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RESUMO 

Este trabalho estuda a relação entre o tom das notícias divulgadas pelo Jornal Valor Econômico 

e a rentabilidade diária e volatilidade os índices Bovespa e Brasil Amplo (IBrA). O método 

computacional sentiment analysis é utilizado para transformar textos em dados quantitativos 

por meio de dicionários de palavras negativas, positivas, litigiosas, incerteza e modais. A base 

de dados estudada contém 742 edições do jornal compreendendo o período entre 02/01/2012 a 

30/12/2014. As evidências apontam que, o mercado avalia com maior peso palavras negativas, 

litigiosas e de incerteza divulgadas na mídia especializada. A aparição de termos do tipo 

“incerteza” têm relação negativa com a rentabilidade do mercado brasileiro e termos 

relacionados a palavras “litigiosas” e “negativas” tem relação positiva com a volatilidade dos 

índices como era esperado.  

 

Palavras-chave: Sentiment Analysis; Term Weighting. 

 

Àrea Temática: Mercados Financeiro, de Crédito e de Capitais (MFC). 

 

1. INTRODUÇÃO 

A hipótese do mercado eficiente na forma semiforte afirma que toda a informação 

disponível ao público é precificada pelo mercado. Assim, a rentabilidade dos agentes 

econômicos deverá se comportar em função das diversas informações públicas relevantes 

inclusive àquelas divulgadas pela mídia especializada (Ehrhardt & Brigham, 2012; Neto et al. 

2009; Fama, 1970). 

A associação entre as notícias divulgadas (textos jornalísticos, opiniões de blogs 

financeiros, postagem em mídias sociais, rumores, etc.) e o comportamento do mercado se 

tornou objeto de estudo de vários pesquisadores, podendo-se citar: Antwiller e Frank (2004) 

que relacionam a opiniões de blogs financeiros ao retorno de determinadas ações; Tetlock 

(2007), Tetlock et al. (2008), Fang e Peress (2009) e Chen et al. (2011) que trabalharam com a 

mídia jornalística e a sua relação na rentabilidade de certas empresas e Porshnev et al. (2013) e 

Bogle e Potter (2015) que discutem a possibilidade de se prever o mercado a partir do tom de 

posts do Twitter. 

Com o interesse nesta área de pesquisa, este trabalho tem por intenção determinar se é 

possível observar algum vínculo (positivo ou negativo) na rentabilidade e na volatilidade dos 



 

 

índices Bovespa e Brasil Amplo com base numa análise do teor das notícias divulgadas pela 

mídia especializada em assuntos econômicos do Brasil.  

A base de dados utilizada para a elaboração das variáveis primárias desta pesquisa 

consiste na edição diária disponível no site do Valor Econômico, maior jornal de especializado 

no Brasil.  Optou-se por uma amostra contendo todos os editoriais e uma (amostra filtrada), 

com apenas os seguintes: Brasil, Política, Internacional e Finanças. Ambas foram extraídas 

dentro de um período de três anos completos (2012 a 2014).  

Para processar a base descrita utilizou-se do método computacional sentiment analysis 

(ou opinion mining), que é um método que tem por objetivo extrair a opinião de textos (Liu & 

Zhang, 2012; Aguiar, 2012). 

A utilização do sentiment analysis, foi feita por meio de um algoritmo que, junto a 

dicionários de palavras, processa as edições diárias do mesmo as transformando em dados 

quantitativos possibilitando assim a realização de análises estatísticas. Tanto o algoritmo quanto 

os dicionários foram desenvolvidos por Aguiar (2012).  

Dos resultados, observou-se que uma maior quantidade de termos com conotação 

negativa, litigiosa e de incerteza na edição diária do jornal em questão, poderia trazer alguma 

consequência, tanto positiva quanto negativa, em relação à rentabilidade e/ou volatilidade do 

mercado. 

Entende-se que este trabalho contribuí para a literatura de ciências contábeis e finanças 

do país pois trata de um assunto amplamente pesquisado internacionalmente e em crescimento 

no Brasil. Além disso, a utilização do sentiment analysis em conjunto com algoritmos de, por 

exemplo, aprendizado de máquina (machine learning) poderiam vir a auxiliar o investidor a 

prever algum comportamento do mercado (Cambria, 2016; Tripathy, Agrawal, & Rath, 2016). 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 As Notícias e sua Influência no Mercado 

A teoria diz que valor de uma empresa deverá ser igual ao valor presente de seus fluxos 

de caixa esperados (Cochrane & Culp, 2003). A projeção destes fica condicionada a outras 

informações como: descrição qualitativa do ambiente de negócio das empresas, sua operação e 

as perspectivas da imprensa financeira (Tetlock, Saar-Tsechansky, & Macskassy, 2008).  

O fluxo de caixa pode ser definido como o valor do caixa oriundo da operação da firma 

e que está disponível para distribuição aos investidores. Pelo método do fluxo de caixa 

descontado da empresa, como exemplo, o valor de um negócio dependerá diretamente do seu 

fluxo de caixa futuro esperado de determinado negócio (Ehrhardt & Brigham, 2012). 

Novas informações (relevantes) sobre uma determinada empresa, setor ou economia em 

geral, podem alterar a ótica do mercado em relação ao risco implícito e a rentabilidade 

financeira prevista. Consequentemente o valor dessas empresas poderá ser reequilibrado pelo 

mercado em função da expectativa de retorno financeiro das mesmas (Tetlock, Saar-

Tsechansky, & Macskassy, 2008). 

