-americano, sobre: a divulgação de informação, as responsabilidades das empresas, 

a gestão da empresa e os sistemas de controlo implementados pelas empresas que saem da falência. 

 

Considera-se relevante perceber qual a participação dos investidores institucionais na estrutura 

acionista das empresas que saem da falência e, verificar em que medida os analistas financeiros 
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acompanham e emitem recomendações para as empresas referidas anteriormente. A compreensão 

do papel destes intervenientes no mercado que envolve as empresas que saem da falência é muito 

importante, porque, por exemplo, Graham, Harvey e Rajgopal (2005) constatam que os 

investidores institucionais e os analistas financeiros são um dos grupos mais importantes da 

definição do preço dos títulos. Em particular, os gestores das empresas estão dispostos a fazer 

pequenos ou moderados sacrifícios no valor económico das empresas para atender às expectativas 

de lucros dos investidores institucionais e dos analistas financeiros, com o objetivo de evitar uma 

reação negativa do mercado. 

 

No Capítulo 4, estudou-se até que ponto o comportamento dos investidores institucionais é 

relevante na negociação de títulos que saem da falência após proteção do Chapter 11. A primeira 

análise identificou as participações detidas pelos investidores institucionais nestes títulos no 

mercado secundário; a segunda análise verificou se os diferentes tipos de investidores institucionais 

se comportam de forma similar. Existe evidência de que os investidores institucionais estão 

interessados neste tipo de títulos. Em particular, no primeiro trimestre após a saída da falência, 

verifica-se que a percentagem de ações detidas pelos investidores institucionais é 

significativamente maior para as empresas de controlo. No entanto, após o primeiro trimestre, 

constata-se que a percentagem de ações detidas nas empresas da amostra e nas empresas de controlo 

é semelhante. Na segunda análise, concluiu-se que os investidores institucionais seguem estratégias 

de investimento diferentes. Por exemplo, as companhias de seguros, as sociedades de investimento 

e os consultores de investimento têm participações mais elevadas nas empresas que saem do 

Chapter 11. No caso dos bancos e dos outros investidores institucionais as participações detidas 

nestas empresas não são diferentes das encontradas nas empresas de controlo. A contribuição 

evidenciada neste capítulo refere que os mercados não ignoram estas empresas e, que não são 

apenas os investidores não informados que detêm participações no capital destas sociedades, como 
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é comprovado pelo nível de participações detidas pelos investidores institucionais. Este resultado 

é semelhante ao encontrado por Dor (2003) para as OPI, uma vez que Dor (2003) constata que o 

valor médio das participações acionistas detidas pelos investidores institucionais aumentaram 

significativamente nas duas décadas anteriores ao seu estudo, permitindo atingir uma participação 

acionista de cerca de 50% no final do ano 2000. Também se constata que os investidores 

institucionais se comportam de forma diferenciada na negociação destes títulos, como pode ser 

visto pelas escolhas efetuadas por cada um dos investidores institucionais nos títulos pertencentes 

a cada uma das amostras analisadas. 
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