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RESUMO 

O objetivo deste artigo é analisar a influência das notícias sobre o estado de saúde de Steve 

Jobs sobre o valor das ações da Apple, no período de 16/10/2003 a 05/10/2011. Trata-se de 

pesquisa exploratória. A abordagem do problema é quantitativa, com o emprego do modelo 

markoviano de mudanças de regime. Foram identificados sete principais eventos para os quais 

uma reação significativa do mercado foi detectada em até cinco dias após a divulgação. Os 

resultados indicam uma tendência de amortecimento das reações do mercado com o passar do 

tempo, sugerindo que, após as primeiras noticias, os investidores passaram a incluir em suas 

previsões os seguidos afastamentos do CEO. Nota-se, ainda, que após retornar à presidência 

da Apple, as notícias sobre a saúde de Steve Jobs já não provocavam  tanto impacto no preço 

dos títulos, indicando que o mercado já sinalizava para uma provável ausência definitiva.  

 

Palavras-chave: Steve Jobs; Apple; executivos notáveis; modelo markoviano de mudança de 

regime; preço das ações. 
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1 INTRODUÇÃO 

Furtado e Rozeff (1987), Weisbach (1987), Bonnier e Brunner (1989), Salas (2010) 

consideram que a morte ou afastamento de um executivo de destaque não afeta negativamente 

o valor da organização; porém  Johnson et al. (1985) e Borokhovich et al. (2006) apontam 

evidências de que tais eventos provocam desvalorização das ações. 

Excêntrico, arrogante, com dificuldades de convívio social, pouca habilidade para 

expressar seu próprio estado emocional e, por vezes, com comportamentos socialmente 

inaceitáveis, Steve Paul Jobs, citado por alguns pesquisadores como portador da síndrome de 

Asperger, ajudou a criar a Apple e a revolucionar a indústria de portáteis com aparelhos como 

iPod, iPhone e iPad.  Em 2011 a Revista Forbes  o classificou  na 110ª posição no ranking 

mundial dos homens mais ricos, com uma fortuna avaliada em US$ 8,3 bilhões.  

Extremamente criativo, Steve Jobs transformou a Apple em uma empresa 

multibilionária. Uma de suas últimas aparições públicas ocorreu em março 2011 no anúncio 

do iPad 2. Em sua lista de grandes feitos constam os computadores pessoais Lisa, Apple II e 

Macintosh; seguidos por filmes com a Pixar; músicas  no iTunes, celulares  como o iPhone e, 

também, o iPad. Esta última invenção foi tratada como uma tábua salvadora da indústria 

editorial. Embora a Apple seja geralmente reconhecida como produtora de computadores, dois 

terços da sua receita provêm da distribuição de músicas e aparelhos móveis. Em maio de 2011 

a Apple ultrapassou a receita da Microsoft e as suas ações se valorizaram 80% naquele ano. 

Cabe mencionar, também, que a maior parte da fortuna de Steve Jobs é representada por US$ 

4,4 bilhões aplicados em ações da Disney World Company.  

Steve Jobs foi considerado o CEO mais influente do Planeta no que diz respeito a 

tecnologia e inovação. A série de sucessos espetaculares e viravoltas da Apple sob seu comando 

soava como uma garantia da sua  capacidade única de conduzir a empresa por caminhos 

prósperos e seguros. Por isso, todo o período de 2003 a 2011 foi caracterizado por intensas 

especulações sobre o seu estado de saúde, com reflexos sobre os preços das ações da Apple. 

Sabe-se que o valor de mercado de determinadas companhias depende fortemente da 

permanência de certos CEOs, a ponto de serem cláusula crítica em negociações de fusão e 

aquisição. 

A gestão de ativos intangíveis, com destaque para o Capital Humano, representa uma 

quebra de paradigma na forma de enxergar o valor das corporações e a sua capacidade de 

gerar resultados futuros. Reconhece-se atualmente que as competências e habilidades 

adquiridas pelos seres humanos, por meio do conhecimento e experiências, contribuem 

decisivamente para o desempenho das organizações (BECKER, 1962).  Diferentemente do 

que se admitia na sociedade industrial, na era do conhecimento o Capital Humano tornou-se 

um elemento essencial para as organizações, a tal ponto que a sua gestão ineficiente pode 

levar empresas à falência (STEWART, 1997). 

O Capital Humano tornou-se tão relevante para as organizações que, segundo 

Brooking (1996), a presença de indivíduos altamente competentes é condição necessária para 

a obtenção de resultados positivos em ambientes de acirrada competição. Destarte, a figura do 

ser humano transformou-se em referência para as empresas, tanto que a maioria delas tem a 

trajetória de crescimento associada à imagem de importantes executivos (PERRYMAN et al., 

2010). O que tem instigado particularmente a curiosidade de diversos pesquisadores da área 

financeira é a trajetória de empresas ricas em capital intelectual quando começam a perder 

essa condição (JOHNSON et al. 1985; BOROKHOVICH et al. 2006; SALAS, 2010). 

Normalmente, espera-se que a saída do CEO de uma empresa se reflita em resultados 

negativos (WARNER; WATTS; WRUCK, 1988). Todavia, essa proposição não alcança 
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unanimidade na literatura. Furtado e Rozeff (1987), Weisbach (1987) e Murphy e 

Zimmerman (1993) apontam que a saída do executivo principal pode ser favorável à empresa, 

especialmente se esse profissional tem administrado de maneira ineficiente; caso contrário, 

pode repercutir negativamente no valor das ações. Bonnier e Brunner (1989) consideram, 

ainda, que especulações sobre a possível substituição do CEO por um profissional 

reconhecido no mercado é capaz de elevar substancialmente o valor dos títulos da empresa.  