Como a maior parte dos investidores e participantes do mercado tem acesso aos meios 

de comunicação, dependendo do tom (teor) das informações coletadas (por exemplo: notícias 

positivas ou negativas sobre determinada empresa, setor ou economia), eles poderão prever 

alterações no fluxo de caixa projetado. Isso teria como resultado a valorização ou 

desvalorização da empresa (ação) e consequentemente a troca de posições acionárias de 

companhias comprometidas por outras com desempenho mais robusto. (Mitra & Mitra, 2011). 

 

 

 



 

 

2.2 Sentiment Analysis 

Sentiment analysis pode ser definido como o estudo computacional de opiniões, 

avaliações, atitudes e emoções dirigidas a entidades, indivíduos, edições, eventos, temas e seus 

atributos (Liu & Zhang, 2012). 

Para um ser humano comum, acompanhar e fazer a leitura das várias notícias 

disponíveis nos veículos de informação (ex.: mídia especializada, blogs, fóruns, redes sociais, 

etc.) além de ser uma tarefa árdua devido a quantidade de informações publicadas, estas nem 

sempre poderão ser facilmente decodificadas (compreendidas) por parte do leitor, o que traz 

dificuldades para o seu processo de tomada de decisão (Liu & Zhang, 2012). 

Além disso, sabe-se que uma pessoa normalmente tende a prestar mais atenção em 

informações e opiniões que vão de encontro com a suas próprias preferencias (Liu & Zhang, 

2012).  

Sendo assim, a grande vantagem de se utilizar métodos computacionais é tratar grandes 

volumes de texto rapidamente produzindo resultados consistentes e mitigando o efeito do 

enviesamento por opiniões ou predileções individuais (Liu & Zhang, 2012).  

 

2.3 Estudos Anteriores 

Antwiller e Frank (2004) afirmam que mensagens em fóruns a respeito do mercado 

financeiro influenciam o comportamento do mesmo. Estudando o efeito de mais de 1,5 milhões 

mensagens postadas no Yahoo! Finance e no Raging Bull sobre 45 companhias do Dow Jones 

Industrial Average e do Dow Jones Internet Index, eles verificam que o tom delas ajuda a prever 

a volatilidade do mercado. Seus resultados mostram que o impacto das mensagens sobre os 

retornos da bolsa é estatisticamente relevante apesar de ser economicamente pequeno. 

Tetlock (2007) avaliou a interação entre a mídia e o mercado de ações medindo a 

entonação da coluna “Abreast of the Market” do Wall Street Journal no período de 1984 a 

1999. Esta coluna discute as razões do comportamento do mercado no dia anterior e também 

contém previsões de analistas sobre o futuro. O autor encontra evidências de que níveis altos 

de pessimismo preveem efeito negativo sobre os preços das ações e que níveis anormais, altos 

ou baixos, de pessimismo antecipam alto volume de negociações. Ele também sugere que 

baixas rentabilidades do mercado financeiro levam ao aumento de notícias pessimistas. 

Tetlock et al. (2008) estendem a análise feita pelo autor acima, medindo agora não 

somente o tom de uma coluna, mas sim de todo o Wall Street Journal e do Dow Jones News 

Service no período de 1980 a 2004. Eles acompanham os retornos das ações e investigam se 

um maior número de palavras negativas pode ser usado para aumentar a expectativa de fluxos 

de caixa futuros.  

Os resultados encontrados indicam que a maior quantidade de palavras negativas em 

notícias especificas sobre a firma preveem baixo resultado financeiro, principalmente se estas 

estiverem relacionadas com a estrutura financeira da empresa (Tetlock, Saar-Tsechansky, & 

Macskassy, 2008). 

Fang e Peress (2009) partem da hipótese de que a mídia influencia na rentabilidade das 

ações, mesmo quando ela apresenta informações incoerentes ou exageradas. Eles medem a 

relação entre a cobertura da mídia e os retornos das ações e encontram evidências de que ações 

de empresas menos citadas pelos veículos de comunicação tendem a ter retornos superiores que 

suas contrapartes. 

Chen et al. (2011), de forma semelhante à pesquisa de Fang e Peress (2009), utilizam a 

hipótese de que a mídia pode trazer novas informações ao mercado. Eles observam a cobertura 

do Wall Street Journal sobre as empresas listadas no S&P 500 antes da divulgação dos 

relatórios financeiros, e como as ações se comportam em relação a sua rentabilidade. Em seus 



 

 

resultados eles argumentam que a maior cobertura jornalística sobre as empresas diminui a 

chance das ações obterem ganhos anormais, o que leva a um coeficiente de retorno inferior 

Earnings Responce Coeficient (ERC). 

Loughan e Mcdonald (2011) apresentam uma nova metodologia para análise de textos. 

Eles argumentam que a utilização de dicionários produzidos por outras disciplinas, como o da 

a psicologia, classificam erroneamente o tom de textos financeiros. Os autores desenvolvem 

uma nova lista de palavras (Fin-Neg em inglês), a partir de textos da área de finanças, e 

concluem que aproximadamente três quartos das palavras categorizadas como negativa pela 

lista de Harvard (Harvard Psychosocial Dictionary) não receberam a mesma classificação pela 

nova lista de palavras.  

Os pesquisadores acima também propõem a utilização de uma equação matemática que, 

ao invés de apenas contar a frequência das palavras nos textos, mede o seu peso (Term 

Weighting: 𝑤𝑖,𝑗) conforme equação (1) (Loughran & Mcdonald, 2011; Aguiar, 2012). 

