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CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 

 

A hipótese da eficiência do mercado de capitais (HEM) tem sido amplamente discutida 

entre os investigadores que analisam a dinâmica dos mercados financeiros. A HEM 

assume que o fluxo de informação existente está permanentemente refletido no preço das 

ações (Fama, 1970) e que o desconhecimento da informação futura justifica a 

independência entre os preços futuros e os preços passados. Neste contexto, o 

comportamento do preço dos títulos tende a seguir um “passeio aleatório” em que o preço 

de hoje é influenciado exclusivamente pela informação divulgada no dia. 

 

Até meados dos anos de 80, a literatura parecia unânime em concordar com a hipótese de 

eficiência de mercado. No entanto, o crescente número de estudos evidenciando diversas 

anomalias na definição dos preços iniciou um intenso debate que ainda hoje se mantém. 

Os defensores do paradigma tradicional das finanças continuam a defender a eficiência 

dos mercados ao justificarem que as anomalias detetadas se devem a erros estatísticos ou 

a erros na medição do risco (Shleifer e Vishny, 1997; Fama, 1998, Lee, 2001, entre 

outros). Os críticos da HEM afirmam que as ineficiências verificadas ao nível da 

formação de preços são justificadas por limites à arbitragem e enviesamentos cognitivos 

dos investidores (Olsen, 1998, Hirshleifer, 2001, Barberis e Thaler, 2005, entre outros). 

Ainda assim, este intenso debate entre os defensores do paradigma clássico das finanças 

e os defensores das finanças comportamentais não permitiu desvendar qual a melhor 

teoria explicativa do funcionamento dos mercados financeiros. 
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O presente trabalho contribui para este debate ao investigar a reação do mercado ao 

anúncio público de saída de falência após um período de proteção ao abrigo do Chapter 

111. Este evento, que representa uma notícia positiva, tem ganho particular importância 

nos últimos anos devido ao crescente número de casos mediáticos desta natureza. Davis 

e Huang (2004) afirmam que desde que a Enron, a WorldCom e a U.S. Airways pediram 

falência ao abrigo do Chapter 11, esta deixou de ser um evento necessariamente com 

conotação negativa. Estes casos, de grandes empresas que optaram por acionar este 

mecanismo legal, levaram os analistas financeiros a considerar a reestruturação das 

empresas ao abrigo do Chapter 11 como uma inteligente opção estratégica (Davis e 

Huang, 2004). Assim, a possibilidade das empresas poderem recorrer à proteção do 

Chapter 11 como instrumento estratégico demonstra a importância da lei das falências 

atualmente em vigor nos EUA. 

 

As estatísticas fornecidas pelo Executive Office for U.S. Trustees demonstram que muitas 

das empresas protegidas pelo Chapter 11 não conseguem viabilizar o seu plano de 

reorganização. Para os anos de 1990 a 2003, a taxa média de sucesso foi de apenas 29% 

(Hotchkiss, John, Mooradian e Thorburn, 2008) e em nenhum dos anos considerados 

excedeu os 45%. No entanto, Eberhart, Altman e Aggarwal (1999) demonstram que, em 

média, é possível obter rendibilidades anormais com as ações de empresas que regressam 

ao mercado de capitais após terem sido reorganizadas ao abrigo do Chapter 11 (ex.: 

Republic Health, Southland Corp e da Maxicare Health Plans). 

 

                                                           
1 O Chapter 11 é um dos Capítulos do Código de Falências dos Estados Unidos da América, que permite a 
um devedor reorganizar as suas obrigações financeiras, mantendo a empresa ativa, geralmente através da 
venda de alguns ativos para pagar e refinanciar as dívidas existentes. 
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A investigação da reação do mercado à saída da falência das empresas que estão 

protegidas pelo Chapter 11 oferece uma oportunidade de expansão dos conhecimentos na 

forma como o mercado assimila as boas notícias, uma vez que a literatura tende a focar-

se prioritariamente nas ofertas públicas iniciais (OPI). Por exemplo, Ritter (1991) sugere 

que os investidores são particularmente otimistas com as empresas ligadas às OPI e 

reagem exageradamente no primeiro dia de transação. Este estudo constata que os 

retornos subsequentes ao primeiro dia de transação são significativamente inferiores aos 

obtidos noutras empresas listadas na American Stock Exchange (AMEX) e na New York 

Stock Exchange (NYSE). 

 

Assim, este trabalho analisa o desempenho de mercado no longo prazo das empresas que 

saem de Chapter 11 e são transacionadas nas principais bolsas norte-americanas. Em 

particular, este trabalho procura responder a duas questões essenciais: 1) Em que medida 

o mercado acionista nos EUA é eficiente na assimilação da informação relacionada com 

a saída da falência?; 2) Qual o papel dos investidores institucionais e dos analistas 

financeiros no período subsequente ao evento? 

 

Este trabalho contribui para a literatura nesta área de diversas formas. Os resultados 

sugerem que o mercado não assimila eficientemente a informação resultante da saída da 

falência de empresas que estiveram protegidas pelo Chapter 11. De facto, estas empresas 

apresentam rendibilidades anormais positivas no período de um ano subsequente à 

entrada em bolsa, sugerindo que os valores a que os títulos são transacionados estão 

inicialmente subavaliados. É importante sublinhar que esta conclusão é robusta à 

utilização de metodologias alternativas no cálculo das rendibilidades anormais, tal como 

verificado por Eberhart, Altman e Aggarwal (1999). Na verdade, o drift encontrado não 
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desaparece após controlarmos por fatores como a dimensão, o rácio book-to-market, a 

indústria, o fator momentum e o impacto dos resultados não antecipados. 

 

A segunda contribuição é a evidência original de que o mercado não ignora as empresas 

que entram em bolsa após um período de proteção ao abrigo do Chapter 11. A análise ao 

volume de transações efetuadas nestes títulos demonstra que a procura pelos mesmos 

aumenta significativamente entre a data do evento e o período de doze meses 

subsequentes.  
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CAPÍTULO 2  

A HIPÓTESE DOS MERCADOS EFICIENTES 

A eficiência no mercado de capitais é um dos temas que, não sendo novo, continua a ser 

amplamente estudado. Um dos estudos mais debatidos nesta área é o de Fama (1970) que 

define um mercado eficiente quando os preços dos títulos refletem em média toda a 

informação disponível. Fama (1970) considera que os mercados tendem a ser eficientes 

no médio e longo prazo e estabelece três níveis de eficiência de acordo com a informação 

refletida nos preços dos títulos. A forma forte de eficiência considera que toda e qualquer 

informação se encontra refletida nas cotações dos títulos. Desta forma, nenhum 

interveniente, público ou privado, conseguirá obter retornos anormais mesmo se tiver 

acesso a informação privilegiada que ainda não foi tornada pública. A forma semi-forte 

assume que toda a informação pública está refletida no preço de mercado, isto é, qualquer 

evento público (por exemplo, divulgação de relatórios anuais de empresas, notícias 

publicadas em jornais e revistas, etc.) é prontamente repercutido na cotação atual do 

título. A forma fraca de eficiência considera que não é possível obter retornos 

economicamente significativos com base em informação de retornos históricos, 

inviabilizando a utilidade da análise histórica na obtenção de retornos anormais. 

 

O longo debate verificado nas últimas décadas sobre a eficiência dos mercados de capitais 

deu origem ao desenvolvimento da teoria das finanças comportamentais como uma forte 

alternativa à teoria dos mercados eficientes. Esta visão alternativa do funcionamento dos 

mercados financeiros admite que os agentes económicos não são totalmente racionais, 

enfatizando que a psicologia é essencial para o entendimento das decisões financeiras dos 

indivíduos. Em particular, os estudos nesta área investigam de que forma os erros 

cognitivos e as emoções podem influenciar as decisões de investidores e como esses 
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padrões de comportamento afetam os preços de mercado dos títulos. O segundo pilar da 

teoria das finanças comportamentais é a existência de limites à arbitragem, os quais 

permitem que as decisões de investimentos de investidores não racionais tenham um 

impacto de longo prazo nos preços dos títulos cotados no mercado. Shleifer e Vishny 

(1997) argumentam que a arbitragem é dispendiosa pelo que qualquer avaliação 

desadequada dos títulos não será rápida e completamente resolvida. Além disso, Shleifer 

e Vishny (1997) defendem que os arbitragistas enfrentam riscos consideráveis e que 

gerem valores monetários limitados, fatores que minimizam ainda mais a sua capacidade 

de intervir no mercado. Neste contexto, para os proponentes das finanças 

comportamentais não será expectável que os mercados sejam eficientes como definidos 

por Fama (1970).  

 

Esta trabalho investiga a HEM no que respeita ao anúncio de uma oferta pública inicial 

(OPI) de capital de empresas reorganizadas ao abrigo do código de falências norte-

americano. Altman e Hotchkiss (2005) afirmam que, até ao momento, não há uma grande 

certeza relativamente ao comportamento dos títulos de empresas que saem de falência. 

De facto, os únicos estudos publicados, que sejam do conhecimento do autor, sobre este 

assunto são os de Eberhart, Altman e Aggarwal (1999) e Jory e Madura (2007), a 

concluírem que a este evento estão, em média, associados retornos anormais positivos 

mesmo no médio prazo, os quais são inclusivamente superiores aos passíveis de obter em 

média após uma OPI “normal”. Os mesmos autores sugerem que esta anomalia é 

provavelmente o resultado de erros de expectativa dos intervenientes no mercado e não 

de erros na mensuração do risco.  
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CAPÍTULO 3 

A REAÇÃO DO MERCADO À SAÍDA DO CHAPTER 11 

 

3.0 Introdução 

A revisão da literatura efetuada no capítulo anterior permite concluir que a questão do 

desempenho das ações após a saída do Chapter 11 é um tema com interesse académico e 

com impacto importante na economia por três razões: 1) não há um grande conhecimento 

sobre o que acontece com os preços dos títulos após a saída do Chapter 11; 2) o elevado 

número de reorganizações ao abrigo do Chapter 11 que têm como desfecho a saída dessas 

empresas da falência justifica uma análise do desempenho dos títulos no mercado 

secundário; e 3) explorar esta lacuna na literatura contribui para o debate entre os 

defensores da HEM e os teóricos das finanças comportamentais. Neste primeiro capítulo 

empírico, procura-se responder a uma única questão de investigação: em que medida o 

mercado acionista nos EUA assimila atempadamente a informação relacionada com a 

saída da falência? 

 

Para podermos responder a essa questão é necessário perceber o que constitui um sucesso 

no processo de Chapter 11. Uma medida simples passa por verificar em que medida é 

que o mesmo leva à reorganização da empresa de uma qualquer forma. Nesse sentido, 

Altman e Hotchkiss (2005) verificaram que entre 1990 e 2003 a percentagem de planos 

de reorganização viabilizados variou entre os 26,3% e os 45,0%, sendo que 

aproximadamente 44% dos planos viabilizados implicam que as empresas voltem a ter 

ações cotadas numa das maiores bolsas norte-americanas.  
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Outra perspetiva interessante prende-se com o estudo sobre o desempenho das ações 

destas empresas no mercado secundário. Existe alguma evidência de que o mercado reage 

favoravelmente à saída da falência após a proteção do Chapter 11. Por exemplo, as ações 

da Kmart foram negociadas no mercado secundário a menos de $14 por ação no dia em 

que a empresa saiu de Chapter 11 (Maio de 2003). No final de 2004, estas valiam já $100 

por ação. A National Gypsum é outro caso de sucesso, tendo valorizado cerca de 300% 

no período de 18 meses após sair de Chapter 11.  

 

3.1 Implicações Empíricas 

Após a revisão da literatura, sentiu-se a necessidade de investigar o nível de eficiência do 

mercado para as empresas que saem da falência recorrendo ao Chapter 11, porque 

continua a saber-se muito pouco sobre o desempenho destas empresas no mercado 

secundário (Altman e Hotchkiss, 2005). Os únicos estudos académicos publicados, que 

sejam do conhecimento do autor, sobre o desempenho destas empresas no mercado 

secundário são os de Eberhart, Altman e Aggarwal (1999) e o de Jory e Madura (2007), 

os quais lançam dúvidas sobre a eficiência informacional do mercado, uma vez que 

documentam retornos anormais positivos a longo prazo para as empresas que saem da 

falência. Assim, neste estudo procura-se verificar se a anomalia encontrada por Eberhart, 

Altman e Aggarwal (1999) se mantém para o período de três anos após a saída da falência. 