Não obstante, a saída de executivos, também, pode estar associada a fatores 

incontroláveis, como problemas de saúde e falecimento. Nessa perspectiva, os estudos não 

têm convergido para uma explicação única sobre a reação do mercado (JOHNSON et al. 

1985; ETABARI; HORRIGAN; LANDWEHR, 1987; SALAS, 2010).  

Etebari, Horrigan e Landwehr (1987) mencionam que o falecimento de importantes 

executivos tende a apresentar uma reação negativa no valor dos títulos da organização. Johnson 

et al. (1985) destacam que a morte inesperada de executivos é mais significativa quando se 

refere aos fundadores da empresa e profissionais responsáveis por tomar as principais decisões. 

Borokhovich et al. (2006) ressaltam que a presença de um conselho formado em sua maioria 

por membros externos tende a minimizar os efeitos da falta do executivo principal. Por outro 

lado, Salas (2010) expõe que o falecimento de executivos nem sempre se reflete negativamente 

no mercado. A morte de profissionais com mais de 10 anos no cargo ou que apresentaram 

retornos negativos nos últimos exercícios tende a ser bem vista pelo mercado. Adicionalmente, 

há indícios, também, de que a morte de executivos contrários a processos de reestruturação 

societária tendem a se refletir positivamente sobre o valor das ações. 

Perceptivelmente,  a literatura sobre a relação entre a presença de executivos de 

destaque e o valor das ações das empresas é heterogênea e divergente. Assim, o presente 

artigo pretende reacender essa discussão a partir da análise dos efeitos das notícias a respeito 

do estado de saúde de Steve Jobs sobre o valor das ações da Apple. 

A situação em foco compreende um período recente de 9 anos em que o principal 

executivo da empresa tecnológica de maior sucesso do Mundo travou uma luta ensandecida 

pela vida, com todas as notícias e especulações decorrentes. Trata-se, portanto de uma história 

única, repleta de material precioso para a análise dos impactos sobre o valor da empresa, 

análise que se impõe como uma tarefa da academia e dos analistas e profissionais de finanças 

corporativas. 

As evidências encontradas no presente artigo podem ser inéditas na medida em que, 

além de mostrarem reações negativas do mercado às notícias, especulações e boatos sobre a 

saúde de Steve Jobs, mostram também que paulatinamente o mercado passou a incorporar nas 

suas decisões os efeitos previsíveis de eventos futuros. 

Este artigo compreende, além desta introdução, cinco outras seções: O capital humano 

nas organizações, Nota sobre a eficiência dos mercados, Notas metodológicas, Discussão dos 

resultados, e Conclusão. 

2 O CAPITAL HUMANO NAS ORGANIZAÇÕES 

Desde a década de 1960 estão ocorrendo mudanças econômicas e sociais que vêm 

alterando a estrutura e os valores da sociedade. Para Drucker (1995), nessa nova sociedade os 

fatores produtivos tradicionais perderam importância enquanto o conhecimento adquiriu o 

status de recurso econômico mais importante, passando a constituir o principal diferencial 

competitivo entre as empresas. Diversos estudos descrevem esse período como uma transição 

da sociedade industrial para a sociedade do conhecimento (SVEIBY, 1997; STEWART, 

1997, EDVINSSON; MALONE, 1998; ANTUNES, 2000; ANTUNES; MARTINS, 2002).  
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Nessa nova sociedade, a informação e o conhecimento substituem o capital físico e o 

financeiro, tornando-se uma das maiores vantagens competitivas nos negócios e constituindo 

a principal riqueza das organizações (CRAWFORD, 1994). Mas é importante observar que 

diferentemente dos bens e serviços, o conhecimento não desaparece quando é insumido e 

vendido. Enquanto um ativo tangível se deprecia com o uso, o conhecimento, ao contrário, 

cresce e se valoriza (SVEIBY, 1998).   

O conhecimento, para Nonaka e Takeuchi (1997), apresenta duas formas: 

conhecimento explícito e conhecimento tácito. O conhecimento explícito é formal e 

sistemático, compreende os números e palavras facilmente comunicados e compartilhados na 

forma de dados brutos, fórmulas científicas, procedimentos codificados ou princípios 

universais. O conhecimento tácito encontra-se arraigado na ação e no comprometimento do 

indivíduo com determinado contexto (NONAKA, 1991), abrangendo habilidades e técnicas 

desenvolvidas por meio do know-how adquirido, agregado às percepções, crenças e valores 

que refletem a imagem de como se vê a realidade, moldando a forma como se lida com o 

mundo. O conhecimento tácito é adquirido formalmente por meio  da educação, pesquisa 

acadêmica e visão do mundo, que estão diretamente associadas às ações e experiências dos 

indivíduos (ANTUNES; MARTINS, 2002). Essas ações e experiências são componentes que 

tornam difícil a visualização do conhecimento tácito, dificultando sua transmissão e 

compartilhamento. O conhecimento tácito desenvolvido e aplicado em uma empresa 

dificilmente pode ser aplicado em outra com a obtenção dos mesmos resultados (ANTUNES, 

2000). 

Steve Jobs tornou-se famoso pela sua personalidade revolucionária e sua capacidade 

de transformar a sua empresa em uma das maiores e mais rentáveis (KAHNEY, 2008). 

Todavia, o modelo por ele desenvolvido e aplicado na Apple, fruto do seu conhecimento 

tácito, dificilmente poderia ser desenvolvido e aplicado em outra companhia com resultados 

semelhantes. Isso evidencia uma das principais características da economia do conhecimento, 

o Capital Humano (CRAWFORD, 1994).  