  

𝑤𝑖,𝑗 = {

(1+log(𝑡𝑓𝑖,𝑗))

(1+log(𝑎𝑗))
log

𝑁

𝑑𝑓𝑖
    𝑠𝑒 𝑡𝑓𝑖,𝑗 ≥ 1     

   
0                           𝐶𝑎𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟á𝑟𝑖𝑜

 (1) 

Em que: 

𝑡𝑓𝑖,𝑗 = Total de ocorrências de uma palavra 𝑖 em um documento 𝑗; 

𝑎𝑗 = Proporção de palavras contadas em um documento 𝑗; 

𝑁 = Total de documentos na amostra; 

𝑑𝑓𝑖 = Total de documentos com ao menos uma ocorrência da palavra 𝑖. 
 

O argumento utilizado é que palavras muito frequentes no texto não são necessariamente 

mais informativas que outras com menos ocorrência. O logaritmo presente na equação 1 tem 

justamente a função de reduzir a significância destes termos (Loughran & Mcdonald, 2011). 

Aguiar (2012) utiliza o sentiment analysis para extrair a opinião dos relatórios de 

administração de determinadas empresas brasileiras no período de 1997 a 2009 e relacionar 

com o retorno anormal, o volume anormal de negócios e a volatilidade do preço de ações das 

firmas. Em seus resultados, ele não foi capaz de encontrar evidências de que os relatórios da 

administração tenham influência sobre os negócios realizados no mercado de ações. O autor 

também desenvolveu um algoritmo para análise dos textos empregando a formula de Loughan 

e Mcdonald (2011) e produziu dicionários de palavras em português que ele acredita poder ser 

utilizado para qualquer texto da área de finanças. 

 

3. METODOLOGIA 

3.1 Coleta e Tratamento dos Dados 

Para realização da coleta e do tratamento dos dados, três programas computacionais 

foram utilizados. Os dois primeiros, desenvolvidos em Java, fazem o download das edições 

diárias do Jornal Valor Econômico (apenas a parte gratuita dos mesmos) a partir do seu site. O 

terceiro foi desenvolvido em Python por Aguiar (2012) tem por objetivo fazer o sentiment 

analysis dos arquivos que foram produzidos pelos dois primeiros. 

O período de amostragem se estendeu entre 02/01/2012 a 30/12/2014 em razão da 

disponibilidade dos jornais pelo site do jornal Valor Econômico. Dias em que a BM&FBovespa 

não negociou foram excluídos da base de dados. Consequentemente, a amostra conta com 742 

jornais com editoriais completos e 742 com editoriais filtrados (2012 - 246, 2013 - 248, 2014 - 

248). 



 

 

Cada edição é salva em um arquivo em formato “txt” nomeado pelo ano, mês e dia de 

sua divulgação (ex.: “20120307.txt” para editoriais completos e “20120307-BPIF.txt” para os 

editoriais filtrados). Optou-se por essa forma pois a organização dos dados ficaria otimizada. 

Ainda sobre os dois primeiros algoritmos, as Figuras 1 e 2 mostram um exemplo de sua 

funcionalidade. A notícia a seguir foi extraída da edição do Jornal Valor Econômico no dia 15 

de maio de 2013. 

 

 
Figura 1. Primeira notícia da edição de 15/05/2013 (todos os editoriais) 

Fonte: Jornal Valor Econômico 

 

No arquivo gerado (“20130515.txt”) apresentado pela próxima imagem, o texto da 

Figura 1 se transforma em: 

 

 
Figura 2. Parte do texto no arquivo “20130515.txt” 

Fonte: Trecho extraído do Valor Econômico 

 

Comparando ambas as imagens, percebe-se da Figura 2 que todos os caracteres com 

acentos ou especiais foram substituídos pelas suas contrapartes sem ou removidos. Por 

exemplo: “ã” foi trocado por “a”, “ê” por “e”, ç por c e “ª” por ““ (nenhum caractere) e assim 

por diante.  

Estas substituições tornaram-se necessária por motivos de compatibilidade com o 

compilador (Python) utilizado. Observou-se que, quando estes caracteres estavam presentes, o 

algoritmo não identificava as palavras que os continham e estas ficavam ausentes do processo 

de sentiment analysis gerando valores incorretos para as variáveis primárias. O mesmo erro 

também foi relatado por Aguiar (2012). 

As variáveis de controle utilizadas são os três fatores de Fama; French (1993): SMB 

(Small Minus Big) e HML (High Minus Low) excluindo-se o Market Factor (𝑅𝑚 − 𝑅𝑓 : risco 

de mercado subtraído de uma taxa de juros livre de riscos) em razão da variável dependente ser 

diretamente relacionada ao risco de mercado. Foram inclusos também os fatores de Carhart 

(1997) e Amihud (2002): WML (Winners Minus Losers) e IML (Illiquid Minus Liquid) 

respectivamente. 

Para as variáveis dependentes, escolheu-se fazer o uso dos índices Bovespa e do IBrA. 

Esta escolha se deve ao primeiro ser o mais utilizado no Brasil e do segundo ser o que contêm 

maior número de papéis. 