Para tal, apresenta-se uma amostra mais atual, de maior dimensão e recorre-se a uma nova 

metodologia para avaliar os retornos anormais. Para verificar a reação do mercado a este 

evento testa-se a seguinte hipótese nula: 

 

H3.1: Os retornos anormais ajustados ao risco após a saída da falência não são 

estatisticamente diferentes de zero.  
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De facto, a forma semiforte da HEM sugere que, após a saída da falência, o preço das 

ações das empresas deveriam convergir imediatamente para o seu novo valor 

fundamental. Por conseguinte, não deveriam existir retornos anormais significativos no 

período imediatamente a seguir à data de divulgação pública da saída da falência. 

 

3.2 Amostra 

A Tabela 3.1 resume a forma de construção da amostra final. Todas as fases apresentadas 

são sequenciais, o que significa que as empresas excluídas da amostra numa fase não são 

consideradas nas fases seguintes. Este processo tem como objetivo garantir a 

homogeneidade entre empresas da amostra.  

 

A amostra compreende empresas norte-americanas que saíram de falência no período 

compreendido entre 01-10-1979 e 17-10-2005. Neste período, as falências foram 

reguladas pelo Bankruptcy Reform Act de 1978, que, embora tenha sido promulgado em 

1978, só produziu efeitos a partir de 01-10-1979. No ano de 2005, esta lei foi revista, 

dando lugar ao Bankruptcy Abuse Prevention and Consumer Protection Act.2 A 

generalidade das disposições entrou em vigor no dia 17-10-2005. A escolha deste período 

de análise assegura que a análise é efetuada num período em que a lei se mantém estável. 

 

A primeira fonte de informação utilizada é a base de dados Bankruptcydata.com. Esta 

disponibiliza informações sobre mais de 400.000 pedidos de falência privados e públicos. 

                                                           
2 O Bankruptcy Abuse Prevention and Consumer Protection Act of 2005 substitui no dia 17 de Outubro de 
2005 o Bankruptcy Reform Act of 1978. Este código tornou mais difícil o recurso ao Chapter 7 e, em vez 
desse processo encoraja o recurso ao Chapter 13. A legislação exige que os devedores com receitas acima 
do rendimento mediano no seu estado a calcular os seus rendimentos relativamente ao que são consideradas 
despesas razoáveis. Os devedores que tenham rendimentos acima de uma certa quantia não têm permissão 
para recorrer ao Chapter 7, que iria perdoar todas as suas dívidas não pagas. Esta e algumas outras 
disposições do projeto-lei foram especificamente concebidas para tornar mais difícil o recurso ao processo 
de falência nos Estados Unidos da América. 



10 

A base de dados Web BRD foi utilizada como complemento da informação existente na 

Bankruptcydata.com. A mesma é disponibilizada pelo Professor Lynn LoPucki e fornece 

um conjunto de informações importantes que não constam da Bankruptcydata.com. 

 

Ao longo da compilação da amostra foi necessário recorrer a uma outra base de dados, a 

SEC’s Electronic Data Gathering, Analysis and Retrieval System (EDGAR). Esta base 

de dados foi bastante importante na supressão de algumas omissões existentes nas bases 

de dados anteriores, nomeadamente na definição de algumas datas de saída da falência.  

 

A partir da consulta destas bases de dados, foi possível identificar 1.5753 empresas que 

saíram da falência nos EUA no período compreendido entre 01-10-1979 e 17-10-2005. 

Considerando que este trabalho utiliza informação contabilística e de mercado e, por 

forma a garantir a homogeneidade da amostra, é necessário excluir da amostra final as 

empresas que não preencham tais requisitos4. As etapas apresentadas nos parágrafos 

seguintes serão necessárias na definição da amostra final. 

 

A primeira etapa é procurar cada uma das 1575 empresas na base de dados Center for 

Research in Security Prices (CRSP). Foram eliminados 778 casos devido, 

principalmente, à ausência de informação de mercado dessas empresas. Eliminam-se 

ainda empresas que não transacionam ações ordinárias (códigos 10 e 11 do CRSP) numa 

das principais praças americanas (códigos 1, 2 e 3 do CRSP). 

 

Na segunda etapa foram excluídas 479 empresas não identificadas no COMPUSTAT. 

Ainda com recurso ao COMPUSTAT, foram eliminadas mais 9 empresas que estavam 

                                                           
3 Todas as empresas são colocadas numa tabela e durante este processo são eliminadas todas as duplicações. 
4 Vide Tabela 3.1. 
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sediadas fora dos EUA, por forma a garantir a consistência da legislação na gestão da 

saída da falência. Foram ainda excluídas 35 empresas financeiras (porque respeitam 

procedimentos distintos no processo de saída da falência) e do sector das utilities (pois 

são fortemente reguladas pela administração central, o que indica uma interpretação 

diferente da saída da falência). Finalmente foram retiradas da amostra 8 empresas que 

registaram o pedido de proteção de falências através de Chapter 7. 

 

Da amostra final, apresentada na Tabela 3.1, constam 266 empresas. Estas são do sector 

industrial (i.e., não são financeiras nem utilities), tendo saído de Chapter 11 entre 

01-10-1979 e 17-10-2005 e voltado a cotar numa das maiores bolsas norte-americanas no 

prazo de um mês após a saída do Chapter 11. 

 

Tabela 3.1 – Definição da Amostra 

Esta tabela sumariza os passos empreendidos na identificação da amostra. A primeira etapa é a combinação 
de 3 fontes de informação que permitiram identificar um conjunto inicial de empresas que pediram a 
proteção da falência através do Chapter 11, no período compreendido entre 01-10-1979 e 17-10-2005, e 
que se mantiveram públicas após a saída da falência. Para poder ser incluída na amostra final, qualquer 
empresa deve cumprir os seguintes requisitos: 1) existir informação suficiente nas bases de dados do CRSP 
e COMPUSTAT para conduzir a análise; 2) estar e manter-se listada depois do anúncio da falência; 3) ser 
uma empresa americana que pediu proteção através do Chapter 11. As empresas financeiras e as utilities 
não são consideradas na amostra final. 

  
    
 Nº 
Amostra inicial 1575 
Empresas sem informação suficiente no CRSP 778 
Empresas sem informação suficiente no COMPUSTAT 479 
Empresas estrangeiras 9 
Empresas financeiras e utilities 35 
Empresas que registaram um Chapter 7 8 
  
Amostra final 266 
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3.3 Metodologia 

3.3.1 A Medição dos Retornos Anormais a Longo Prazo 

O Calendar Time é o método utilizado neste estudo na identificação dos retornos 

anormais das empresas incluídas na amostra. Seguindo o preconizado por Ikenberry e 

Ramnath (2002) na aplicação da metodologia do Calendar Time, foram utilizados 

retornos mensais e a inclusão das empresas nos portfólios é feita no final do mês 

subsequente à saída da falência. As empresas em causa são incluídas nos portfólios por 

períodos de permanência de 12, 18, 24, 30 e 36 meses. Uma vez que, no caso de algumas 

empresas5, não foi possível apurar os dados relativos ao período de 36 meses em estudo, 

foi necessário acrescentar dados6 de acordo com a dimensão, o rácio book-to-market e a 

indústria. Os portfólios são mensalmente reequilibrados para que possam ser retiradas 

todas as empresas que finalizaram os seus períodos de permanência e possam ser 

adicionadas todas as empresas que, entretanto, vão saindo da falência. 

 

O cálculo dos retornos dos portfólios exige uma escolha entre duas alternativas: uma 

carteira em que as empresas apresentam igual ponderação ou uma carteira em que a 

ponderação de cada empresa é determinada em função da sua dimensão. Neste trabalho, 

opta-se por seguir a estratégia implementada por Loughran e Ritter (2000) num estudo 

sobre OPI, em que o cálculo dos retornos dos portfólios é feito considerando que todas as 

empresas têm o mesmo peso. No entanto, Ikenberry e Ramnath (2002) afirmam que esta 

abordagem não assegura que cada empresa tenha o mesmo impacto nos resultados7. No 

                                                           
5 Cento e noventa e oito empresas têm dados no COMPUSTAT e no CRSP nos trinta e seis meses em 
análise. Para as restantes sessenta e oito não se encontram dados no COMPUSTAT e no CRSP nos trinta e 
seis meses em análise. 
6 Os dados acrescentados pertencem a empresas de controlo escolhidas de acordo com a dimensão, o rácio 
book-to-market e a indústria. 
7 Uma vez que as saídas da falência não são uniformemente distribuídas no tempo, esta abordagem implica 
que cada empresa não tenha o mesmo impacto nos resultados. As saídas da falência que ocorrem em meses 
de maior atividade recebem um peso relativamente menor. 
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entanto, esta opção é também a mais adequada, porque possibilita uma maior 

diversificação, a qual permite diminuir o impacto do risco idiossincrático nos resultados. 

Loughran e Ritter (2000) também defendem que a opção pelos pesos iguais é melhor pois 

não oculta uma errada definição dos preços das ações, que é mais provável de ocorrer 

com empresas pequenas. 

 

O retorno anormal é avaliado com o recurso aos modelos de Fama e French8 (1993) e de 

Carhart9 (1997). Em particular, utiliza-se a constante α como a medida do retorno 

anormal. Assim, caso a estimativa para a constante seja estatisticamente significativa 

concluir-se-á pela existência de evidência de retornos anormais e, por consequência, a 

HEM é violada. Caso contrário o mercado é eficiente. 

 

Para estimar os parâmetros do modelo de três fatores de Fama e French (1993) e do 

modelo de quatro fatores de Carhart (1997) e de modo a garantir a robustez dos resultados, 

é utilizado o método dos mínimos quadrados (OLS) e o método dos mínimos quadrados 

ponderados (WLS). A utilização da segunda técnica tem como objetivo atenuar potenciais 

problemas relacionados com a heterocedasticidade. Ang e Zhang (2004) aconselham a 

utilização de WLS sempre que se utiliza uma estratégia de atribuição de pesos iguais a 

cada um dos títulos incluídos na amostra. Neste caso, os pesos são proporcionais ao 

                                                           
8 Fama e French (1993) formulam o modelo de três fatores, o qual adiciona ao fator de risco do mercado a 
dimensão da empresa e o rácio book-to-market. O fator mercado é o anteriormente identificado no modelo 
de Sharpe (1984). A dimensão da empresa é determinada pelo valor da capitalização bolsista da empresa. 
O rácio book-to-market é calculado através do quociente entre o valor contabilístico e o valor da 
capitalização bolsista da empresa.  
9 Jegadeesh e Titman (1993) verificam que, para além dos três fatores evidenciados acima, ainda existe 
outro fator que pode explicar o valor de um ativo, o efeito momentum. Este efeito apresenta como teoria 
que os ativos que tiveram um melhor/pior desempenho no passado tendem a manter esse desempenho no 
longo prazo. Fama e French (1996), autores do modelo de três fatores, também concordaram que é 
necessário introduzir o fator momentum no modelo por eles criado, uma vez que o seu modelo inicial não 
incorpora este fator de risco que se revela importante para a explicação dos retornos. Carhart (1997), na sua 
análise ao desempenho de fundos de investimento, introduz este fator no modelo de três fatores de Fama e 
French (1993). Neste estudo, Carhart (1997) confirma que a utilização deste fator adicional reforça as 
conclusões retiradas quanto aos retornos encontrados. 
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número de empresas pertencentes a um portfólio num determinado mês, o que permite 

assegurar que cada empresa tem o mesmo impacto na análise. Mitchell e Stafford (2000), 

no entanto, apresentam fortes argumentos contra esta abordagem. Em particular, segundo 

estes autores, a utilização de WLS torna desnecessária a criação de portfólios e não 

permite a identificação dos resíduos de cada empresa por si que poderão estar 

transversalmente correlacionados. 

 

Uma última medida preventiva para reduzir o impacto da heterocedasticidade é exigir-se 

que cada portfólio, utilizado na metodologia do Calendar Time, deva incluir um mínimo 

de 10 empresas por cada mês de calendário, como é defendido por Mitchell e Stafford 

(2000). 

 

3.3.2 Avaliação do Desempenho Anormal 

O modelo proposto por Fama e French (1993) assume que o retorno esperado é uma 

função linear do retorno passível de ser obtido no mercado e dois portfólios de cobertura 

relacionados com a dimensão e o rácio book-to-market. A equação (3.1) descreve este 

modelo conceptual: 

 

E (rp) – rf = bp (E(rm) – rf) + sp E(SMB) + hp E(HML)    (3.1) 

 

sendo que (rp) é o retorno esperado do portfólio p; rf é a taxa de juro sem risco; E(rm) – rf, 

E(SMB) e E(HML) são, respetivamente, o prémio esperado num portfólio de mercado 

alargado, a diferença entre o retorno de um portfólio constituído por ações com baixa 

capitalização bolsista e um portfólio constituído por ações de alta capitalização bolsista e 

a diferença entre o retorno num portfólio de ações com elevado rácio book-to-market 
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versus um portfólio de ações com baixo rácio book-to-market. Os parâmetros bp, sp e hp 

medem a sensibilidade do portfólio p para cada um dos três fatores considerados no 

modelo. 