O Capital Humano compreende um conjunto de competências produtivas dos seres 

humanos constituído pelo conhecimento, habilidades e atitudes que produzem resultados 

econômicos (BECKER, 1962, BAPTISTE, 2001). A Teoria do Capital Humano é respaldada 

na ideia de que a aquisição de conhecimento e habilidades agrega valor, melhorando a 

produtividade e o rendimento das pessoas e se refletindo no desempenho das organizações 

(CUNHA, 2007). Enfim, observa-se que, nos dias atuais, as organizações têm no 

conhecimento o principal fator de competitividade: a inteligência organizacional deixou de ser 

coadjuvante e assumiu o papel principal, e as empresas que não gerenciam adequadamente o 

conhecimento colocam em risco a sua sobrevivência (STEWART, 1997). 

Embora o Capital Humano apresente destacada importância para as organizações, essa 

expressão surgiu apenas em 1961, no célebre artigo de Theodore W. Schultz intitulado 

Investimento em Capital Humano. Nesse artigo, o autor considera a educação como uma 

forma de investimento no ser humano, apoiando-se na ideia de que o conhecimento adquirido 

constitui capital. Logo após, Gary S. Becker (1964) publicou o livro intitulado Human 

Capital, no qual expandiu o conceito com o desenvolvimento de uma teoria de investimentos 

em capital humano, com ênfase em implicações empíricas. Com o propósito de preencher 

lacunas para a explicação dos fenômenos relacionados ao capital humano, Becker investigou a 

capacidade de certas atividades afetarem o futuro bem-estar e a renda das pessoas (CUNHA, 

2007). 

Apesar de o conceito de Capital Humano ser originalmente associado ao estudo do 

valor econômico da educação (SCHULTZ, 1961), também compreende a lógica segundo a 



 

VIII Congresso Anpcont, Rio de Janeiro, 17 a 20 de agosto de 2014. 

 

5 
 

qual as pessoas apresentam capacidades, competências e experiências que repercutem no 

valor econômico das organizações (HUSELID; BECKER 1997). O desenvolvimento do 

Capital Humano nas organizações está associado, principalmente, à figura de um líder. O líder 

é a pessoa que faz a diferença para a organização devido à sua capacidade de materializar o 

conhecimento disponível, convertendo-o em riqueza e em resultado para a empresa 

(ANTUNES, 2000). Brooking (1996) destaca que a atuação de alguns líderes está associada 

positivamente a altos retornos conquistados pelas organizações. Dessa forma,  as empresas 

estariam sujeitas a impactos negativos em seus resultados e em seus valores caso tais 

profissionais se ausentassem. 

Pode-se concluir que  os eventos relativos à atuação de executivos notáveis tendem a 

interferir na percepção do investidor, influenciando, por consequência, o preço das ações. É 

forçoso admitir, entretanto, que isso não ocorreria de forma cristalina e plenamente 

mensurável e, tampouco, imediatamente, na medida em que a identificação e a mensuração 

podem ser embaçadas pela ocorrência de eventos simultâneos e que os reflexos sobre os 

preços das ações dependem do nível de eficiência do mercado. 

3 A HIPÓTESE DE EFICIÊNCIA DOS MERCADOS 

As empresas apresentam permanente necessidade de captação de recursos para 

financiar suas atividades. Para essa finalidade, podem se valer tanto de capital de terceiros 

como de capital próprio. A captação de capital de terceiros envolve endividamento, seja de 

curto ou de longo prazo. Por seu turno, o capital próprio compreende os recursos provenientes 

de retenção de lucros, aporte de capital dos sócios e abertura do capital com negociação de 

ações (TAFFAREL, 2009).  

O mercado de capitais fornece suporte para que as empresas negociem suas ações, 

viabilizando a captação de recursos e maximizando a liquidez dos títulos (PINHEIRO, 2008). 

Assim, a informação pode ser considerada a mais importante ferramenta do mercado de 

capitais, uma vez que todos os agentes envolvidos precisam se informar para realizar seus 

negócios (TAFFAREL, 2009). 

A importância da informação para o mercado de capitais tem fundamento em um dos 

paradigmas mais discutidos na Teoria de Finanças, a hipótese da eficiência de mercado 

(COPELAND; WESTON, 1992). Essa hipótese é baseada na premissa de que os preços dos 

títulos refletem instantaneamente todas as informações relevantes disponíveis ao mercado 

(CAMARGOS; BARBOSA, 2006). A discussão acerca da eficiência dos mercados ganhou 

destaque principalmente após o estudo de Kendall (1953), segundo o qual as variações nos 

preços das ações são completamente aleatórias, não havendo qualquer regularidade, como 

ciclos ou sazonalidade (CERETTA; COSTA JUNIOR, 2001).  

A hipótese da eficiência de mercado se assenta nas seguintes condições ideais: 

inexistência de custos de transação nas negociações de títulos; disponibilização de todas as 

informações, sem custo, para todos os participantes; e concordância geral das expectativas 

quanto ao efeito das informações sobre os preços das ações (FAMA, 1970). Em termos 

práticos, um mercado é considerado eficiente se as informações disponíveis se incorporarem 

aos preços dos títulos imediatamente, ou após um intervalo mínimo a partir da divulgação 

(HENDRIKSEN; BREDA, 2007).  

Fama (1970) propõem três formas de eficiência: fraca, forte e semiforte. Na forma 

semiforte os preços dos títulos incorporam toda a informação disponível ao público, incluindo 

preços correntes e passados; no entanto, não refletem  as informações privadas. Em resumo, 

em um mercado de eficiência semiforte, os preços dos títulos se comportam como se todos os 

agentes orientassem suas decisões de acordo com as informações publicamente disponíveis. 
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Fama (1991) propõe para a forma de eficiência semiforte a utilização da metodologia de 

estudos de eventos para avaliar os ajustes dos preços dos títulos nas datas de publicação das 

informações. Ao mercado de títulos dos Estados Unidos é geralmente atribuída eficiência 

semiforte (HENDRIKSEN; BREDA, 2007). 