A fim de exemplificar, a Tabela 1 apresenta uma breve comparação entre estes dois 

índices: 

 

 

 



 

 

Tabela 1  

Comparação entre Ibovespa e IBrA 

 Ibovespa IBrA 

Número de papéis 66 126 

Soma dos 10 maiores papéis 54,09% 49,90% 

Soma dos 20 maiores papéis 75,53% 68,89% 

Maior participação ITUB4 10,57% ITUB4 8,93% 

Segunda maior participação ABEV3 8,06% ABEV3 8,30% 

Terceira maior participação BBDC4 7,92% BBDC4 6,69% 

Fonte: BM&FBovespa Ibovespa; BM&FBovespa IBrA 

Nota: Adaptado pelos autores 

 

3.2 Modelos Econométricos 

As variáveis dependentes são: ibov, ibra, ibov_vol e ibra_vol. Respectivamente, estas 

representam a rentabilidade diária (equações 4 e 12) dos índices Bovespa e Brasil Amplo e a 

sua volatilidade (equações 6 e 13). 

As variáveis independentes são: o peso das palavras (term weighting) negativas, 

positivas, litigiosas, incerteza, modais (variáveis primarias), SMB, HML, WML, IML e riskfree 

(variáveis de controle). Além destas, SMB_vol, HML_vol, WML_vol, IML_vol e riskfree_vol 

que são a volatilidade respectiva das variáveis de controle, foram adicionadas quando as 

variáveis dependentes foram a volatilidade de ambos os índices. 

As equações 2 e 3 representam os modelos econométricos onde as variáveis dependentes 

estão relacionadas ao Índice Bovespa. 

 

𝑖𝑏𝑜𝑣 = 𝛽0 + 𝛽1𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 + 𝛽2𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 + 𝑙𝑖𝑡𝑖𝑔𝑖𝑜𝑠𝑎𝑠 + 𝛽4𝑖𝑛𝑐𝑒𝑟𝑡𝑒𝑧𝑎 + 𝛽5𝑚𝑜𝑑𝑎𝑖𝑠 +
𝛽6𝑆𝑀𝐵 + 𝛽7𝐻𝑀𝐿 + 𝛽8𝑊𝑀𝐿 + 𝛽9𝐼𝑀𝐿 +  𝛽10𝑟𝑖𝑠𝑘𝑓𝑟𝑒𝑒 +  𝑢  (2) 

 

𝑖𝑏𝑜𝑣_𝑣𝑜𝑙 = 𝛽0 + 𝛽1𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 + 𝛽2𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 + 𝛽3𝑙𝑖𝑡𝑖𝑔𝑖𝑜𝑠𝑎𝑠 + 𝛽4𝑖𝑛𝑐𝑒𝑟𝑡𝑒𝑧𝑎 +
𝛽5𝑚𝑜𝑑𝑎𝑖𝑠 + 𝛽6𝑆𝑀𝐵 + 𝛽7𝐻𝑀𝐿 + 𝛽8𝑊𝑀𝐿 + 𝛽9𝐼𝑀𝐿 +  𝛽10𝑟𝑖𝑠𝑘𝑓𝑟𝑒𝑒 + 𝛽11𝑆𝑀𝐵_𝑣𝑜𝑙 +
𝛽12𝐻𝑀𝐿_𝑣𝑜𝑙 + 𝛽13𝑊𝑀𝐿_𝑣𝑜𝑙 + 𝛽14𝐼𝑀𝐿_𝑣𝑜𝑙 + 𝛽15𝑟𝑖𝑠𝑘𝑓𝑟𝑒𝑒_𝑣𝑜𝑙 +  𝑢  (3) 

Em que: 

 

𝑖𝑏𝑜𝑣𝑡 = 𝑙𝑛
𝐵𝑡

𝐵𝑡−1
  (4) 

 

Em que: 

𝑡 = Uma data (dia útil) que vai de 02/01/12 até 30/12/14. 

𝐵𝑡 = Pontuação de fechamento Índice Bovespa para um certo dia 𝑡 (ex.: 𝐵01/08/13 = 

49.140). 

𝐵𝑡−1 = Pontuação de fechamento Índice Bovespa no dia 𝑡 anterior (ex.: 𝐵31/07/13 = 

48.234). 

 

Dos valores do exemplo na equação 4, 𝑖𝑏𝑜𝑣𝑡 é calculado: 

𝑖𝑏𝑜𝑣01/08/13 = 𝑙𝑛
49.140

48.234
= 1,8609%   (5) 

 

Já para a volatilidade (𝑖𝑏𝑜𝑣_𝑣𝑜𝑙𝑡), a formula é:  

 

𝑖𝑏𝑜𝑣_𝑣𝑜𝑙𝑡 =  √
1

𝑛−1
∑ (𝑥𝑖 − �̅�)2𝑛

𝑖=𝑡   (6) 



 

 

 

Em que: 

𝑛 = Números de dias (ex.: 𝑛 = 60, valor utilizado neste trabalho). 

𝑖 = Certa data que começa em 𝑡 e vai até 𝑡 − 59 (ex.: 𝑡 = 01/08/13, 𝑡 − 1 = 31/07/13, 

𝑡 − 2 = 30/07/13, ..., , 𝑡 − 59 = 08/05/13). 

𝑥𝑖 = Valor de 𝑖𝑏𝑜𝑣𝑡 em uma determinada data (ex.: 𝑖𝑏𝑜𝑣01/08/2013 = 1,86%). 

�̅� = Média dos valores de 𝑖𝑏𝑜𝑣𝑡 dentro de um certo período 𝑡 até 𝑡 − 59 (60 dias 

uteis).   