 

A equação (3.2) representa a regressão habitualmente usada para estimar os valores dos 

parâmetros bp, sp e hp: 

rp,t – rft = αp + bp (rmf – rft) + sp SMBt + hp HMLt + εp,t    (3.2) 

 

sendo que εp,t é o resíduo da regressão e todas as restantes variáveis e parâmetros estão 

definidas na equação (3.1). 

 

O modelo de quatro fatores de Carhart (1997) define-se adicionando o fator momentum 

ao modelo de três fatores de Fama e French (1993). O modelo revisto é pois dado por: 

 

E (rp) – rf = bp (E(rm) – rf) + sp E(SMB) + hp E(HML) + up E(UMD)  (3.3) 

 

sendo que E(UMD) é o retorno médio nas duas carteiras de alto rendimento menos o 

retorno médio nas duas carteiras de baixo rendimento e up é o parâmetro que mede a 

sensibilidade do portfólio ao fator momentum. Todas as outras variáveis e parâmetros são 

definidos na equação (3.1). A equação (3.4) apresenta a regressão habitualmente usada 

para estimar os valores dos parâmetros bp, sp, hp e up: 

 

rp,t – rft = αp + bp (rmf – rft) + sp SMBt + hp HMLt +up UMDt + εp,t   (3.4)  
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sendo que εp,t é o resíduo da regressão e as restantes variáveis e parâmetros são definidos 

como na equação (3.3). 

 

3.4 Resultados 

3.4.1 Estatísticas Descritivas 

A Tabela 3.2 apresenta algumas estatísticas descritivas relativas às empresas da amostra. 

O painel A mostra que estas são pequenas, como pode ser visto pelo total dos ativos 

(média= $1.076,6m; mediana= $310,5m) e pelas vendas (média= $1113,5m; mediana= 

$353m). Após a saída de falência constata-se que as empresas apresentam uma 

rendibilidade do ativo moderada (média= 10%; mediana= 2%) e endividamento 

relativamente baixo (autonomia financeira média de 64%). O rácio de liquidez geral 

sugere que as empresas da amostra estão, em geral, numa situação de equilíbrio financeiro 

no curto prazo (média = 2,13 e mediana = 1,63). A média do Z-score de Altman (1968) é 

baixa10 (média = 1,49, mediana = 1,27), indicando que estas empresas poderão voltar a 

entrar em situação de falência novamente no curto prazo.  

  

O painel B da Tabela 3.2 apresenta-nos uma série de variáveis de mercado. Os valores 

encontrados para a capitalização da empresa (média= $331,9m; mediana= $90,4m) 

demonstram, mais uma vez, que as empresas incluídas na amostra têm uma dimensão 

reduzida. O rácio book-to-market é baixo (média = 0,9 e mediana = 0,6), sugerindo que 

o mercado reconhece que a gestão tem vindo a acrescentar valor ao investimento feito 

                                                           
10 A comparação dos resultados encontrados para os rácios de endividamento e de liquidez e os valores 
calculados no Z-score de Altman (1968) são contraditórios, uma vez que os rácios de endividamento e de 
liquidez demonstram que as empresas da amostra estão em boas condições, o mesmo não é refletido no 
valor do Z-score. Esta situação pode ser justificada com a reduzida dimensão e com a moderada 
rendibilidade das empresas que compõem a amostra. 
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pelos acionistas após a saída de Chapter 11. No painel B constata-se que o preço dos 

títulos varia significativamente entre os trinta dias e um ano após a saída da falência. O 

preço aumenta cerca de 12%, no caso da média, e 9%, no caso da mediana. O volume de 

transações nestes títulos demonstra que existe um conjunto de investidores que está 

interessado em investir nestes títulos.  
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Tabela 3.2 – Estatísticas Descritivas para as Empresas da Amostra 

Esta tabela apresenta as estatísticas descritivas das 266 empresas, não financeiras nem utilities, que 
constituem a amostra. As empresas estavam e mantêm-se listadas nas maiores bolsas americanas, NYSE, 
AMEX ou NASDAQ, após terem sido protegidas da falência pelas normas inscritas no Chapter 11 no 
período compreendido entre 01-10-1979 e 17-10-2005. A coluna do P-value apresenta o significado 
estatístico através de um teste t bilateral (teste Wilcoxon_Mann_Whitney) para diferenças de médias 
(medianas). 

 
Painel A: Variáveis Contabilísticas 

 
Empresas da 

Amostra 
Variável Média Mediana 

TA 1076.6 310.5 
Vendas 1113.5 353.0 
ROA 10% 2% 
LEV 36% 35% 
CUR 2,13 1,63 
Z-Score 1.49 1.27 

 
TA: total dos ativos em milhões de dólares. Vendas: vendas em milhões de dólares. ROA: retorno dos 
ativos (resultado líquido/total do ativo). LEV: capacidade de endividamento (passivo total/ativo total). Z-
Score: bankruptcy-risk proxy (Altman, 1968). CUR: rácio de liquidez geral (ativo circulante/passivo 
circulante)..  

 
Painel B: Variáveis de Mercado 

 
Empresas da 

Amostra 
Variável Média Mediana 

Dimensão 331.9 90.4 
Book/Market 0.9 0.6 
Preço no Evento 9.0 6.4 
Volume no Evento 0.12% 0.06% 
Preço após o Evento 10.1 7.0 
Volume após o Evento 0.13% 0.06% 

 
Dimensão: capitalização de mercado (preço da ação vezes as ações disponíveis), em milhões de dólares. 
Book/Market: rácio book-to-market. Preço no Evento: preço médio diário dos títulos para os 30 dias 
subsequentes à saída da falência de cada uma das empresas. Volume no Evento: volume de transações 
médio diário dos títulos para os 30 dias subsequentes à saída da falência de cada uma das empresas. Preço 
após o Evento: preço médio diário dos títulos para os 12 meses subsequentes à saída da falência de cada 
uma das empresas. Volume após o Evento: volume de transações médio diário dos títulos para os 12 meses 
subsequentes à saída da falência de cada uma das empresas. Todas as variáveis foram calculadas com dados 
retirados do primeiro relatório de contas após a saída da falência. 
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3.4.2 Resultados Principais 

A Tabela 3.3 resume os resultados quando se utiliza OLS na estimação dos parâmetros 

do modelo de Fama e French (1993) e Carhart (1997). Verifica-se que os valores 

estimados para a constante são sempre positivos e estatisticamente significativos a um 

nível de significância de 0,1%. A amostra apresenta um retorno mensal anormal positivo 

que varia, no caso do modelo de três fatores, entre 2,71% e 3,96% ao mês, os quais 

representam 32,5% a 47,5% em termos anuais. Também se nota que, genericamente, a 

magnitude dos retornos anormais diminui ao longo do período em análise.  

 

Na Tabela 3.4 são apresentados os resultados quando utilizamos o método dos mínimos 

quadrados ponderados (WLS). Após a análise da tabela, conclui-se que a utilização deste 

método de estimação dos parâmetros não afeta os resultados encontrados. De facto, os 

valores estimados para a constante são sempre positivos e estatisticamente significativos 

a um nível de significância de 0,1%.  
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Tabela 3.3 – Calendar Time Portfolio Approach11 

Painel A – Este painel descreve retornos anormais para portfólios Calendar Time usando uma 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. As empresas foram 
adicionadas ao portfólio no final do mês subsequente à saída da falência e mantiveram -se 12, 18, 24, 30 e 36 meses. Os retornos do portfólio são calculados assumindo uma estratégia de 
investimento em quantidades iguais para cada uma das empresas. Os meses em que o portfólio detém menos do que 10 ações são apagados. Os retornos anormais são determinados através 
do modelo de três fatores de Fama e French (1993) e do modelo de quatro fatores de Carhart (1997). Os parâmetros do modelo são estimados usando os métodos OLS e WLS. Os retornos 
mensais no método WLS são ponderados pela raiz quadrada do número de empresas contidas no portfólio de investimento naquele mês. A intersecção da regressão ajustada proporciona 
uma estimativa do anormal desempenho mensal. São apresentados testes t que pretendem calcular a robustez da heterocedasticidade. 

 

OLS - Doze Meses  OLS - Dezoito Meses  OLS - Vinte e Quatro Meses  OLS - Trinta Meses  OLS - Trinta e Seis Meses 
Três 

Fatores  
Quatro 
Fatores  

Três 
Fatores  

Quatro 
Fatores  

Três 
Fatores  

Quatro 
Fatores  

Três 
Fatores  

Quatro 
Fatores  

Três 
Fatores  

Quatro 
Fatores 

Constante 0.040  0.040  0.030  0.031  0.027  0.026  0.030  0.029  0.027  0.024 
 7.71***  7.71***  7.18***  7.31***  6.37***  6.45***  7.48***  7.98***  7.48***  6.86*** 

B 0.919  0.962  139.672  139.381  156.743  147.132  103.767  100.807  104.291  107.973 
 7.61***  7.19***  13.04***  13.04***  13.94***  13.81***  11.83***  12.80***  13.25***  14.40*** 

S 0.309  0.302  0.401  0.441  0.812  0.551  120.938  0.880  180.553  161.631 
 2.26*  2.20*  3.14**  3.37***  6.87***  4.61***  11.17***  8.31***  17.50***  15.55*** 

H 136.254  138.855  0.604  0.547  -0.028  0.231  -0.078  0.205  0.343  0.523 
 6.40***  6.42***  4.51***  3.90***  -0.22  1.81$  -0.67  1.84$  3.02**  4.64*** 

U -  -0.139  -  -0.167  -  -0.375  -  -0.437  -  -0.290 
 -  -0.75  -  -1.36  -  -5.84***  -  -7.83***  -  -5.45*** 

N 132  132  192  192  240  240  252  252  264  264 
Adj R2 0.486  0.484  0.500  0.502  0.508  0.569  0.502  0.599  0.630  0.667 

 

$, *, **, *** indicam que os resultados são significativos ao nível de significância de 10%, 5%, 1% e 0,1%, respetivamente.  

 

                                                           
11 Quando as empresas da amostra não têm dados suficientes para os 36 meses após a introdução em bolsa, devem ser incluídos dados referentes às empresas de controlo. 
As empresas de controlo aqui incluídas são escolhidas pela dimensão, rácio book-to-market e a indústria. 
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Tabela 3.4 – Calendar Time Portfolio Approach 12 

Painel A – Este painel descreve retornos anormais para portfólios Calendar Time usando uma 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. As empresas foram 
adicionadas ao portfólio no final do mês subsequente à saída da falência e mantiveram -se 12, 18, 24, 30 e 36 meses. Os retornos do portfólio são calculados assumindo uma estratégia de 
investimento em quantidades iguais para cada uma das empresas. Os meses em que o portfólio detém menos do que 10 ações são apagados. Os retornos anormais são determinados através 
do modelo de três fatores de Fama e French (1993) e do modelo de quatro fatores de Carhart (1997). Os parâmetros do modelo são estimados usando os métodos OLS e WLS. Os retornos 
mensais no método WLS são ponderados pela raiz quadrada do número de empresas contidas no portfólio de investimento naquele mês. A intersecção da regressão ajustada proporciona 
uma estimativa do anormal desempenho mensal. São apresentados testes t que pretendem calcular a robustez da heterocedasticidade. 

 
WLS - Doze Meses  WLS - Dezoito Meses  WLS - Vinte e Quatro Meses  WLS - Trinta Meses  WLS - Trinta e Seis Meses 

Três 
Fatores  Quatro 

Fatores  Três 
Fatores  Quatro 

Fatores  Três 
Fatores  Quatro 

Fatores  
Três 

Fatores  Quatro 
Fatores  Três 

Fatores  Quatro 
Fatores 

Constante 0.021  0.021  0.009  0.008  0.009  0.015  0.014  0.015  0.001  0.001 

 22.86***  22.75***  4.51***  3.90***  3.35***  6.98***  5.80***  9.55***  6.00***  7.09*** 

B -0.016  -0.022  0.401  0.421  0.461  0.221  0.110  0.078  0.132  0.125 

 -0.59  -0.74  8.43***  8.86***  7.45***  4.20***  2.53*  2.76**  4.68***  5.06*** 

S -0.068  -0.067  -0.013  -0.021  0.333  0.002  0.340  0.059  0.410  0.309 

 -4.13***  -4.06***  -0.36  -0.58  8.84***  0.06  10.01***  2.12*  19.65***  13.57*** 

H 0.218  0.214  0.194  0.224  -0.193  0.025  -0.220  -0.001  -0.007  0.923 

 9.35***  8.99***  5.94***  6.50***  -5.53***  0.75  -7.48***  -0.03  -0.36  4.45*** 

U -  0.014  -  0.069  -  -0.181  -  -0.164  -  -0.066 

 -  0.67  -  2.42*  -  -11.13***  -  -16.58***  -  -7.42*** 

N 132  132  192  192  240  240  252  252  264  264 

Adj R2 0.502  0.500  0.442  0.459  0.559  0.733  0.600  0.831  0.726  0.787 

 

$, *, **, *** indicam que os resultados são significativos ao nível de significância de 10%, 5%, 1% e 0,1%, respetivamente.  