Embora o primeiro estudo de evento tenha sido desenvolvido em meados da década de 

1930 (DOOLEY, 1933), tais estudos não atingiram popularidade ou sofisticação até os anos 

1960 (BALL; BROWN, 1968; FAMA et al., 1969). Desde então, inúmeros estudos de 

eventos (JOHNSON et al. 1985; BOROKHOVICH et al. 2006; SALAS, 2010) surgiram 

como uma poderosa ferramenta para captar o impacto de eventos específicos sobre os preços 

das ações (BINDER, 1998). 

Johnson et al. (1985) realizaram um estudo no mercado de capitais americano baseado 

em notícias de falecimento de 53 executivos, no período de 1971 a 1982. Os resultados 

apontam que as anomalias no preço das ações são mais significativas quando se referem aos 

fundadores das empresas e executivos responsáveis por tomar as principais decisões. 

Borokhovich et al. (2006) analisaram a reação do mercado acionário norte americano com 

base numa amostra de 161 anúncios de falecimento de executivos no período de 1978 a 2000. 

Os resultados indicam que embora exista uma relação negativa entre a morte do CEO e o 

preço dos títulos, essa reação do mercado é atenuada quando o conselho de administração é 

composto em sua maioria por profissionais independentes. Isso sugere que a presença de 

conselheiros externos minimiza os efeitos causados pela perda de um importante executivo. 

Ainda no cenário americano, Salas (2010) investigou a reação do preço das ações das 

empresas em decorrência da morte inesperada de seus CEOs. Com uma amostra de 195 

observações oriundas do período de 1972 a 2008, os resultados encontrados sugerem que nem 

sempre o falecimento de um executivo importante se reflete negativamente no mercado. As 

conclusões indicam que quando o executivo principal ocupa o cargo por mais de 10 anos ou 

os retornos dos últimos três anos apresentam-se negativos, sua morte tende a impactar 

positivamente o mercado. Isso também é observado quando ocorre o falecimento de 

executivos principais contrários aos processos de reestruturação societária da companhia.   

Adicionalmente, Krantz (2013) destaca alguns estudos sobre a relação entre notícias 

quanto ao estado de saúde de importantes executivos e os preços das ações, conforme o 

Quadro 1. 

Quadro 1:  Alguns estudos sobre o estado de saúde de CEOs 

Para a professora de finanças da Universidade da Georgia, Sara Holland, os anúncios de licença 

médica dos CEOs se refletem negativamente nos preços das ações. Quando o principal executivo 

sai em licença médica, as ações apresentam queda média de 2% no dia do anúncio. Os declínios são 

ainda maiores quando o CEO deixa a empresa por um longo tempo ou eventualmente morre. 

Holland afirma que durante a ausência do executivo principal normalmente a organização reduz 

as despesas com pesquisa e desenvolvimento de projetos. Isso ocorre porque em algumas situações 

os CEOs não acreditam que haverá benefícios para eles e, em outros, porque acreditam que talvez 

não continuem gerenciando projetos que são de longo prazo. 

David Larcker e Brian Tayan da Universidade de Stanford destacam que a morte de um 

importante executivo é muito ruim para a empresa. Mas, não se trata de evento tão incomum como 

se possa pensar, em média, isso acontece em sete empresas de capital aberto todo ano. Uma das 

maiores reações negativas ocorreu quando o CEO da Herbalife, Mark Hughes, faleceu em 21 de 

maio de 2000: as ações caíram 12%. A fabricante de chips de computador Micron Technologies 

amargou uma queda de 2,8% quando seu CEO, Steve Appleton, faleceu em 2012. 

Fonte: Adaptado de Krantz (2013) 



 

VIII Congresso Anpcont, Rio de Janeiro, 17 a 20 de agosto de 2014. 

 

7 
 

É perceptível que os estudos sobre a relação de problemas de saúde de importantes 

executivos com o retorno das ações no mercado americano ainda não convergem. Enquanto, 

alguns autores argumentam haver uma relação significativamente negativa entre as duas 

variáveis (JOHNSON et al., 1985; BOROKHOVICH et al., 2006), outros apontam para 

situações em que a morte do executivo principal é bem recebida pelo mercado (SALAS, 

2010). O presente artigo se insere nessa discussão, adotando a perspectiva da Teoria do 

Capital Humano para avaliar os efeitos dos anúncios relativos ao estado de saúde de Steve 

Jobs sobre o preço das ações da Apple.  

4 NOTAS METODOLÓGICAS 

Utilizou-se o modelo markoviano de mudanças de regime para identificar a influência 

dos eventos relacionados à saúde de Steve Jobs sobre o valor dos títulos da Apple no período 

de 2003 a 2011. O modelo markoviano de mudanças de regime é aplicável ao estudo de 

eventos porque é capaz de captar rupturas em séries temporais. Os primeiros trabalhos 

relacionados a essa metodologia foram realizados por Engle e Hamilton (1990), cujos 

resultados evidenciaram a ocorrência de alternância de regimes nas médias das taxas cambiais 

dos Estados Unidos. Posteriormente, outros estudos (DEWATCHER, 1997; FROMMEL; 

MACDONALD; MENKHOFF, 2003) aprimoraram essa técnica para dados diários de taxa de 

juro.  