 

Novamente, dos valores do exemplo, 𝑖𝑏𝑜𝑣_𝑣𝑜𝑙𝑡 é calculado: 

 

𝑖𝑏𝑜𝑣_𝑣𝑜𝑙01/08/13 = √
1

60−1
[(𝑥01/08/13 − �̅�)2 + (𝑥31/07/13 − �̅�)2 … + (𝑥08/05/13 − �̅�)2]  (7) 

= √
1

59
[(0,0186 − (−0,0022))

2
+ (2,022×10−5)2 + ⋯ + (3,755×10−5)2]  (8) 

= √0,0002305 =  0,0151829        (9) 

 

A metodologia utilizada para calcular as variáveis SMB_vol, HML_vol, WML_vol, 

IML_vol e riskfree_vol foi a mesma aplicada para se obter o resultado de ibov_vol alterando, 

evidentemente, os valores de ibov em 𝑥𝑖 e �̅� pelos respectivos de SMB, HML, WML, IML e 

riskfree. 

De maneira similar às equações 2 e 3, as equações 10 e 11 têm a variável dependente 

agora relacionadas ao Índice Brasil Amplo (IBrA). 

 

𝑖𝑏𝑟𝑎 = 𝛽0 + 𝛽1𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 + 𝛽2𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 + 𝑙𝑖𝑡𝑖𝑔𝑖𝑜𝑠𝑎𝑠 + 𝛽4𝑖𝑛𝑐𝑒𝑟𝑡𝑒𝑧𝑎 + 𝛽5𝑚𝑜𝑑𝑎𝑖𝑠 +
𝛽6𝑆𝑀𝐵 + 𝛽7𝐻𝑀𝐿 + 𝛽8𝑊𝑀𝐿 + 𝛽9𝐼𝑀𝐿 +  𝛽10𝑟𝑖𝑠𝑘𝑓𝑟𝑒𝑒 +  𝑢 (10) 

 

𝑖𝑏𝑟𝑎_𝑣𝑜𝑙 = 𝛽0 + 𝛽1𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 + 𝛽2𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 + 𝛽3𝑙𝑖𝑡𝑖𝑔𝑖𝑜𝑠𝑎𝑠 + 𝛽4𝑖𝑛𝑐𝑒𝑟𝑡𝑒𝑧𝑎 +
𝛽5𝑚𝑜𝑑𝑎𝑖𝑠 + 𝛽6𝑆𝑀𝐵 + 𝛽7𝐻𝑀𝐿 + 𝛽8𝑊𝑀𝐿 + 𝛽9𝐼𝑀𝐿 +  𝛽10𝑟𝑖𝑠𝑘𝑓𝑟𝑒𝑒 + 𝛽11𝑆𝑀𝐵_𝑣𝑜𝑙 +
𝛽12𝐻𝑀𝐿_𝑣𝑜𝑙 + 𝛽13𝑊𝑀𝐿_𝑣𝑜𝑙 + 𝛽14𝐼𝑀𝐿_𝑣𝑜𝑙 + 𝛽15𝑟𝑖𝑠𝑘𝑓𝑟𝑒𝑒_𝑣𝑜𝑙 +  𝑢  (11) 

 

Onde: 

𝑖𝑏𝑟𝑎𝑡 = 𝑙𝑛
𝐴𝑡

𝐴𝑡−1
  (12) 

 

Em que: 

𝑡 = Uma data (dia útil) que vai de 02/01/12 até 30/12/14. 

𝐴𝑡 = Pontuação de fechamento Índice Brasil Amplo para um certo dia 𝑡 

𝐴𝑡−1 = Pontuação de fechamento Índice Brasil Amplo no dia 𝑡 anterior (𝑡 − 1) 

Já para a volatilidade (𝑖𝑏𝑟𝑎_𝑣𝑜𝑙𝑡), a formula é:  

 

𝑖𝑏𝑟𝑎_𝑣𝑜𝑙𝑡 =  √
1

𝑛−1
∑ (𝑥𝑖 − �̅�)2𝑛

𝑖=𝑡   (13) 

 

Em que: 

𝑛 = Números de dias (ex.: 𝑛 = 60, valor utilizado neste trabalho). 



 

 

𝑖 = Certa data que começa em 𝑡 e vai até 𝑡 − 59 (ex.: 𝑡 = 01/08/13, 𝑡 − 1 = 31/07/13, 

𝑡 − 2 = 30/07/13, ..., , 𝑡 − 59 = 08/05/13). 

𝑥𝑖 = Valor de 𝑖𝑏𝑟𝑎𝑡 em uma determinada data (ex.: 𝑖𝑏𝑟𝑎01/08/2013 = 1,84%). 

�̅� = Média dos valores de 𝑖𝑏𝑟𝑎𝑡 dentro de um certo período 𝑡 até 𝑡 − 59 (60 dias 

uteis).   

 

Os valores de fechamento diários do Ibovespa (utilizados em 𝐵𝑡  e 𝐵𝑡−1)  foram 

extraídos da base de dados do IpeaData enquanto os do IBrA (referentes a 𝐴𝑡 e 𝐴𝑡−1) foram 

retirados da base do BM&FBovespa. 

SMB, HML, WML, IML e riskfree foram valores encontrados na base NEFIN que é de 

responsabilidade da Universidade Estadual de São Paulo (USP) e conta também com o apoio 

da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE).  

Em todos os modelos econométricos, o método aplicado para estimar os parâmetros foi 

o dos mínimos quadrados ordinários (MQO) com utilização do estimador robusto de White. 