                                                           
12 Quando as empresas da amostra não têm dados suficientes para os 36 meses após a introdução em bolsa, devem ser incluídos dados referentes às empresas de controlo. 
As empresas de controlo aqui incluídas são escolhidas pela dimensão, rácio book-to-market e a indústria. 
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3.5 Conclusão 

Os resultados deste capítulo demonstram que as ações das empresas que saem de Chapter 11 e 

voltam a cotar num dos principais mercados norte-americanos apresentam rendibilidades anormais 

positivas no médio e longo prazo. Estes resultados estão de acordo com a evidência dos dois estudos 

anteriores nesta área (Eberhart, Altman e Aggarwal, 1999, Jory e Madura, 2007). Em particular, 

Jory e Madura (2007) encontram retornos anormais positivos para um, três, seis, doze e vinte quatro 

meses após a saída da falência. Estes variam entre os 5,1 e 33,5%, e tendem a ser maiores para 

períodos de tempo mais longos. Os resultados encontrados permitem a Jory e Madura (2007) 

afirmar que as empresas que saem da falência têm um melhor desempenho do que empresas 

similares escolhidas de acordo com o tamanho e o rácio book-to-market. Eberhart, Altman e 

Aggarwal (1999) também encontram retornos anormais positivos para um período de 200 dias após 

o evento de saída de Chapter 11. Neste estudo, os retornos variam entre 24,6 % e 138,8%, 

dependendo de como os retornos esperados são estimados. 

 

As rendibilidades anormais positivas detetadas contradizem a hipótese nula apresentada neste 

trabalho. Assim, há alguma evidência de que o mercado americano não incorpora total e 

atempadamente a informação relacionada com a saída da falência nos preços das suas ações. Os 

resultados deste capítulo são divergentes com a forma semiforte da hipótese de eficiência dos 

mercados de capitais, a qual defende que toda a informação pública é prontamente repercutida na 

cotação dos títulos. Ainda assim, a conclusão apresentada deve ser lida com prudência. De facto, 

segundo Kohtari e Warner (1997), a análise dos retornos a longo prazo pode ser problemática 

devido à potencial associação de fatores de risco. Para que esse problema seja resolvido, serão 

realizados testes de robustez no Capítulo 4, como é defendido por Barber e Lyon (1997), Kothari 

e Warner (1997), Fama (1998), Lyon, Barber e Tsai (1999), Brav (2000), Mitchell e Stafford 

(2000), Ang e Zang (2004) e Kothari e Warner (2007). 



23 

CAPÍTULO 4 

REANÁLISE DA REAÇÃO DO MERCADO À INTRODUÇÃO EM BOLSA 

DE EMPRESAS QUE SAEM DA FALÊNCIA AO ABRIGO DO CHAPTER 

11 

 

4.0 Introdução 

O capítulo anterior mostra que, em média, o preço das ações de empresas que saem da falência não 

converge para o seu valor fundamental num período que vai até trinta e seis meses após o evento. 

No entanto, estamos ainda longe de ter uma metodologia universalmente aceite para estudar o 

comportamento dos preços de ações no longo prazo. Kothari e Warner (2007) afirmam que há 

diversas metodologias que podem ser utilizadas neste contexto, sendo que nenhuma das mesmas 

está livre de problemas. Lyon, Barber e Tsai (1999) argumentam de forma similar e enfatizam que 

um ponto crítico na avaliação da precisão dos resultados dos estudos de evento a longo prazo é a 

realização de uma série de testes de robustez com o objetivo de superar problemas conhecidos com 

cada uma das metodologias específicas. De forma similar, Fama (1998) defende que as conclusões 

de um estudo de evento apenas são convincentes quando os resultados obtidos não são sensíveis a 

razoáveis alterações metodológicas.  

 

Tendo em atenção estas importantes considerações, neste capítulo apresenta-se um conjunto de 

testes que permitem aferir a robustez dos resultados reportados no capítulo anterior. Em particular, 

na primeira parte testa-se a robustez dos resultados anteriores, utilizando o método do Calendar 

Time com constantes ajustadas, sugerido por Ikenberry e Ramnath (2002). Na segunda, inclui-se 

um fator adicional, o impacto dos resultados não antecipados nas regressões propostas no modelo 

de Fama e French (1993) e no modelo de Carhart (1997), com constantes não ajustadas. A última 

secção apresenta a conclusão.   
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4.1 Avaliação dos Retornos Anormais Utilizando a Metodologia Calendar Time 

4.1.1 Constantes Ajustadas 

O primeiro teste de robustez apresentado é baseado em Ikenberry e Ramnath (2002). Os autores 

argumentam que os modelos de Fama e French (1993) ou Carhart (1997) não permitem captar 

totalmente os fatores de risco que podem afetar o retorno de uma carteira de ativos e propõem a 

utilização das seguintes versões ajustadas: 

rp,t – rmatch,t =  + bp (rmf – rft) + sp SMBt + hp HMLt + εp,t     (4.1) 

 

rp,t – rmatch,t =  + bp (rmf – rft) + sp SMBt + hp HMLt +up UMDt + εp,t   (4.2) 

 

sendo que os parâmetros e variáveis das equações (4.1) e (4.2) têm o mesmo significado das 

equações (3.2) e (3.4). A diferença fundamental é agora que o retorno do portfólio de interesse (rp,t) 

é ajustado de acordo com o retorno de um portfólio contendo empresas similares em determinada(s) 

dimensão(ões) fundamental(is) (rmatch,t) e não de acordo com a taxa de retorno do ativo sem risco 

(rf) como acontece na versão original de Fama e French (1993) e Carhart (1997).  

 

Na aplicação empírica apresentada as empresas match são selecionadas de acordo com vários 

critérios. A saber: 1) a dimensão e o rácio book-to-market; 2) a dimensão, o rácio book-to-market 

e a indústria; e 3) a dimensão e o fator momentum. Em seguida detalha-se como foram identificadas 

as empresas match utilizadas na implementação desta metodologia alternativa. 
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4.1.2 Diferentes Amostras de Controlo 

4.1.2.1 Dimensão e Rácio Book-to-Market 

No primeiro teste, identificam-se as empresas de controlo de acordo com a sua dimensão e rácio 

book-to-market. Este procedimento é comummente usado na literatura (por exemplo, Fama e 

French, 1992) e visa fazer corresponder cada empresa da amostra a uma empresa de controlo 

similar em termos de risco/retorno numa data específica. A escolha do fator dimensão deve-se ao 

facto desta variável estar fortemente associada com os retornos das ações (por exemplo, Banz, 

1981; Keim, 1983, Fama e French, 1992). A evidência empírica sugere que as empresas de pequena 

dimensão têm retornos anormais superiores aos encontrados para as empresas de grande 

dimensão,13 um fenómeno que é particularmente importante na amostra apresentada, a qual engloba 

empresas que têm uma capitalização bolsista baixa. Além disso, a literatura sugere que a saída da 

falência está fortemente correlacionada com a dimensão da empresa (por exemplo, Eberhart, 

Altman e Aggarwal, 1999; Zhang, 2010). O rácio book-to-market também demonstra capacidade 

de prever retornos de ações. Por exemplo, Fama e French (1992) e Lakonishok, Shleifer e Vishny 

(1994) encontram uma correlação positiva entre o retorno esperado de uma empresa e o rácio book-

to-market.  

 

Para a determinação da amostra de controlo foram seleccionadas todas as empresas presentes no 

CRSP que têm um valor de mercado entre 70% e 130% do valor de mercado das empresas da 

amostra. A dimensão das empresas (da amostra e de controlo) é dada pela capitalização bolsista 

(número de ações vezes o preço de cotação) na data da saída da falência. A partir desta lista de 

candidatos, escolhe-se como empresa de controlo para cada empresa da amostra aquela que 

apresenta um rácio book-to-market mais próximo. O cálculo do rácio book-to-market implica 

                                                           
13 Anomalia da HEM designada por efeito tamanho. 
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combinar dados contabilísticos e dados de mercado. Nesta situação, Fama e French (1992 e 1993) 

afirmam que é fundamental garantir que os valores contabilísticos são conhecidos antes dos valores 

das variáveis de mercado com as quais vão ser emparelhadas. Neste contexto não é possível utilizar 

dados contabilísticos pré-falência na medida em que as empresas da amostra sofrem uma drástica 

alteração dos seus ativos e na forma de financiamento durante o seu processo de reorganização. 

Consequentemente, o valor contabilístico do capital próprio utilizado no rácio book-to-market é 

retirado do primeiro relatório anual publicado após a saída da falência (dados retirados do 

COMPUSTAT). Por uma questão de coerência, usam-se valores contabilísticos do capital próprio 

para as empresas match que dizem respeito ao mesmo ano utilizado para a respetiva empresa da 

amostra. Por outro lado, o valor do mercado do capital próprio é calculado com recurso a valores 

retirados do CRSP, três meses após data da saída da falência.  

 

O match é confirmado se: 1) a empresa de controlo tem as suas ações cotadas no AMEX, NASDAQ 

ou NYSE; 2) é incorporada nos Estados Unidos; e 3) não é do sector financeiro nem é uma utility. 

Importa ainda referir que a empresa de controlo final para uma dada empresa da amostra é escolhida 

aleatoriamente quando mais do que uma empresa de controlo preenche todos os requisitos acima 

indicados (Ogneva e Subramanyam, 2007). Por outro lado, quando uma empresa de controlo deixa 

de estar listada antes do período de análise ter sido completado para a empresa correspondente na 

amostra, seleciona-se uma nova empresa match. Esta será a segunda mais próxima, de acordo com 

as regras acima definidas. Estes procedimentos não introduzem nenhum enviesamento provocado 

pela investigação e minimizam o número de transações implícitas nos cálculos (Loughran e Ritter, 

1995; Spiess e Affleck-Graves, 1995).  

 

As Tabelas 4.1 e 4.2 apresentam os resultados desta nova abordagem. A principal conclusão é que 

o resultado apresentado inicialmente não se altera para o período de doze meses após a saída de 
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falência. Independentemente da utilização da metodologia OLS ou WLS ou de considerarmos um 

modelo de fatores com três ou quatro fatores, é possível verificar que os retornos anormais são 

sempre positivos para o período de doze14 meses após a saída da falência, a um nível de 

significância de 0,1%. No entanto, os resultados encontrados para períodos superiores a 12 meses 

são mistos. Por exemplo, na Tabela 4.1 constata-se que os retornos anormais são positivos e 

significativos dezoito15 meses após a saída da falência, mas são negativos e significativos para os 

períodos de trinta16 e trinta e seis17 meses após o evento. Na Tabela 4.2, também se encontram 

retornos anormais positivos no período de dezoito meses, quando se utiliza o modelo de três fatores, 

mas para um nível de significância já de 10%. 

 

                                                           
14 Estatisticamente significativo ao nível de significância de 0,1%. 
15 Estatisticamente significativo ao nível de significância de 5.0% no modelo de três fatores e estatisticamente 
significativo ao nível de significância de 1.0% no modelo de quatro fatores. 
16 Estatisticamente significativo a um nível de significância de 10.0%. 
17 Estatisticamente significativo a um nível de significância de 5.0%. 
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Tabela 4.1 – Calendar Time Portfolio Approach18 

Painel A – Constantes ajustadas à dimensão e ao rácio book-to-market: este painel descreve retornos anormais para portfólios Calendar Time usando uma 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. As empresas foram adicionadas ao portfólio no final do mês subsequente à saída da falência e mantiveram-se 12, 18, 24, 30 e 36 meses. Os retornos do portfólio são 
calculados assumindo uma estratégia de investimento em quantidades iguais para cada uma das empresas. Os meses em que o portfólio detém menos do que 10 ações são apagados. Os retornos 
anormais são determinados através do modelo de três fatores de Fama e French (1993) e do modelo de quatro fatores de Carhart (1997), com os retornos anormais a serem ajustados com a utilização 
de um portfólio de controlo baseado na dimensão e no rácio book-to-market. Para determinar as empresas match, numa primeira 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 em relação às empresas que constituem a amostra. Os parâmetros do modelo são estimados usando os modelos OLS e WLS. 
Os retornos mensais no modelo WLS são ponderados pela raiz quadrada do número de empresas contidas no portfólio de investimento naquele mês. A intersecção da regressão ajustada proporciona 
uma estimativa do anormal desempenho mensal. São apresentados testes t que pretendem calcular a robustez da heterocedasticidade. 