Para a definição dos eventos foi determinada a data de publicação de cada notícia 

sobre o estado de saúde de Steve Jobs por meio de informações coletadas em websites 

especializados: The Wall Street Journal, The New York Times, CNN, Reuters e Bloomberg. 

Foram definidos 18 eventos relevantes, conforme o Quadro 2.  

 

 

 

 

 

 

     Quadro 2: Eventos marcantes relativos ao estado de saúde de Steve Jobs 

Evento Data Descrição 

1 16/10/2003 Diagnóstico de câncer. 

2 31/07/2004 Passa por uma cirurgia para remover um tumor maligno do pâncreas. 

3 08/08/2006 Onda de especulações sobre sua saúde por apresentar aparência debilitada. 

4 09/06/2008 
Aparece muito magro no lançamento do iPhone 3G, desencadeando 

especulações de que o câncer teria retornado.  

5 21/07/2008 
Como resposta às especulações, a Apple declara que ele não tem planos de 

deixar a empresa e que a sua saúde é assunto privado.  

6 23/07/2008 The New York Times publica que Steve Jobs está livre do câncer.  

7 28/08/2008 
A Bloomberg equivocadamente publica um obituário de Steve Jobs em suas 

notícias corporativas. 

8 09/09/2008 
Steve Jobs, apresentando novos iPods em San Francisco, ainda parece 

debilitado. "Notícias sobre a minha morte são muito exageradas", brinca.  

9 16/12/2008 
A CNN comete um erro similar e divulga que Steve Jobs estava internado após 

sofrer ataque do coração. 
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10 05/01/2009 

Admite um desequilíbrio hormonal que causa perda de peso. Promete 

permanecer como CEO durante o tratamento. "O remédio para este problema 

nutricional é relativamente simples e direto", diz  em uma carta aberta. 

11 14/01/2009 

Steve Jobs deixa as operações do dia-a-dia para ficar em licença até junho e 

admite que seus problemas de saúde são mais complexos do que pensava. 

Afirma que vai continuar envolvido nas principais decisões estratégicas. 

12 24/06/2009 
Steve Jobs passa por um transplante de fígado no Methodist University 

Transplant Institute. O prognóstico foi descrito como "excelente". 

13 29/06/2009 A Apple anuncia o retorno de Steve Jobs ao trabalho.  

14 09/09/2009 
Steve Jobs faz sua primeira aparição pública desde o retorno ao trabalho, no 

lançamento dos novos modelos de iPod em San Francisco.  

15 17/01/2011 Steve Jobs anuncia nova licença médica. 

16 02/03/2011 

Steve Jobs, 56 anos, emerge da licença médica para apresentar uma nova versão 

do iPad. Os analistas julgam, pela sua aparência, que ainda participa da tomada 

de decisões. 

17 24/08/2011 Steve Jobs renuncia à presidência da Apple. 

18 05/10/2011 Falecimento de Steve Jobs 

     Fonte: adaptado do  Wall Street Journal, The New York Times, CNN, Reuters e Bloomberg.   

As cotações da Apple e do Índice Dow Jones no período de 03 de janeiro de 2003 a 02 

de dezembro de 2011, totalizando 2.241 observações, foram obtidas da Economática. As 

utilizações alternativas do S&P 500 e dos Índice NASDAQ e NASDAQ-100 mostraram 

resultados praticamente equivalentes aos obtidos com o Índice Dow Jones. A análise 

estatística foi desenvolvida com auxílio do Microsoft Excel e do OxMetrics 6.0. A pesquisa 

de mudanças de regime foi efetuada sobre os resíduos da regressão de mínimos quadrados da 

cotação das ações da Apple sobre o Índice Dow Jones, admitindo-se alteração da variância. 

5 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

O Gráfico 1 mostra a expressiva valorização da Apple no período analisado e permite 

localizar no tempo os 18 eventos relativos ao estado de saúde de Steve Jobs, bem como os 10 

lançamentos de produtos efetuados no período de 2003 a 2011.  
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Gráfico 1 – Relação dos eventos relacionados à saúde de Steve Jobs 

Fonte: dados da pesquisa (2013) 

Por meio do modelo markoviano de mudanças de regime, foram identificados dois 

padrões distintos na série de preços das ações da Apple no período de 03 de janeiro de 2003 a 

02 de dezembro de 2011. O padrão secundário é constituído por 7 subperíodos correspondentes 

a eventos relacionados ao estado de saúde de Steve Jobs, para os quais se tem indicação de que 

teriam provocado reações significativas do mercado, como mostra a Figura 1. 

 

Figura 1 – Linha do tempo dos eventos relacionados à saúde de Steve Jobs que impactaram significativamente o 

mercado 

Fonte: Elaborado pelos autores (2013) 

Na Figura 1, o eixo vertical mostra a variação acumulada das cotações e o eixo 

horizontal apresenta descrições sucintas dos eventos identificados como significativos. Nota-

se que tais eventos se concentram em 2008 e 2011. 

No Quadro 3 estão identificados os principais lançamentos de produtos da Apple no 

período analisado.  

     Quadro 3: Principais lançamentos de produtos 

1 06/01/2004 iPod Mini 

2 09/01/2007 iPhone 

3 15/01/2008 MacBook 

4 09/06/2008 iPhone 3G 

5 14/10/2008 Unibody MacBook Pro 

6 08/06/2009 iPhone 3GS 

7 27/01/2010 iPad. 