 

3.3 Hipóteses e Comportamento Esperado 

Das equações econométricas apresentadas no tópico anterior (rentabilidade: equações 2 

e 10; e volatilidade: equações 3 e 11) as variáveis testadas são o peso das palavras negativas; 

positivas; litigiosas; incerteza e modais (variáveis primárias). Dessa forma, utilizando 

“negativas” como exemplo, a hipótese é: 

 

𝐻1: 𝛽1 ≠ 0   (14) 

𝐻0: 𝛽1 = 0   (15) 

 

Ou seja, se 𝛽1for igual a zero, significa que a variável “negativas” não tem efeito para o 

regressando, podendo este ser: ibov, ibov_vol, ibra e ibra_vol. Caso contrário “negativas” não 

poderá ser descartado das equações anteriormente citadas. O mesmo exemplo serve para as 

variáveis: “positivas”, “incerteza”, “litigiosas” e “modais” no entanto alterando o valor de Beta 

(𝛽) para o seu respectivo. 

Ainda sobre as variáveis primárias, espera-se que “negativas” tenha sinal negativo nas 

equações 2 e 10 (relacionadas com a rentabilidade diária dos índices estudados), e sinal positivo 

na 3 e 11 (relacionadas à volatilidade). O efeito contrário é esperado para “positivas”, ou seja, 

sinal positivo em 2 e 10 e negativo em 3 e 11 (Tetlock 2007; Tetlock, Saar-Tsechansky, & 

Macskassy, 2008).  

Igualmente à variável “negativas”, de “incerteza” e “litigiosas” espera-se uma menor 

rentabilidade (sinal negativo) para as equações 2 e 10, e positivo nas equações 3 e 11. Acredita-

se que um maior peso dessas palavras nos jornais aumente as incertezas no que diz respeito a 

direção que o mercado irá tomar.  

Por fim, de “modais” nada é esperado quanto aos sinais no tocante à rentabilidade e a 

volatilidade.  

 

4. RESULTADOS 

4.1 Análise das Palavras (Term Weighting) 

A Tabela 2 apresenta as palavras que tiveram maior peso dentro da amostra de jornais 

coletados. Comparando-se os resultados evidenciados pelas duas tabelas, observa-se uma 

grande diferença entre as palavras que obtiveram maior peso nos dois casos. Por exemplo, a 

palavra da categoria positiva “desenvolvimento” obteve maior peso (significância) na Tabela 2 



 

 

para todos os anos individualmente, como também para o pooled, enquanto na Tabela 3, esta 

não se apresentou entre as cinco posições de maior significância em nenhum caso. 

Outro exemplo interessante é o da palavra da categoria negativa “mensalão”. 

Observando novamente as tabelas, constata-se que em 2012, na Tabela 2, “mensalão” foi o 

termo mais significante com peso igual a 99,78. Já na Tabela 3, para o mesmo ano, “mensalão” 

aparece na segunda posição com um peso maior igual a 103,85. Respectivamente, a palavra 

“mensalão” apareceu 313 na amostra contendo todos os editoriais e 255 na com editoriais 

filtrados. 

A diferença entre os resultados acima pode ser explicada pela forma como a equação (1), 

utilizada no algoritmo de Aguiar (2012), trata os dados. 

 
Tabela 2 

Term Weighting      

 Todos os Editoriais  Editoriais Filtrados 

Negativas 

prejuizo 286,66   inflacao 283,16 

deficit 267,53   crise 283,11 

mensalao 266,88   disputa 274,17 

baixo 260,58   deficit 270,97 

corte 257,07  mensalao 270,74 

Positivas 

desenvolvimento 259,60   crescimento 288,02 

cresceu 253,26   investimentos 286,91 

amplia 249,89   investimento 279,76 

confianca 248,31   cresce 278,41 

avanco 245,73  crescer 239,38 

Litigiosas 

contrato 262,83   recursos 280,48 

lei 262,70   fiscal 279,73 

contratos 257,17   disputa 276,70 

judicial 255,13   regras 266,74 

regras 252,66  contratos 246,62 

Incerteza 

expectativa      263,71   espera 274,07 

riscos      262,42  risco 272,33 

possivel      260,49  expectativa 240,45 

tendencia      257,32  riscos 220,18 

assume      255,12  expectativas 193,90 

Modais 

alto      199,91   forte 245,72 

grande      199,20  menos 243,72 

pouco      195,55  menor 243,72 

maiores      194,66  grandes 221,89 

maioria      192,92  pouco 209,26 

Fonte: Autores 

4.2 Estatísticas Descritivas 

A Tabela 3 apresenta as estatísticas descritivas das variáveis primarias para os editoriais 

completos e filtrados respectivamente. Para os editoriais completos, as palavras negativas 

tiveram, em média, maior peso seguidas das positivas e das litigiosas. Modais e incerteza 

apresentaram os menores valores respectivamente. 

 
  



 

 

Tabela 3 

Estatísticas descritivas 

    Negativas Positivas Incerteza Litigiosas Modais 

Editoriais Completos 

Média 57,359 32,993 14,232 23,648 6,938 

Mediana 56,855 31,922 14,004 22,655 6,561 

Máximo 107,288 69,028 34,207 55,955 21,981 

Mínimo 15,701 8,242 1,996 3,355 0,533 

Desv. Padrão 13,905 10,364 5,641 8,893 3,154 

Editoriais Filtrados 

Média 36,969 18,870 8,770 13,873 6,065 

Mediana 36,091 18,158 7,996 13,180 5,441 

Máximo 76,255 54,142 30,720 49,690 25,179 

Mínimo 10,290 0,000 0,000 0,000 0,000 

Desv. Padrão 11,314 8,143 5,024 7,607 3,626 

Fonte: Autores 

 

O mesmo aconteceu para o caso dos editoriais filtrados. No entanto, estas apresentaram 

valores de média, mediana, máximo, mínimo mais baixo. Além disso o desvio padrão também 

apresentou valores inferiores. O menor número de palavras dentro dessa amostra explica este 

efeito. 