 

OLS - Doze Meses  OLS - Dezoito Meses  OLS - Vinte e Quatro Meses  OLS - Trinta Meses  OLS - Trinta e Seis Meses 

Três  Quatro  Três  Quatro  Três  Quatro  Três  Quatro  Três  Quatro 

Fatores  Fatores  Fatores  Fatores  Fatores  Fatores  Fatores  Fatores  Fatores  Fatores 

Constante 0.033  0.039  0.007  0.01  -0.006  -0.007  -0.01  -0.01  -0.00875  -0.009 

 4.22***  5.25***  1.76*  2.57**  -0.96  -1.00  -1.79$  -1.85$  -1.97*  -2.30* 

B -0.12  0.246  -0.238  -0.244  -0.509  -0.53  -0.455  -0.462  -0.465  -0.449 

 -0.65  1.3  -2.42**  -2.55***  -2.96**  -3.04**  -3.87***  -3.93***  -5.43***  -5.26*** 

S -1.151  -1.216  -0.927  -0.839  -1.137  -1.193  -1.309  -1.386  -0.487  -0.569 

 -5.54***  -6.26***  -7.90***  -7.14**  -6.29***  -6.12***  -9.00***  -8.76***  -4.34***  -4.81*** 

H -0.192  0.031  -0.6  -0.72  -0.598  -0.543  -0.785  -0.718  -0.486  -0.408 

 -0.59  0.1  -4.84***  -5.72***  -3.07**  -2.61**  -4.97***  -4.30***  -3.94***  -3.18** 

U -  -1.189  -  -0.364  -  -0.08  -  -0.102  -  -0.126 

 -  -4.55***  -  -3.29**  -  -0.76  -  -1.23  -  -2.08* 

N 132  132  192  192  240  240  252  252  264  264 

Adj R2 0.243  0.344  0.381  0.412  0.17  0.169  0.286  0.288  0.148  0.159 
 

$, *, **, *** indicam que os resultados são significativos ao nível de significância de 10%, 5%, 1% e 0,1%, respetivamente. 

                                                           
18 Quando as empresas da amostra não têm dados suficientes para os 36 meses após a introdução em bolsa, são incluídos dados referentes às empresas de controlo. As empresas 
de controlo aqui incluídas são escolhidas pela dimensão, o rácio book-to-market e indústria 
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Tabela 4.2 – Calendar Time Portfolio Approach19 

Painel A – Constantes ajustadas à dimensão e ao rácio book-to-market: este painel descreve retornos anormais para portfólios Calendar Time usando uma 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. As empresas foram adicionadas ao portfólio no final do mês subsequente à saída da falência e mantiveram-se 12, 18, 24, 30 e 36 meses. Os retornos do portfólio são 
calculados assumindo uma estratégia de investimento em quantidades iguais para cada uma das empresas. Os meses em que o portfólio detém menos do que 10 ações são apagados. Os retornos 
anormais são determinados através do modelo de três fatores de Fama e French (1993) e do modelo de quatro fatores de Carhart (1997), com os retornos anormais a serem ajustados com a utilização 
de um portfólio de controlo baseado na dimensão e no rácio book-to-market. Para determinar as empresas match, numa primeira 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 em relação às empresas que constituem a amostra. Os parâmetros do modelo são estimados usando os modelos OLS e WLS. 
Os retornos mensais no modelo WLS são ponderados pela raiz quadrada do número de firmas contidas no portfólio de investimento naquele mês. A intersecção da regressão ajustada proporciona 
uma estimativa do anormal desempenho mensal. São apresentados testes t que pretendem calcular a robustez da heterocedasticidade. 

 

WLS - Doze Meses  WLS - Dezoito Meses  WLS - Vinte e Quatro Meses  WLS - Trinta Meses  WLS - Trinta e Seis Meses 

Três  Quatro  Três  Quatro  Três  Quatro  Três  Quatro  Três  Quatro 

Fatores  Fatores  Fatores  Fatores  Fatores  Fatores  Fatores  Fatores  Fatores  Fatores 

Constante 0.018  0.019  0.002  0.0003  0.013  0.018  0.004  0.006  0.003  0.004 

 8.37***  10.94***  1.91$  0.35  2.84  3.94  0.93  1.5  1.15  1.5 

B 0.122  0.228  0.088  0.13  -0.517  -0.714  -0.255  -0.283  -0.243  -0.253 

 1.86$  4.32***  3.00**  4.87***  -4.29***  -5.68***  -3.60***  -4.12***  -4.65  -4.9 

S -0.496  -0.514  -0.267  -0.278  -0.224  -0.464  -0.279  -0.476  -0.09  -0.173 

 -12.93***  -17.05***  -13.83***  -16.22***  -3.26***  -5.23***  -4.73***  -6.30***  -2.32  -3.46 

H -0.01  0.058  -0.105  -0.061  -0.303  -0.165  -0.288  -0.17  -0.199  -0.129 

 -0.19  1.34  -6.55***  -3.90***  -5.21***  -2.53**  -5.84***  -3.03**  -6.06  -3.09 

U -  -0.303  -  0.086  -  -0.13  -  -0.104  -  -0.048 

 -  -7.68***  -  6.61***  -  -4.04***  -  -3.97***  -  -2.59 

N 132  132  192  192  240  240  252  252  264  264 

Adj R2 0.724  0.831  0.756  0.809  0.137  0.202  0.164  0.221  0.152  0.175 
 

$, *, **, *** indicam que os resultados são significativos ao nível de significância de 10%, 5%, 1% e 0,1%, respetivamente. 

                                                           
19 Quando as empresas da amostra não têm dados suficientes para os 36 meses após a introdução em bolsa, devem ser incluídos dados referentes às empresas de controlo. As 
empresas de controlo aqui incluídas são escolhidas pela dimensão, o rácio book-to-market e a indústria 
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4.1.2.2 Dimensão, Rácio Book-to-Market e Indústria 

Zhang (2010) estuda em que medida a saída da falência de uma empresa influencia as outras 

empresas que competem na sua indústria. Em teoria, este evento pode indiciar que a indústria terá 

boas perspetivas futuras, como seja um aumento de procura ou uma redução dos custos das 

matérias-primas e, por essa via, um aumento das margens de lucro. Por outro lado, a saída de uma 

empresa de falência pode ter um efeito negativo sobre os restantes concorrentes caso esta empresa 

reapareça como um concorrente mais saudável via redução dos seus custos financeiros, ou de 

trabalho, ou através de uma equipa de gestão mais dinâmica que consiga desenvolver novas 

estratégias de atuação no mercado. Zhang (2010) mostra empiricamente que, no longo prazo, as 

empresas concorrentes perdem valor (em termos de retorno ajustado ao risco) quando uma das 

empresas do sector sai de situação de falência. A autora constata que esta situação é especialmente 

evidente quando as indústrias são mais concentradas, quando os concorrentes têm baixa qualidade 

de crédito, quando uma empresa mais eficiente sai de falência, ou quando a duração da falência é 

maior. 

 

O parágrafo anterior sugere que é importante investigar em que medida os resultados iniciais 

apresentados podem estar influenciados pela ausência do efeito indústria na determinação das 

rendibilidades anormais. Nesse sentido, construiu-se uma nova amostra de controlo como se indica 

seguidamente. Primeiro, para cada empresa da amostra, selecionaram-se todas as empresas com os 

mesmos dois dígitos iniciais no código SIC (código que identifica a indústria nos Estados Unidos). 

Em seguida, de entre essas empresas, selecionaram-se as que apresentaram um valor de mercado 

entre 70% e 130% do valor de mercado das empresas da amostra, sendo o valor de mercado das 

empresas da amostra e de controlo definido como a capitalização de mercado na data da saída da 

falência. Finalmente, a partir desta lista de candidatos, escolheu-se como empresa de controlo, 
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aquela que apresentou um rácio book-to-market mais próximo. O cálculo deste rácio foi efetuado 

de acordo com o descrito com a sub-secção 4.1.2.1. Para além disso, implementaram-se as restantes 

etapas definidas nessa sub-secção para corrigir o conjunto de empresas de controlo inicialmente 

encontradas com base neste critério alternativo.  

 

As Tabelas 4.3. e 4.4. apresentam os resultados obtidos. A principal conclusão é que 

independentemente do tipo de estimação (i.e., OLS ou WLS com três ou quatro fatores para ajustar 

ao risco) existe evidência de retornos positivos e estatisticamente significativos a um nível de 

significância de 0.1% para o período dos primeiros doze meses após a saída da falência. No entanto, 

para os restantes períodos considerados, a conclusão depende do método de estimação utilizado. 

Em OLS, os retornos anormais são positivos e estatisticamente significativos (a 5%) para o período 

de trinta meses após a saída da falência. Já em WLS verifica-se sempre a existência de retornos 

anormais positivos e estatisticamente significativos a níveis considerados normais com exceção 

dos períodos em que o portfólio é construído ao longo dos 18 ou 24 meses após a saída da falência. 
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Tabela 4.3 – Calendar Time Portfolio Approach20 

Painel A – Constantes ajustadas à dimensão, ao rácio book-to-market e à indústria: este painel descreve retornos anormais para portfólios Calendar Time usando uma 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. As empresas foram adicionadas ao portfólio no final do mês subsequente à saída da falência e mantiveram-se 12, 18, 24, 30 e 36 meses. Os retornos do portfólio 
são calculados assumindo uma estratégia de investimento em quantidades iguais para cada uma das empresas. Os meses em que o portfólio detém menos do que 10 ações são apagados. Os retornos 
anormais são determinados através do modelo de três fatores de Fama e French (1993) e do modelo de quatro fatores de Carhart (1997), com os retornos anormais a serem ajustados com a utilização 
de um portfólio de controlo baseado na dimensão, no rácio book-to-market e na 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 em 
relação às empresas que constituem a amostra. Os parâmetros do modelo são estimados usando os modelos OLS e WLS. Os retornos mensais no modelo WLS são ponderados pela raiz quadrada 
do número de empresas contidas no portfólio de investimento naquele mês. A intersecção da regressão ajustada proporciona uma estimativa do anormal desempenho mensal. São apresentados 
testes t que pretendem calcular a robustez da heterocedasticidade. 

 

OLS - Doze Meses  OLS - Dezoito Meses  OLS - Vinte e Quatro Meses  OLS - Trinta Meses  OLS - Trinta e Seis Meses 

Três  Quatro  Três  Quatro  Três  Quatro  Três  Quatro  Três  Quatro 

Fatores  Fatores  Fatores  Fatores  Fatores  Fatores  Fatores  Fatores  Fatores  Fatores 

Constante 0.027  0.023  0.007  0.001  0.006  0.006  0.009  0.01  0.001  0.003 

 3.90***  3.40***  1.28  0.14  1.18  1.23  2.03*  2.12*  0.25  0.65 

B -0.794  -1.049  -0.255  -0.243  0.102  0.117  0.018  0.027  0.292  0.27 

 -4.94***  -6.17***  -1.85$  -1.85$  0.83  0.94  0.19  0.28  2.93**  2.73** 

S -0.791  -0.746  -0.605  -0.777  -0.243  -0.202  -0.04  0.061  0.341  0.45 

 -4.35***  -4.27***  -3.68***  -4.85***  -1.89$  -1.46  -0.33  0.46  2.61**  3.28** 

H 0.404  0.249  -0.353  -0.112  -0.812  -0.853  -0.843  -0.93  -0.136  -0.24 

 1.42  0.9  -2.04  -0.65  -5.85***  -5.76***  -6.33***  -6.64***  -0.95  -1.62 

U -  0.83  -  0.705  -  0.059  -  0.134  -  0.168 

 -  3.53***  -  4.68***  -  0.79  -  1.92$  -  2.40* 

N 132  132  192  192  240  240  252  252  264  264 

Adj R2 0.274  0.333  0.108  0.197  0.138  0.137  0.146  0.155  0.058  0.075 
 

$, *, **, *** indicam que os resultados são significativos ao nível de significância de 10%, 5%, 1% e 0,1%, respetivamente. 