8 07/06/2010 iPhone 4 

9 02/03/2011 iPad 2 

10 04/10/2011 iPhone 4S 

                                Fonte: Adaptado de Silverman (2012), Gruber (2013) e Ritholtz (2013) 

Verifica-se que os três primeiros eventos relativos à saúde de Steve Jobs, amplamente 

divulgados nos noticiários especializados, não emergem como estatisticamente significativos 

enquanto forças capazes de alterar substancialmente os preços das ações da Apple. Embora as 

notícias envolvendo a saúde do CEO tivessem começado a circular nos meios especializados 
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no final de 2003, somente em junho de 2008 pode ser detectado um evento com reflexo 

significativo sobre o mercado. Alguns eventos relacionados à saúde de Steve Jobs ocorreram 

simultânea ou quase simultaneamente com lançamentos de novos produtos e é até possível 

que tenha havido a preocupação de mitigar os impactos negativos das notícias e especulações 

por meio do lançamento de novos produtos. Essa possibilidade de lançamento de novos 

produtos terem eclipsado parcial ou totalmente os efeitos das notícias e especulações sobre o 

estado de saúde do CEO torna necessários cuidados especiais na análise. Examinando o 

Gráfico 1 no período de 2003 a 2007, pode-se observar que os dois lançamentos de produtos 

antecedem períodos de valorização das ações, mas não se pode afirmar o contrário em relação 

aos três eventos relativos à saúde de Steve Jobs. Isso indica claramente que os analistas e 

investidores encaravam as notícias como representativas de situações passageiras, sem maior 

gravidade. 

Em 09 de junho de 2008, os veículos de comunicação destacaram a fisionomia abatida 

de Steve Jobs no lançamento do iPhone 3G. O aspecto debilitado do executivo desencadeou 

especulações sobre o seu estado de saúde. O jornal Los Angeles Times (2008) descreveu que 

os comentários, na conferência, abordavam mais a fisionomia do CEO de 53 anos do que o 

lançamento do novo produto. Como reflexo, o mercado americano exibiu uma reação 

negativa das cotações da empresa no período imediato. Isso sugere que as especulações sobre 

o aspecto de Steve Jobs, tendo ganhado destaque na mídia, superaram os efeitos do 

lançamento do novo produto e provocaram perda acumulada em torno de 8% no prazo de 51 

dias. 

Em 28 de agosto de 2008, uma quinta-feira, o conceituado website de notícias 

Bloomberg publicou equivocadamente o falecimento de Steve Jobs em um texto de 2.500 

palavras. Embora o erro fosse prontamente corrigido, a notícia se refletiu negativa e 

fortemente no preço das ações. No mesmo dia, apesar de o Índice Dow Jones apresentar 

elevação de cerca de 2%, as ações da Apple fecharam em queda. Na sexta-feira, 29, o Índice 

Dow Jones apresentou pequena alta enquanto as ações da Apple caíram cerca de 1%. 

Segunda-feira, 1º de setembro, foi feriado nacional comemorativo do Dia do Trabalho. Na 

terça-feira, 2 de setembro, as ações da Apple mostraram perda acumulada em torno de 2%, 

um padrão completamente diferente da bolsa de valores. O Gráfico 2 mostra esses impactos. 

 
Gráfico 2 – Variações acumuladas 

Fonte: dados da pesquisa (2013) 
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Apenas 11 dias depois, durante a apresentação de novos produtos em San Francisco (9 

de setembro), Steve Jobs destacou que as notícias sobre a sua saúde eram muito exageradas. 

Esse discurso não convenceu o mercado que, devido ao seu semblante debilitado, reagiu 

fortemente em sentido contrário ao otimismo do executivo. Desta feita, o impacto do 

lançamento dos novos produtos esteve longe de compensar o efeito negativo das especulações 

e rumores sobre a sua saúde e, em apenas 14 dias, as ações da Apple acumularam perda 

superior a 27%. Aqui, a associação entre a percepção do estado de saúde do CEO e o valor 

das ações parece inquestionável e mostra que o mercado reagiu pronta e sensivelmente. 

Do ponto de vista estatístico, os eventos de 28 de agosto e de 9 de setembro de 2008 

podem ser considerados como constituindo somente um evento, uma vez que estão espaçados 

por apenas um dia de pregão que é caracterizado estatisticamente como pertencente ao regime 

normal ou de rotina. O Gráfico 3 mostra as variações acumuladas do Índice Dow Jones e das 

cotações das ações da Apple para todo o período de 28 de agosto a 23 de setembro de 2008. 

 
Gráfico 3 – Variações Acumuladas 

Fonte: dados da pesquisa (2013) 

Os eventos de agosto e setembro de 2008 ocorrem na fase aguda da Crise Financeira, 

com o Índice Dow Jones apresentando persistente tendência de declínio, mas as ações da 

Apple acumularam perdas significativamente maiores: o primeiro mostra perda acumulada de 

4% entre 28 de agosto de 23 de setembro, enquanto as ações da Apple caem 28%. 

Mas há ainda algo importante a destacar sobre o período de mau agouro iniciado com 

o anúncio equivocado do falecimento de Steve Jobs. Como é mostrado no Gráfico 4, que 

cobre todo o segundo semestre de 2008, os retornos das ações da Apple durante a Crise 

Financeira de 2008 mostram comportamento singular. 
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Gráfico 4 – Efeitos acumulados durante a Crise Financeira de 2008  

Fonte: dados da pesquisa (2013) 

Observa-se inicialmente que as ações da Apple estavam acompanhando o Índice Dow 

Jones até o final de agosto de 2008, e que, então, se descolaram do Índice e passaram a 

acumular perdas muito maiores. As perdas acumuladas das ações da Apple no segundo 

semestre de 2008 chegaram a 68%, enquanto o Índice Dow Jones, no mesmo período, 

apresentou  queda de 27%. 

O anúncio equivocado do falecimento de Steve Jobs, em 28 de agosto, e sua aparição 

mostrando sinais muito claros de debilidade física, em 09 de setembro, foram determinantes 

para que o valor das ações da Apple caíssem acentuada e persistentemente a partir desses 

eventos por todo o segundo semestre. 