 

4.3 Análise das Regressões 

A Tabela 4 apresenta os resultados encontrados para as estimações das equações (2) e 

(3).  As variáveis dependentes são: “ibov” e “ibra” que são a rentabilidade diária dos índices 

Bovespa e do IBrA, “ibov_vol” e “ibra_vol” que são a volatilidade de ambos os índices 

calculada num período de 60 dias. 

 
Tabela 4 

Resultados 

 Editoriais Completos  Editoriais Filtrados 

 Ibov Ibov_vol Ibra Ibra_vol  Ibov' Ibov_vol' Ibra' Ibra_vol' 

Negativas 3,12E-05 4,47E-06 3,20E-05 5,45E-06 
 

4,98E-05 

1,60E-

05** 5,71E-05* 

1,58E-

05** 

(0,2215) (0,3959) (0,2125) (0,3154)  (0,1126) (0,0180) (0,0646) (0,0242) 

Positivas 
3,85E-06 -2,23E-08 1,67E-05 -1,67E-06  1,96E-05 -3,91E-06 2,30E-05 -4,75E-06 

(0,9110) (0,9975) (0,6207) (0,8199)  (0,6159) (0,6500) (0,5435) (0,5951) 

Incerteza 

-1,10E-

04* 5,59E-06 

-1,09E-

04* 5,70E-06 
 

-1,08E-

04* -1,92E-05 

-1,19E-

04* -2,00E-05 

(0,0712) (0,6853) (0,0692) (0,6875)  (0,0821) (0,1940) (0,0523) (0,1921) 

Litigiosas 
3,59E-05 1,34E-05* 2,55E-05 1,57E-05*  -2,55E-05 5,66E-06 -3,34E-05 7,48E-06 

(0,3583) (0,0836) (0,5018) (0,0543)  (0,5982) (0,5520) (0,4827) (0,4567) 

Modais 
4,39E-05 -4,28E-07 6,79E-05 2,76E-06  2,64E-05 9,00E-06 3,13E-05 9,34E-06 

(0,6436) (0,9832) (0,4730) (0,8953)  (0,7666) (0,6291) (0,7168) (0,6281) 

SMB 

0,3255**

* -0,0071 0,1776** -0,0080 
 

0,3215**

* -0,0103 0,1738** -0,0110 

(0,0000) (0,6452) (0,0259) (0,6100)  (0,0001) (0,5077) (0,0310) (0,4810) 

HML 

0,6718**

* 0,0065 

0,5711**

* 0,0032 
 

0,6670**

* 0,0070 

0,5669**

* 0,0035 

(0,0000) (0,6168) (0,0000) (0,8076)  (0,0000) (0,5840) (0,0000) (0,7866) 

WML 

-

0,3281**

* 0,0037 -0,1104* 0,0021 

 

-

0,3262**

* 0,0027 -0,1075* 0,0011 

(0,0000) (0,7225) (0,0514) (0,8449)  (0,0000) (0,7920) (0,0579) (0,9185) 



 

 

IML 

-

1,1865**

* -2,10E-05 

-

0,9375**

* 0,0018 

 

-

1,1892**

* 0,0015 

-

0,9397**

* 0,0031 

(0,0000) (0,9989) (0,0000) (0,9071)  (0,0000) (0,9194) (0,0000) (0,8417) 

riskfree -3,1883 

6,9810**

* -8,1839* 4,1746** 
 

-2,7382 7,5729*** -7,5111 4,7906** 

(0,6153) (0,0001) (0,1911) (0,0307)  (0,6694) (0,0000) (0,2353) (0,0151) 

Intercepto 
-3,36E-04 

-

0,0065**

* 0,0010 

-

0,0040**

* 

 

-5,98E-05 

-

0,0065*** 0,0015 

-

0,0039*** 

(0,8922) (0,0000) (0,6766) (0,0000)  (0,9820) (0,0000) (0,5818) (0,0000) 

SMB_vol - 

-

0,7793**

* 
- 

-

0,5069**

*  
- 

-

0,7994*** 
- 

-

0,5262*** 

(0,0000) (0,0000)  (0,0000) (0,0000) 

HML_vol - 

0,7211**

* - 

0,6437**

*  - 0,7345*** - 0,6598*** 

(0,0000) (0,0000)  (0,0000) (0,0000) 

WML_vol - 
0,3608**

* 
- 

-

0,1225**

*  
- 

0,3548*** 
- 

-

0,1300*** 

(0,0000) (0,0350)  (0,0000) (0,0278) 

IML_vol - 

1,7609**

* - 

1,6682**

*  - 1,7645*** - 1,6714*** 

(0,0000) (0,0000)  (0,0000) (0,0000) 

riskfree_v

ol 
- 

241,33**

* - 

197,73**

*  - 239,64*** - 195,66*** 

(0,0000) (0,0000)  (0,0000) (0,0000) 

Observ. 742 

R² 0,6057 0,6154 0,4798 0,5856  0,6051 0,6174 0,4800 0,5870 

R² Ajust. 0,6003 0,6074 0,4727 0,5771  0,5997 0,6095 0,4729 0,5785 

Est. F 112,27 77,433 67,435 68,404  111,99 78,106 67,472 68,794 

F-Prob 0,000 0,000 0,000 0,000  0,000 0,000 0,000 0,000 

Fonte: Autores 

Nota: Coeficientes na primeira linha e estatística p-valor em parênteses na segunda linha de cada variável 

(α<10%*, α<5%**, α<1%***)  

 

Para uma melhor organização da tabela, optou-se por diferenciar as variáveis 

dependentes da amostra onde estão todos os editoriais da outra onde somente foram analisados: 

Brasil, Política, Internacional e Finanças. Nesta segunda situação, fez-se o uso do apóstrofo 

(“linha”) junto ao nome da variável (ex.: ibov vs. ibov’). 