                                                           
20 Quando as empresas da amostra não têm dados suficientes para os 36 meses após a introdução em bolsa, devem ser incluídos dados referentes às empresas de controlo. As 
empresas de controlo aqui incluídas são escolhidas pela dimensão, o rácio book-to-market e a indústria. 
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Tabela 4.4 – Calendar Time Portfolio Approach 21 

Painel A – Constantes ajustadas à dimensão, ao rácio book-to-market e à indústria: este painel descreve retornos anormais para portfólios Calendar Time usando uma 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. As empresas foram adicionadas ao portfólio no final do mês subsequente à saída da falência e mantiveram-se 12, 18, 24, 30 e 36 meses. Os retornos do portfólio 
são calculados assumindo uma estratégia de investimento em quantidades iguais para cada uma das empresas. Os meses em que o portfólio detém menos do que 10 ações são apagados. Os retornos 
anormais são determinados através do modelo de três fatores de Fama e French (1993) e do modelo de quatro fatores de Carhart (1997), com os retornos anormais a serem ajustados com a utilização 
de um portfólio de controlo baseado na dimensão, no rácio book-to-market e na 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 em 
relação às empresas que constituem a amostra. Os parâmetros do modelo são estimados usando os modelos OLS e WLS. Os retornos mensais no modelo WLS são ponderados pela raiz quadrada 
do número de empresas contidas no portfólio de investimento naquele mês. A intersecção da regressão ajustada proporciona uma estimativa do anormal desempenho mensal. São apresentados 
testes t que pretendem calcular a robustez da heterocedasticidade. 

 

WLS - Doze Meses  WLS - Dezoito Meses  WLS - Vinte e Quatro Meses  WLS - Trinta Meses  WLS - Trinta e Seis Meses 

Três  Quatro  Três  Quatro  Três  Quatro  Três  Quatro  Três  Quatro 

Fatores  Fatores  Fatores  Fatores  Fatores  Fatores  Fatores  Fatores  Fatores  Fatores 

 Constante  0.007  0.006  0.004  -0.002  0.004  0.003  0.01  0.009  0.007  0.006 

 3.74***  10.39***  1.62  -1.59  1.82$  1.27  4.07***  4.04***  2.65**  2.87** 

B 0.039  -0.091  -0.079  0.028  0.068  0.112  -0.041  -0.032  0.029  0.041 

 0.75  -5.00***  -1.36  0.88  1.36  2.07**  -0.96  -0.78  0.65  1.14 

S -0.33  -0.309  -0.264  -0.306  -0.066  -0.006  -0.089  -0.015  0.029  0.223 

 -10.66***  -29.95***  -5.90***  -12.76***  -2.20**  -0.13  -2.67**  -0.36  0.89  6.76*** 

H 0.162  0.078  -0.047  0.116  -0.208  -0.248  -0.201  -0.258  0.041  -0.151 

 3.68***  5.27***  -1.18  5.06***  -7.45***  -7.26***  -6.99***  -7.53***  1.44  -5.01*** 

U -  0.368  -  0.367  -  0.033  -  0.043  -  0.129 

 -  27.29***  -  19.56***  -  2.00**  -  2.95**  -  9.92*** 

N 132  132  192  192  240  240  252  252  264  264 

Adj R2 0.563  0.952  0.259  0.789  0.289  0.3  0.224  0.252  0.258  0.340 
$, *, **, *** indicam que os resultados são significativos ao nível de significância de 10%, 5%, 1% e 0,1%, respetivamente. 

                                                           
21 Quando as empresas da amostra não têm dados suficientes para os 36 meses após a introdução em bolsa, devem ser incluídos dados referentes às empresas de controlo. As 
empresas de controlo aqui incluídas são escolhidas pela dimensão, o rácio book-to-market e a indústria. 
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4.1.2.3 Momentum 

O desempenho prévio das ações no mercado é aparentemente um poderoso meio de previsão dos 

retornos futuros. Por exemplo, De Bondt e Thaler (1985; 1987) mostram que os portfólio 

construídos a partir de títulos perdedores têm melhor desempenho do que os portfólios de títulos 

ganhadores, no período subsequente de três a cinco anos. Por outro lado, Jegadeesh e Titman (1993, 

2001) demonstram que as ações que têm melhor/pior desempenho durante o período de três a doze 

meses tendem a continuar a ter o melhor/pior desempenho durante o período subsequente de três a 

doze meses.  

 

Aggarwal, Krigman e Womack (2002) analisam o impacto do fator momentum no desempenho das 

OPIs e constatam que os proprietários e/ou os gestores das empresas promovem o underpricing da 

emissão, porque o preço das OPIs aumenta bastante no primeiro dia de transação, o que permite 

atrair o interesse dos analistas financeiros e da comunicação social. Esta maior cobertura reforça o 

interesse de mais investidores para as OPIs, o que induz a um aumento significativo da procura 

desses títulos. Os proprietários e/ou os gestores das empresas, em seguida, exploram essa procura 

adicional quando vendem as ações no final do período de bloqueio. Assim o underpricing pode 

maximizar a riqueza dos proprietários e/ou dos gestores das empresas alvo das OPIs. No modelo 

de Aggarwal, Krigman e Womack (2002, p. 106), os gestores das empresas trocam os benefícios 

do fator momentum na informação contra o custo de oportunidade das receitas perdidas para a 

empresa. 

 

Seguidamente é analisado o impacto do fator momentum nas conclusões deste estudo incluindo 

explicitamente o mesmo na escolha das empresas match. O primeiro passo passa pela criação de 

um novo portfólio para as empresas de controlo, escolhidas mediante dois critérios. O primeiro 
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exclui todas as empresas que não tenham um valor de mercado compreendido entre os 70% e os 

130% em relação à capitalização de mercado das empresas da amostra. O segundo critério leva a 

que a empresa de controlo seja aquela com momentum mais próximo do encontrado para a respetiva 

empresa da amostra. Definimos momentum como a média mensal dos retornos brutos para o 

período de seis meses após a saída da falência, tal como foi realizado por Aggarwal, Krigman e 

Womack (2002) no caso das OPIs. Em particular: 

 

=
5

0
,5

1
tit RMom           (4.3) 

 

sendo que tMom , é o momentum para a empresa i e 𝑅𝑖,𝑡 é o retorno bruto da empresa i no mês t, 

com  t = 0 a ser o primeiro mês a ser utilizado para verificar o impacto do fator momentum. Todos 

os dados necessários para implementar a equação (4.3) são retirados da base de dados mensal do 

CRSP (tanto para as empresas da amostra como para as potenciais empresas de controlo). De notar 

que foram novamente aplicados os mesmos critérios que na sub-secção 4.1.2.1 para corrigir o 

conjunto de empresas de controlo inicialmente encontradas com base neste critério de seleção 

alternativo.  

 

As Tabelas 4.5. e 4.6. sumariam os resultados obtidos. Existe evidência de retornos anormais 

positivos na amostra apresentada para o período compreendido entre o mês seis e o mês doze após 

a saída de falência, algo que não depende do tipo de estimação efetuada. Para os outros períodos 

os resultados são mistos. Em particular, quando se utiliza a metodologia OLS, os retornos 

continuam a ser anormais e positivos no período que decorre entre o mês 6 e o mês dezoito após a 

saída da falência, ao nível de significância de 0,1%. No entanto, após esse período verifica-se que 

os retornos anormais passam a ser negativos. Para o método de estimação WLS verifica-se sempre 
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a existência de retornos anormais positivos e estatisticamente significativos a níveis considerados 

normais. 
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Tabela 4.5 – Calendar Time Portfolio Approach 22 

Painel A – Constantes ajustadas à dimensão e ao fator momentum: este painel descreve retornos anormais para portfólios Calendar Time usando uma 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. As empresas foram adicionadas ao portfólio no final do mês subsequente à saída da falência e mantiveram-se 12, 18, 24, 30 e 36 meses. Os retornos do portfólio são calculados 
assumindo uma estratégia de investimento em quantidades iguais para cada uma das empresas. Os meses em que o portfólio detém menos do que 10 ações são apagados. Os retornos anormais são 
determinados através do modelo de três fatores de Fama e French (1993) e do modelo de quatro fatores de Carhart (1997), com os retornos anormais a serem ajustados com a utilização de um 
portfólio de controlo baseado na dimensão e no fator momentum. Para determinar as empresas match, numa primeira fase, foram identificadas 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 fator momentum mais próximo em relação às empresas que constituem a amostra. Os parâmetros do modelo são estimados usando os modelos OLS e WLS. Os retornos mensais 
no modelo WLS são ponderados pela raiz quadrada do número de empresas contidas no portfólio de investimento naquele mês. A intersecção da regressão ajustada proporciona uma estimativa do 
anormal desempenho mensal. São apresentados testes t que pretendem calcular a robustez da heterocedasticidade. 

 

OLS – Mês Seis ao Mês 
Doze  

OLS – Mês Seis ao Mês 
Dezoito  

OLS – Mês Seis ao Mês 
Vinte e Quatro  

OLS – Mês Seis ao Mês 
Trinta  

OLS – Mês Seis ao Mês 
Trinta e Seis 

Três  Quatro  Três  Quatro  Três  Quatro  Três  Quatro  Três  Quatro 

Fatores  Fatores  Fatores  Fatores  Fatores  Fatores  Fatores  Fatores  Fatores  Fatores 

Constante 0.053  0.053  0.018  0.018  -0.035  -0.032  -0.023  -0.021  -0.016  -0.015 

 9.75***  9.52***  3.91***  3.77***  -4.38***  -4.36***  -3.48***  -3.41***  -2.89**  -2.64** 

B -0.282  -0.298  -0.082  -0.082  0.421  0.617  0.057  0.087  -0.01  -0.024 

 -2.18*  -2.09*  -0.68  -0.68  2.02*  3.18**  0.39  0.63  -0.08  -0.19 

S -1.212  -1.209  -1.099  -1.1  -2.588  -2.056  -1.646  -1.308  -0.444  -0.372 

 -8.3***  -8.23***  -7.66***  -7.44***  -11.83***  -9.45***  -9.25***  -7.01***  -2.75**  -2.17* 

H -0.005  -0.015  -0.278  -0.276  1.25  0.721  0.812  0.521  0.599  0.53 

 -0.02  -0.07  -1.84$  -1.74$  5.29***  3.11**  4.2***  2.65**  3.37***  2.85** 

U   0.054    0.005    0.764    0.448    0.111 

   0.27    0.03    6.54***    4.56***    1.26 

N 132  132  192  192  240  240  252  252  264  264 

Adj R2 0.421  0.417  0.28  0.276  0.422  0.509  0.293  0.345  0.065  0.067 
 

$, *, **, *** indicam que os resultados são significativos ao nível de significância de 10%, 5%, 1% e 0,1%, respetivamente. 

                                                           
22 Quando as empresas da amostra não têm dados suficientes para os 36 meses após a introdução em bolsa, devem ser incluídos dados referentes às empresas de controlo. As 
empresas de controlo aqui incluídas são escolhidas pela dimensão, o rácio book-to-market e a indústria. 
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Tabela 4.6 – Calendar Time Portfolio Approach 23 

Painel A – Constantes ajustadas à dimensão e ao fator momentum: este painel descreve retornos anormais para portfólios Calendar Time usando uma 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. As empresas foram adicionadas ao portfólio no final do mês subsequente à saída da falência e mantiveram-se 12, 18, 24, 30 e 36 meses. Os retornos do portfólio são calculados 
assumindo uma estratégia de investimento em quantidades iguais para cada uma das empresas. Os meses em que o portfólio detém menos do que 10 ações são apagados. Os retornos anormais são 
determinados através do modelo de três fatores de Fama e French (1993) e do modelo de quatro fatores de Carhart (1997), com os retornos anormais a serem ajustados com a utilização de um 
portfólio de controlo baseado na dimensão e no fator momentum. Para determinar as empresas match, numa primeira 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 fator momentum mais próximo em relação às empresas que constituem a amostra. Os parâmetros do modelo são estimados usando os modelos OLS e WLS. Os 
retornos mensais no modelo WLS são ponderados pela raiz quadrada do número de empresas contidas no portfólio de investimento naquele mês. A intersecção da regressão ajustada proporciona 
uma estimativa do anormal desempenho mensal. São apresentados testes t que pretendem calcular a robustez da heterocedasticidade. 