Especificamente, as ações da Apple mostram três fases durante o segundo semestre de 

2008:  até final de agosto, oscilam em torno do Índice Dow Jones; do início de setembro ao 

final de outubro, acumulam perdas substancialmente maiores do que as do Índice; e nos meses 

de novembro e dezembro, em vez de recuperação, permanecem apresentando retornos 

inferiores aos de mercado. Há, portanto, indicações claras de que os eventos do final de 

agosto e início de setembro de 2008 mudaram definitivamente a percepção dos investidores 

em relação à continuidade do CEO à frente da Apple. 

Segue-se um longo período, de mais de 2 anos, sem que ocorra nenhum evento 

relacionado à saúde de Steve Jobs capaz de alterar significativamente o comportamento ou as 

expectativas do mercado. Tudo se passa como se nada pudesse modificar a percepção 

formada e fixada a partir dos eventos de final de agosto e início de setembro de 2008. 

O Gráfico 5 abrange todo o período desde setembro de 2008 a janeiro de 2011. 

Observa-se que o ano de 2009 apresenta duas fases bem distintas: em um primeiro subperíodo 

os analistas e investidores lentamente concluem o processo de incorporação dos eventos 

marcantes de agosto e setembro de 2008 em suas expectativas e, como consequência, o 

retorno acumulado das ações da Apple continua caindo mais do que o retorno acumulado do 

Índice Dow Jones; mas, numa segunda fase, as ações se recuperam, e ao final do ano já 

apresentavam retorno acumulado positivo e bem superior ao do mencionado Índice, que 

permanecia negativo. 
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Gráfico 5 – Período entre os eventos significativos 

Fonte: dados da pesquisa (2013) 

Essa recuperação foi sabiamente aproveitada pela Apple que efetuou dois destacados 

lançamentos no início de 2010: o iPad, em 27 de janeiro; e o iPhone 4, em 7 de junho. Trata-

se de um novo período de grande prosperidade que resulta, no início de 2011 em um retorno 

acumulado das ações da Apple igual a 77%, em nada comparável ao retorno acumulado do 

Índice Dow Jones, de apenas 3%. 

Como explicar a espetacular retomada de valorização das ações da Apple em meados 

de 2009? Seria devido ao retorno oficial de Steve Jobs à empresa em junho de 2009? Ou seria 

porque o mercado passou a perceber a Apple como entidade independente da figura do 

renomado CEO? Ou estariam em ação esses dois fatores ao mesmo tempo? O Gráfico 6, que 

mostra o retorno acumulado das ações da Apple e do Índice Dow Jones no ano de 2011, ajuda 

a responder a essas questões. Em 17 de janeiro de 2011, Steve Jobs anuncia nova licença 

média e em 2 de março reaparece para apresentar uma nova versão do iPad. É possível 

averiguar pelo Gráfico 6 que esses eventos, embora estatisticamente significativos, não 

mudam substancialmente os retornos acumulados das ações da Apple em comparação com o 

Índice Dow Jones. Depois, em 24 de agosto, Steve Jobs renuncia definitivamente à 

presidência da Apple e em 5 de outubro vem a falecer e, novamente, embora estatisticamente 

tais eventos se mostrem significativos frente ao Índice Dow Jones, não há sinais de que o 

mercado tenha reagido negativamente de forma ampliada (Ver também Figura 1). 
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Gráfico 6 – Retornos acumulados em 2011 

Fonte: dados da pesquisa (2013) 

Pode-se concluir, portanto, que em 2011 a figura do CEO e a Apple já eram 

percebidas pelo mercado como predominantemente dissociadas. Certamente essa percepção 

do mercado foi se ampliando e consolidando ao longo do tempo, desde o período crucial de 

agosto e setembro de 2008, mas é razoável admitir que na retomada do crescimento do valor 

da empresa, em meados de 2009, tal processo já estivesse bem adiantado. Uma comprovação 

dessa hipótese é encontrada no evento de 24 de junho de 2009, quando Steve Jobs se 

submeteu a uma cirurgia de transplante de fígado, evento com grande potencial de impactar o 

mercado,  e as ações permaneceram em franco crescimento. Aparentemente, naquela época a 

larga maioria dos agentes já percebia a Apple como entidade independente em relação ao 

renomado executivo. Assim, o retorno oficial de Steve Jobs ao comando da empresa não 

parece ter sido o fator determinante. Ao contrário, o crescimento espetacular teria tido como 

principal causa a demonstração da Apple de que a era capaz de manter o ritmo de inovações 

altamente valorizadas a despeito da doença e da provável ausência definitiva de Steve Jobs. 

Observa-se também que a mídia especializada desempenhou um papel coadjuvante de 

certa importância no período de acelerado crescimento das cotações das ações da Apple, 

conforme mostra o Gráfico 7, onde se observa que no ano de 2008 foram amplamente 

noticiados 6 eventos relacionados ao estado de saúde de Steve Jobs; no ano seguinte, 5; e em 

2010, nenhum. Tendo oficialmente retomado as suas atividades na Apple em 29 de junho de 

2009, Steve Jobs somente se afastaria em 17 de janeiro de 2011. Por todo esse período a 

maioria das notícias sobre a Apple deixou de destacar o seu estado de saúde e passou a 

apontar aspectos positivos da empresa e de seus produtos. 

 
Gráfico 7: Número de eventos relativos à saúde de Steve Jobs 
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Fonte: dados da pesquisa (2013) 

Decorridos dois anos e 4 meses desde os eventos decisivos de agosto e setembro de 

2008, no inicio de 2011, Steve Jobs anuncia nova licença médica, cedendo seu lugar para Tim 

Cook. Embora afirmasse publicamente que continuaria envolvido no processo de tomada de 

decisão da empresa, isso não foi suficiente para convencer o mercado, que esboçou uma 

reação negativa.  