Dos resultados, o peso das palavras negativas foi estatisticamente relevante (teste t) para 

ibov_vol’, ibra’ e ibra_vol’. Incerteza (1) e litigiosas (2) foram respectivamente para ibov, ibra, 

ibov’ e ibra’ (1); e ibov_vol e ibra_vol (2). Positivas e modais não apresentaram significância 

em nenhuma das equações. 

Das variáveis de controle, SMB, HML e WML foram relevantes (teste t) para ibov, ibra, 

ibov’ e ibra’. IML foi para ibov, ibra, ibov’, e ibra, enquanto riskfree foi para ibov_vol, ibra, 

ibra_vol, ibov_vol’ e ibra_vol’. 

SMB_vol, HML_vol, WML_vol, IML_vol e riskfree_vol foram estatisticamente 

significantes (teste t) para todos os casos, enquanto o intercepto foi para ibov_vol, ibra_vol, 

ibov_vol’ e ibra_vol’.  

Desses resultados, em relação à amostra contendo todos os editoriais, observou-se que 

um maior valor associado as palavras do tipo “incerteza” e “litigiosas” afetam o comportamento 



 

 

de ambos os índices Bovespa e Brasil Amplo. A primeira tende a diminuir a rentabilidade 

enquanto a segunda aumenta a volatilidade (comportamento que era esperado de ambas as 

variáveis). 

No caso da amostra com editoriais filtrados, um maior volume do termo “negativas” 

aumenta tanto a rentabilidade do IBrA quanto a volatilidade de ambos os índices. Já “incerteza” 

diminuiu a rentabilidade do iBovespa e do IBrA. Era esperado, de “negativas” que a 

rentabilidade diminuísse enquanto a volatilidade aumentasse o que só ocorreu para a 

volatilidade. O comportamento de “incerteza”, no entanto, foi o esperado no que se refere ao 

seu sinal matemático.  

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho teve por objetivo realizar o sentiment analysis das edições diárias do Jornal 

Valor Econômico e verificar se seria possível observar relação entre a rentabilidade, o volume 

financeiro e a volatilidade dos índices Bovespa e IBrA a partir do tom das notícias contidas no 

mesmo. 

Dos resultados encontrados, observou-se certa discrepância entre os valores encontrados 

e a literatura no caso dos termos “negativos”. Esperava-se, conforme Tetlock (2007) e Tetlock 

et al. (2008), que uma maior quantidade de termos negativos trouxesse efeitos desfavoráveis 

tanto para a rentabilidade (diminuindo) quanto para a volatilidade (aumentando) o que só 

ocorreu no caso da volatilidade. Os termos do tipo “incerteza” e “litigiosas” diminuíram a 

rentabilidade e aumentaram a volatilidade dos índices como era esperado.  

Dos dicionários aplicados neste estudo, entende-se que aqueles contendo palavras do 

tipo “negativas”, “incerteza” e “litigiosas” apresentaram alguma relevância para este estudo em 

contrapartida de “positivas” e “modais”. Desta forma, observa-se que uma maior quantidade 

destes termos dentro da edição diária do Jornal Valor Econômico poderia trazer alguma 

consequência associada à rentabilidade e/ou volatilidade do mercado. Em outras palavras, as 

evidências apontam que, o mercado avalia com maior peso palavras negativas, litigiosas e de 

incerteza divulgadas na mídia especializada. 

Do exposto, tem-se com este trabalho a intenção de contribuir para a pesquisa na área 

de ciências contábeis e finanças, dentro do Brasil, divulgando um tema (sentiment analysis) que 

ainda está amadurecendo em território nacional. Além disso, investidores poderiam a empregar 

este método junto a outros de aprendizado de máquina para realização de previsão do 

comportamento do mercado (Cambria, 2016; Tripathy, Agrawal, & Rath, 2016). 

Sobre as limitações deste trabalho, deve-se lembrar que somente o conteúdo gratuito do 

Jornal Valor Econômico foi utilizado. Além disso a relação feita entre o peso das palavras e o 

mercado como um todo (neste caso sendo os índices Bovespa e Brasil Amplo) pode ser muito 

ampla pois, apenas uma notícia, por exemplo, negativa de uma empresa com peso muito grande 

dentro dos índices citados poderia trazer movimentos fortes para a rentabilidade e/ou 

volatilidade enquanto que numa possível previsão do mercado, a partir desses modelos, esse 

efeito não seria sentido. 

Desta forma, sugere-se para outros trabalhos realizar a relação entre alguma empresa 

(ex.: Ambev) e filtrar apenas as suas notícias no Jornal Valor Econômico e/ou outro veículo de 

comunicação respeitado além de redes sociais como Twitter ou Facebook. Pode-se também 

desenvolver ou empregar outros dicionários para a realização da análise textual e fazer 

comparações entre os resultados destes com os produzidos por Aguiar (2012). Por fim, pode-

se utilizar métodos de aprendizado de máquina (machine learning) para criar métodos de 

previsão de algum indicador do mercado ou empresa. 
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