 

WLS – Mês Seis ao Mês 
Doze  

WLS – Mês Seis ao Mês 
Dezoito  

WLS – Mês Seis ao Mês 
Vinte e Quatro  

WLS – Mês Seis ao Mês 
Trinta  

WLS – Mês Seis ao Mês 
Trinta e Seis 

Três  Quatro  Três  Quatro  Três  Quatro  Três  Quatro  Três  Quatro 

Fatores  Fatores  Fatores  Fatores  Fatores  Fatores  Fatores  Fatores  Fatores  Fatores 

Constante 0.02  0.02  0.009  0.005  0.016  0.006  0.011  0.01  0.007  0.007 

 19.77***  22.12***  5.62***  5.07***  4.61***  2.81**  4.30***  5.57***  3.45***  3.84*** 

B 0.041  0.005  -0.04  0.024  -0.577  -0.183  -0.335  -0.302  -0.239  -0.229 

 1.39  0.17  -1.03  0.95  -7.15***  -3.41***  -6.90***  -8.79***  -6.32***  -7.41*** 

S -0.408  -0.402  -0.319  -0.345  -1.001  -0.456  -0.594  -0.302  -0.098  0.067 

 -23.42***  -25.95***  -10.66***  -17.68***  -20.36***  -10.75***  -15.67***  -8.95***  -3.47***  2.36* 

H -0.045  -0.068  -0.035  0.063  0.48  0.121  0.233  0.004  0.171  0.008 

 -1.82$  -3.05**  -1.32  3.4***  10.55***  3.57***  7.08***  0.13  7.01***  0.32 

U   0.103    0.221    0.298    0.17    0.109 

   5.10***    14.52***    18.05***    14.27***    9.78*** 

N 132  132  192  192  240  240  252  252  264  264 

Adj R2 0.896  0.918  0.562  0.816  0.83  0.938  0.728  0.865  0.518  0.679 
 

$, *, **, *** indicam que os resultados são significativos ao nível de significância de 10%, 5%, 1% e 0,1%, respetivamente. 

                                                           
23 Quando as empresas da amostra não têm dados suficientes para os 36 meses após a introdução em bolsa, devem ser incluídos dados referentes às empresas de controlo. As 
empresas de controlo aqui incluídas são escolhidas pela dimensão, o rácio , book-to-market e a indústria. 
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4.2 Impacto dos Resultados não Antecipados (SUE)24 

Ball e Brown (1968) demonstram que os preços dos títulos não se ajustam instantaneamente à 

informação obtida nos anúncios de resultados. Segundo Bernard e Thomas (1990), este desvio é 

normalmente interpretado como prova de que os investidores não reagem rapidamente aos 

resultados não antecipados e é um contributo à ideia de que os mercados não são eficientes. Bernard 

e Thomas (1990) constatam também que a reação ao anúncio dos resultados é ainda mais 

incompleta quando os resultados são negativos. Por outro lado, Chordia e Shivakumar (2006) têm 

dificuldade em entender a razão pela qual os preços das ações parecem não responder completa e 

imediatamente a informação tão visível e disponível gratuitamente, como os resultados anunciados 

publicamente. Chordia e Shivakumar (2006) argumentam que a reação lenta aos anúncios de 

resultados inesperados é o resultado da hipótese da ilusão da inflação, tal como inicialmente 

proposto por Modigliani e Cohn (1979) para explicar a correlação negativa entre a rendibilidade 

do mercado e a inflação. 

 

Num estudo realizado sobre as empresas que saem da falência ao abrigo do Chapter 11, Eberhart, 

Altman e Aggarwal (1999) examinam a reação dos retornos das empresas incluídas na amostra ao 

anúncio de resultados após a saída da falência. Eberhart, Altman e Aggarwal (1999, p. 1867) 

verificam que existem retornos anormais positivos quando as empresas incluídas na amostra fazem 

os seus anúncios de resultados. Estes resultados são consistentes com os encontrados por La Porta, 

Lakonishok, Shleifer e Vishny (1997)25. Eberhart, Altman e Aggarwal (1999, p. 1867) sugerem 

que os resultados encontrados refletem a surpresa do mercado com o desempenho das empresas 

que acabaram de sair de um processo de falência. 

                                                           
24 Os dados utilizados neste teste são disponibilizados pelo Professor Doutor Lakshmanan Shivakumar e, correspondem 
ao período compreendido entre Janeiro de 1972 e Dezembro de 2003. 
25 La Porta, Lakonishok, Shleifer e Vishny (1997) examinam a diferente reação dos retornos entre as ações “value” e 
“glamour”, ao anúncio de resultados após a saída da falência. 
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O potencial efeito da apresentação de resultados na deteção das rendibilidades anormais não deve 

ser ignorada neste trabalho porque as empresas em análise estão a ultrapassar graves problemas 

financeiros, como é demonstrado pelos valores para o rácio ROA encontrados no Capítulo 3. 

Assim, em seguida testa-se a forma como os resultados iniciais apresentados são contaminados 

pelo efeito associado à surpresa do reporte de resultados. Em particular, pretende-se verificar de 

que modo a inclusão deste fator adicional nos modelos de Fama e French (1993) e Carhart (1997) 

afeta os resultados inicialmente obtidos. Esta metodologia é utilizada por Chordia e Shivakumar 

(2005) e Chordia, Goyal, Sadka, Sadka e Shivakumar (2009), em estudos que testam se o impacto 

dos resultados não antecipados justificam as violações à HEM. O modelo revisto de Fama e French 

(1993) é então o seguinte: 

 

E (rp) – rf = bp (E(rm) – rf) + sp E(SMB) + hp E(HML) + vp E(SUE)   (4.4) 

 

sendo que E (rp) é o retorno esperado do portfólio p; rf é a taxa de juro sem risco; E(rm) – rf, E(SMB), 

E(HML) e E(SUE) são, respetivamente, o prémio de risco esperado de investir na carteira de 

mercado, a diferença entre o retorno de um portfólio constituído por ações com baixa capitalização 

bolsista e um portfólio constituído por ações com elevada capitalização bolsista, a diferença entre 

o retorno num portfólio de ações com elevado rácio book-to-market versus um portfólio de ações 

com baixo rácio book-to-market e a diferença entre o retorno num portfólio de empresas com os 

mais elevados resultados não antecipados e um portfólio de empresas com os mais baixos 

resultados não antecipados 26. Os parâmetros bp, sp, hp e vp medem a sensibilidade do portfólio p 

para cada um dos quatro fatores considerados no modelo.  

                                                           
26 Os portfólios SUE são formados da seguinte forma: 
 
Em cada mês, o SUE para a empresa i é calculado a partir dos resultados anunciados mais recentemente menos os 
resultados de há quatro trimestres atrás. Esta alteração nos resultados é padronizada pelo seu desvio padrão estimado 
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Para poder ser usado o modelo revisto de Fama e French (1993), foi necessário estimar os valores 

dos parâmetros bp, sp, hp e vp. A equação (4.5) representa a regressão habitualmente usada para se 

atingir esse objetivo: 

 

rp,t – rft = αp + bp (rmf – rft) + sp SMBt + hp HMLt + vp SUE + εp,t    (4.5) 

 

sendo que εp,t é o resíduo da regressão e todas as restantes variáveis e parâmetros estão definidas 

na equação (4.4). 

 

Por outro lado, o modelo revisto de Carhart (1997) é o seguinte: 

 

E (rp) – rf = bp (E(rm) – rf) + sp E(SMB) + hp E(HML) + up E(UMD) + vp E(SUE)  (4.6) 

 

sendo que E(UMD) é o retorno médio nas duas carteiras de alto rendimento menos o retorno médio 

nas duas carteiras de baixo rendimento e up é o parâmetro que mede a sensibilidade do portfólio ao 

fator momentum. Todas as outras variáveis e parâmetros são definidos na equação (4.4). A equação 

(4.7) apresenta a regressão habitualmente usada para estimar os valores dos parâmetros bp, sp, hp, 

up e vp: 

                                                           
durante os oito trimestres anteriores. Para evitar a utilização de resultados obsoletos, definiu-se que os resultados mais 
recentes sejam anunciados não mais do que quatro meses antes do final do mês em que os resultados padronizados são 
medidos. 
 
Em cada mês, as empresas do NYSE / AMEX com dados disponíveis são ordenadas em decis baseados no SUE usando 
a distribuição dos SUE dos três meses anteriores para determinar o decil de corte. Os portfólios dos decis são 
identificados do P1 ao P10, com o P1 (P10) sendo o mais baixo (mais alto) portfólio SUE. 
 
Os retornos mensais são calculados com recurso à metodologia Calendar Time, usando a abordagem de Jegadeesh e 
Titman (1993). Cada portfólio SUE é mantido por seis meses após a formação do portfólio e os retornos do portfólio 
são calculados para este período de detenção. Com um período de detenção de seis meses, o retorno do portfólio em 
cada mês de calendário é uma combinação das últimas seis estratégias ranking, e os pesos de um sexto dos títulos que 
mudam a cada mês, com o restante sendo transitado do mês anterior. 
 
Os retornos para um portfólio de investimento zero, PMN, são obtidos por estar longo no portfólio SUE mais elevado 
(P10) e curto no portfólio SUE mais baixo (P1).  
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rp,t – rft = αp + bp (rmf – rft) + sp SMBt + hp HMLt +up UMDt  + vp SUE + εp,t  (4.7) 

 

sendo que εp,t é o resíduo da regressão e as restantes variáveis e parâmetros são definidos como na 

equação (4.6). 

 

As Tabelas 4.7 e 4.8 mostram o resultado estimado utilizando este modelo de pricing alternativo. 

Pode verificar-se que a inclusão de um fator que tenta captar o impacto dos resultados não 

antecipados não altera os resultados iniciais quando o período de análise diz respeito aos primeiros 

12 ou 18 meses após a saída da falência. De facto, para estes períodos, o valor estimado para a 

constante é positivo e estatisticamente significativo a 1%. Esta conclusão não é sensível à estimação 

da regressão com o método OLS ou WLS, nem tão pouco à utilização do modelo revisto de Fama 

e French ou Carhart. Para os períodos seguintes os resultados só têm significado estatístico quando 

a regressão utiliza o regressor WLS.  
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Tabela 4.7 – Calendar Time Portfolio Approach 27 

Painel A – Constantes ajustadas ao impacto dos resultados não antecipados: este painel descreve retornos anormais para portfólios Calendar Time usando uma 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. As empresas foram adicionadas ao portfólio no final do mês subsequente à saída da falência e mantiveram-se 12, 18, 24, 30 e 36 meses. Os retornos do portfólio 
são calculados assumindo uma estratégia de investimento em quantidades iguais para cada uma das empresas. Os meses em que o portfólio detém menos do que 10 ações são apagados. Os retornos 
anormais são determinados através do modelo de três fatores de Fama e French (1993) e do modelo de quatro fatores de Carhart (1997), com os retornos anormais a serem ajustados com a utilização 
de um portfólio de controlo baseado na dimensão e no impacto dos resultados não antecipados. Para determinar as empresas match, numa primeira 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 o valor do impacto dos resultados não antecipados mais próximo em relação às empresas que constituem a amostra. Os parâmetros do 
modelo são estimados usando os modelos OLS e WLS. Os retornos mensais no modelo WLS são ponderados pela raiz quadrada do número de empresas contidas no portfólio de investimento 
naquele mês. A intersecção da regressão ajustada proporciona uma estimativa do anormal desempenho mensal. São apresentados testes t que pretendem calcular a robustez da heterocedasticidade. 

 OLS - Doze Meses  OLS - Dezoito Meses  OLS - Vinte e Quatro Meses  OLS - Trinta Meses  OLS – Trinta e Seis Meses 

Três  Quatro  Três  Quatro  Três  Quatro  Três  Quatro  Três  Quatro 

 
Fatores + 

Fator SUE  
Fatores + 
Fator SUE  

Fatores + 
Fator SUE  

Fatores + 
Fator SUE  

Fatores + 
Fator SUE  

Fatores + 
Fator SUE  

Fatores + 
Fator SUE  

Fatores + 
Fator SUE  

Fatores + 
Fator SUE  

Fatores + 
Fator SUE 

Constante 0.020  0.034  0.012  0.012  0.004  0.004  0.001  0.001  0.001  0.001 

 3.02**  6.4***  3.95***  3.9***  0.71  0.84  0.2  0.15  0.24  0.16 

B 1.064  -0.953  1.093  1.088  0.474  0.522  -0.319  -0.323  -0.045  -0.050 

 6.66***  -3.43***  13.84***  13.49***  3.71***  4.04***  -3.01**  -3.06**  -0.52  -0.59 

S 1.156  -1.404  1.629  1.606  0.540  0.433  0.312  0.378  1.618  1.700 

 4.14***  -3.67***  12.48***  10.52***  2.62**  2.05*  1.52  1.78$  9.65***  9.88*** 

H -0.387  0.686  -0.786  -0.771  -0.453  -0.430  -0.524  -0.545  -0.271  -0.297 

 -1.35  2.67$  -8.55***  -7.31***  -2.91**  -2.77**  -3.4***  -3.52***  -2.16*  -2.37* 

U   3.703    0.030    0.224    -0.133    -0.166 

   8.07***    0.29    2.01*    -1.24    -1.9$ 

P 0.017  -0.034  0.028  0.028  0.013  0.009  0.008  0.011  0.012  0.015 

 4.57***  -4.9***  16.08***  13.33***  6.49***  3.12**  4.15***  3.78***  7.54***  6.65*** 

N 132  132  192  192  240  240  252  252  264  264 

Adj R2 0.333  0.609  0.723  0.721  0.239  0.251  0.125  0.128  0.339  0.348 
$, *, **, *** indicam que os resultados são significativos ao nível de significância de 10%, 5%, 1% e 0,1%, respetivamente. 