Em 02 de março de 2011, Steve Jobs emerge da licença médica para apresentar uma 

nova versão do tablet iPad. Sua boa aparência foi considerada por analistas e investidores 

como uma indicação segura de que ainda participava da tomada de decisões da empresa. 

Todavia, as notícias positivas sobre a saúde do CEO juntamente com o lançamento de um 

novo produto não foram suficientes para fazer com que as ações da empresa subissem, 

amargando um retorno acumulado negativo de 2% no período. 

No final do mês de agosto de 2011, debilitado pelo câncer, Steve Jobs decide 

renunciar à presidência da Apple. Contrariamente ao esperado, o mercado apresentou uma 

variação positiva a esse evento. Isso sugere que o seu desligamento da empresa não era 

apenas esperado mas que, em média, foi percebido como favorável. Conforme os analistas, a 

saída de Steve Jobs da presidência executiva da Apple era uma questão de “quando”, e os 

investidores já levavam isso em consideração.  

Desde o inicio do ano o CEO estava em licença médica por motivos não revelados. 

Isso certamente tornou presentes os fatos ocorridos desde 2003, como o diagnóstico de câncer 

naquele ano e o transplante de fígado em 2009, fatos que compunham um quadro indicativo 

inequívoco de que a sua permanência à frente da Apple estava definitivamente comprometida.  

Enfim, o mercado teria adquirido a percepção clara e generalizada de que  a genialidade do 

CEO já não superaria as limitações trazidas pela doença. 

Quase dois meses após a renúncia, Steve Jobs falece, em 05 de outubro de 2011. Nota-

se que embora a notícia tenha se refletido negativamente no mercado, a variação foi 

relativamente pequena, bem inferior aos impactos das notícias sobre seu estado de saúde 

quando ainda estava à frente da Apple. Esses resultados indicam que os efeitos do seu 

afastamento definitivo já estavam refletidos no valor das ações enquanto expectativas. 

Ao longo da análise percebe-se que por se tratar de mercado acionário de eficiência 

semiforte, as reações e os ajustes ocorrem predominantemente em função das informações 

disponibilizadas, em particular pela mídia especializada, e que o desenvolvimento da reação 

se prolonga por certo período na medida em que os agentes se informam e se posicionam. É 

perceptível o comportamento dos analistas e investidores que, ao incorporarem os fatos e as 

expectativas às suas avaliações, fazem-nos se refletirem nos preços das ações. 

Enfim, tem-se a impressão de que as primeiras notícias negativas sobre o estado de 

saúde de Steve Jobs tiveram efeito amortecido pela aposta na possibilidade de que pudessem 

indicar situações pouco graves e passageiras. Esse estado de sobreaviso seria transmutado 

para percepção francamente desfavorável com os eventos de agosto e setembro de 2008. 

Então, a partir dessa época o mercado passou a responder de forma mais moderada às notícias 

e a crescentemente perceber as possibilidades de lucros da empresa de forma independente do 

estado de saúde de Steve Jobs. 

6 CONCLUSÃO  

Com o objetivo analisar as influências das notícias sobre o estado de saúde de Steve 

Jobs sobre o valor das ações da Apple, utilizou-se inicialmente o modelo markoviano de 
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mudanças de regime, por meio do qual foram identificados sete principais eventos, para os 

quais a reação do mercado foi detectada em até cinco dias após a divulgação da notícia. 

A análise mostra que é possível identificar três fases bem distintas em relação aos 

efeitos das notícias e especulações sobre a saúde do executivo principal da Apple. Numa 

primeira fase, o mercado, de modo geral, encarou as notícias como passageiras, sem efeitos 

significativos de longo prazo. Em seguida, durante 2008, as notícias e as especulações 

repercutiram pesadamente sobre as ações da Apple e ocasionaram uma mudança de percepção 

dos analistas e investidores. Então, foram realizados os ajustamentos em período 

relativamente curto e, diante da vitalidade que a empresa continuava a demonstrar, o mercado 

passou a percebê-la enquanto entidade independente da figura de Steve Jobs e um vigoroso 

padrão de crescimento do seu valor se desenhou a partir de meados de 2009. Essas 

constatações estão de acordo com a caracterização do mercado acionário americano como de 

eficiência semiforte.  

A força do noticiário especializado torna-se evidente pela gafe cometida pelo website 

de notícias Bloomberg, que ao divulgar equivocadamente o falecimento de Steve Jobs, 

provocou reflexo forte e imediato, fazendo com que as ações da Apple caíssem 

consideravelmente.   

Os resultados obtidos estão alinhados principalmente com os trabalhos que apontam 

efeitos negativos do afastamento do executivo principal, mas a riqueza de detalhes e o longo 

período no caso analisado permitem identificar uma fase inicial de certa inércia devido à 

subestimação dos efeitos, uma fase intermediária de mudanças substanciais no 

comportamento e nas expectativas e, novamente, uma fase de certa indiferença porque os 

eventos já se haviam incorporado às expectativas. Especificamente, os resultados encontrados 

estão em sintonia com os achados por Etebari, Horrigan, Landwehr (1987), Johnson et al. 

(1985) no que diz respeito à relação negativa encontrada entre o preço das ações e as notícias 

sobre a saúde de Steve Jobs. Todavia, contrariam os resultados encontrados por Salas (2010) 

no que se refere a existência de uma reação positiva do mercado quando o executivo possui 

mais de 10 anos no cargo.  
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