                                                           
27 Quando as empresas da amostra não têm dados suficientes para os 36 meses após a introdução em bolsa, devem ser incluídos dados referentes às empresas de controlo. As 
empresas de controlo aqui incluídas são escolhidas pela dimensão, o rácio book-to-market e a indústria. 
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Tabela 4.8 – Calendar Time Portfolio Approach 28 

Painel A – Constantes ajustadas ao impacto dos resultados não antecipados: este painel descreve retornos anormais para portfólios Calendar Time usando uma 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. As empresas foram adicionadas ao portfólio no final do mês subsequente à saída da falência e mantiveram-se 12, 18, 24, 30 e 36 meses. Os retornos do portfólio 
são calculados assumindo uma estratégia de investimento em quantidades iguais para cada uma das empresas. Os meses em que o portfólio detém menos do que 10 ações são apagados. Os retornos 
anormais são determinados através do modelo de três fatores de Fama e French (1993) e do modelo de quatro fatores de Carhart (1997), com os retornos anormais a serem ajustados com a utilização 
de um portfólio de controlo baseado na dimensão e no impacto dos resultados não antecipados. Para determinar as empresas match, numa primeira 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 o valor do impacto dos resultados não antecipados mais próximo em relação às empresas que constituem a amostra. Os parâmetros do 
modelo são estimados usando os modelos OLS e WLS. Os retornos mensais no modelo WLS são ponderados pela raiz quadrada do número de empresas contidas no portfólio de investimento 
naquele mês. A intersecção da regressão ajustada proporciona uma estimativa do anormal desempenho mensal. São apresentados testes t que pretendem calcular a robustez da heterocedasticidade. 

 WLS - Doze Meses  WLS - Dezoito Meses  
WLS - Vinte e Quatro 

Meses  WLS - Trinta Meses  WLS – Trinta e Seis Meses 

 Três  Quatro  Três  Quatro  Três  Quatro  Três  Quatro  Três  Quatro 

 
Fatores + 
Fator SUE  

Fatores + 
Fator SUE  

Fatores + 
Fator SUE  

Fatores + 
Fator SUE  

Fatores + 
Fator SUE  

Fatores + 
Fator SUE  

Fatores + 
Fator SUE  

Fatores + 
Fator SUE  

Fatores + 
Fator SUE  

Fatores + 
Fator SUE 

Constante 0.015  0.013  0.006  0.008  0.015  0.013  0.029  0.028  0.023  0.022 

 22.28***  65.10***  5.51***  7.78***  5.94***  5.18***  12.92***  13.42***  13.49***  13.85*** 

B 0.172  -0.060  0.261  0.191  -0.081  0.072  -0.620  -0.635  -0.460  -0.461 

 7.64***  -6.62***  9.48***  6.99***  -1.37  1.05  -15.77***  -17.48***  -16.11***  -17.51*** 

S 0.141  -0.249  0.340  0.513  -0.311  -0.351  -0.370  -0.326  0.066  0.105 

 6.95***  -19.63***  11.96***  13.17***  -4.84***  -5.65***  -7.53***  -7.1***  1.91$  3.22** 

H -0.217  -0.036  -0.255  -0.392  0.008  0.050  -0.202  -0.227  -0.175  -0.172 

 -10.18***  -4.58***  -13.93***  -13.75***  0.19  1.18  -5.95***  -7.17***  -7.23***  -7.69*** 

U   0.715    -0.202    0.175    -0.129    -0.081 

   34.09***    -5.84***    3.97***    -5.48***    -5.24*** 

P 0.004  -0.006  0.007  0.011  0.001  -0.003  0.000  0.003  0.002  0.003 

 16.76***  -19.33***  24.39***  16.42***  1.35  -2.89**  -0.08  4.54***  7.13***  8.84*** 

N 132  132  192  192  240  240  252  252  264  264 

Adj R2 0.829  0.988  0.877  0.903  0.550  0.590  0.603  0.663  0.761  0.796 
$, *, **, *** indicam que os resultados são significativos ao nível de significância de 10%, 5%, 1% e 0,1%, respetivamente.

                                                           
28 Quando as empresas da amostra não têm dados suficientes para os 36 meses após a introdução em bolsa, devem ser incluídos dados referentes às empresas de controlo. As 
empresas de controlo aqui incluídas são escolhidas pela dimensão, o rácio book-to-market e a indústria. 
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4.3 Sumário e Limitações 

Este capítulo explora em que medida a anomalia encontrada no Capítulo 3 é robusta a uma série de 

outras explicações possíveis já documentadas na literatura. Os resultados encontrados demonstram 

que, para o período inicial de 12 meses após a saída de falência, esta anomalia não desaparece após 

o controlo das seguintes variáveis: a dimensão, o rácio book-to-market, a indústria, o impacto dos 

resultados não antecipados e o fator momentum. De facto, em todos os cenários considerados, os 

retornos anormais para esse período são sempre positivos e significativos. Por outro lado, a 

magnitude dos resultados é de certa forma semelhante quer se utilizem metodologias que 

consideram retornos não ajustados ou retornos ajustados ao risco com recurso a amostras de 

controlo especificamente desenhadas com esse objetivo. É ainda possível afirmar que esta 

conclusão é robusta a metodologias alternativas para estimação dos modelos, isto é, utilizando o 

regressor OLS ou WLS. Por outro lado importa referir que não é possível descortinar um padrão 

claro para os períodos de formação do portfólio mais longos pelo que não é possível excluir a ideia 

de que o mercado incorpora de forma eficiente a informação relacionada com a saída da falência 

para períodos superiores a 12 meses. 

 

A literatura anterior adverte para os perigos de testar a HEM no médio e longo prazo. Por exemplo, 

Fama (1970) afirma que todas as metodologias utilizadas para medir retornos anormais têm os seus 

inconvenientes e que tais inconvenientes têm maior relevância quando analisamos períodos 

maiores. Fama (1970, 1991) enfatiza ainda que os testes à HEM irão sempre enfermar do problema 

da hipótese conjunta, porque não é possível verificar se as eventuais anomalias são justificadas pela 

ineficiência de mercado, ou porque o modelo utilizado não está corretamente especificado. Por 

outro lado, Kothari e Warner (2007) afirmam que na realidade não existe um método definitivo 

para a realização de estudos de evento a longo prazo. Assim, a melhor prática é utilizar diferentes 

metodologias e verificar o grau de estabilidade nos resultados obtidos. Os testes efetuados neste 
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capítulo permitem concluir com um elevado grau de certeza que nos primeiros 12 meses após a 

saída da falência, o mercado norte-americano não processa de forma eficiente a informação 

relacionada com a saída da falência, colocando-se assim em causa a forma semi-forte da HEM. Os 

resultados encontrados são semelhantes aos que foram verificados no estudo mais importante 

realizado nesta área, o de Eberhart, Altman e Aggarwal (1999). Por outro lado, as conclusões 

apresentadas estão em linha com o trabalho de Ritter (1991) que afirma que, quer a curto quer a 

longo prazo, existem anomalias na definição dos preços dos títulos após OPIs, tal como foi 

encontrado neste estudo para um tipo diferente de OPIs. 
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CAPÍTULO 5  

CONCLUSÕES 

 

5.0 Introdução 

Os estudiosos na área dos mercados financeiros seguem duas correntes. Por um lado, os defensores 

da HEM afirmam que um mercado é eficiente quando o preço dos títulos varia à medida que é 

introduzida no mercado nova informação sobre cada um desses títulos (Fama, 1970). 

Adicionalmente, Lee (2001) sugere que a arbitragem assegura que os preços de mercado dos títulos 

nunca se desviam do seu valor fundamental, mesmo que atuem no mercado investidores que não 

se comportem de acordo com o preconizado pela HEM. Em clara oposição, os defensores das 

finanças comportamentais afirmam que, sob certas condições, os preços de mercado podem 

desviar-se sistematicamente do seu valor fundamental em longos períodos de tempo (Ritter, 2003). 

A combinação dos limites à arbitragem e dos desvios cognitivos justifica este resultado (Barberis 

e Thaler, 2005). 

 

A investigação de como o mercado acionista norte-americano lida com a entrada em bolsa de 

empresas que se reorganizam ao abrigo do Chapter 11, oferece uma oportunidade única para 

expandir o prévio conhecimento nesta área. Esta investigação é muito interessante porque até ao 

momento só há dois estudos publicados sobre o desempenho destas empresas (Eberhart, Altman e 

Aggarwal, 1999 e o de Jory e Madura, 2007). Em segundo lugar, ao explorar um dos eventos que 

é considerado uma notícia positiva no âmbito da gestão de empresas, este trabalho acrescenta 

diretamente a pesquisa comportamental, mostrando em que medida é que o mercado consegue lidar 

com eventos que correspondem a boas notícias (por exemplo, Ritter (1991), Amir e Ganzach 

(1998), Easterwood e Nutt (1999), Andrade, Mitchell e Stafford (2001), Zhang (2006) e Hirshleifer, 

Myers, Myers e Teoh (2008)). 
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A amostra deste trabalho é constituída por 266 empresas norte-americanas que saíram da falência 

no período compreendido entre 01-10-1979 e 17-10-2005. A opção por este horizonte temporal é 

justificada pelo facto da lei que regula a falência nos EUA se ter mantido praticamente inalterada 

durante este período. Em particular, as falências verificadas entre 01-10-1979 e 17-10-2005 são 

reguladas pelo Bankruptcy Reform Act de 1978. A partir de Outubro de 2005, as regras são as 

previstas no Bankruptcy Abuse Prevention and Consumer Protection Act.  

 

A análise da eficiência de mercado a médio e longo prazo relacionada com a saída da falência de 

empresas que estiveram sobre proteção da falência através do Chapter 11 representa uma 

importante contribuição para a literatura, uma vez que existem apenas dois estudos similares. No 

entanto, a investigação efetuada por Eberhart, Altman e Aggarwal (1999) é realizada para um 

horizonte temporal mais curto (1 ano, enquanto neste estudo o horizonte temporal é de 3 anos) e 

utiliza uma metodologia diferente da que é utilizada neste estudo. Os resultados encontrados são, 

ainda assim, semelhantes aos de Eberhart, Altman e Aggarwal (1999). Em particular, encontraram-

se retornos anormais positivos e na sua maioria estatisticamente significativos para um horizonte 

temporal de um ano após a saída de falência, os quais variam entre 32,5% e 47,5%. Nos períodos 

subsequentes, também, se constata que, em média, o preço das ações de empresas que saem da 

falência não converge para o seu valor fundamental. 

 

A evidência apresentada diverge do que seria de esperar caso o mercado fosse eficiente na forma 

semiforte. No entanto, é preciso ler a conclusão apresentada com alguma cautela pois há diversas 

metodologias que podem ser utilizadas para medir retornos anormais de longo prazo, sendo que 

nenhuma das mesmas está livre de problemas (e.g., Kothari e Warner (1997), Fama (1998) e 

Ikenberry e Ramnath (2002). Nesse sentido, no Capítulo 4 utilizaram-se diversas metodologias 
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alternativas para o cálculo das rendibilidades anormais associadas ao evento de saída de falência. 

Em geral, os resultados deste capítulo estão em linha com os iniciais para o período de um ano após 

o evento. No entanto, no Capítulo 4 verifica-se que após o primeiro ano o mercado ajusta-se e o 

preço dos títulos começa a refletir melhor o valor fundamental das empresas da amostra. Assim, 

demonstra-se que após o primeiro ano há alguma racionalidade nos preços, o que dificulta a 

obtenção de retornos anormais infinitamente, porque o mercado corrigiu essa anomalia. 
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