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RESUMO 

O estudo se propôs a analisar se o risco sistemático das ações preferenciais da Vale (VALE5) 

sofreu influência do tom e do volume de notícias atreladas ao acidente ocasionado pela 

Samarco, nos períodos em que os investidores estavam mais vulneráveis ao risco. Para isso, foi 

analisado o comportamento diário da ação VALE5, nos três meses seguintes ao acidente 

envolvendo a mineradora Samarco, partindo da premissa de que as notícias contribuem com a 

atualização das crenças dos investidores sobre suas expectativas futuras, principalmente nos 

momentos de maior incerteza. Assim, foi utilizado como proxy para o risco sistemático diário 

o beta modelado pelo CAPM condicional, admitindo que a variância e a covariância oscilam 

no tempo, sendo estimado por meio da modelagem ARCH-GARCH. Como proxy para o 

volume de notícias foi utilizado o volume de notícias divulgadas sobre a Samarco no Jornal 

Valor Econômico. Por fim, para a estimação do índice de sentimento textual das notícias, foi 

realizada uma análise de conteúdo automatizada das notícias sobre a Samarco, por meio de 

linguagem de aprendizagem baseada em dicionário. As relações entre o risco sistemático, 

volume de notícias e sentimento textual foram obtidas mediante regressão quantílica. As 

evidências empíricas encontradas entre o 5º e 9º decil levam a constatação de que o volume e o 

tom das notícias veiculadas na mídia influenciam o beta da ação, nos momentos em que a 

empresa apresenta uma maior exposição ao risco, sugerindo indícios de que o risco sistemático 

apresenta conexão com as divulgações de notícias pela mídia, nos períodos de maior incerteza 

sobre os fluxos de caixa futuro dos ativos. 

 

Palavras-chave: Notícias; Risco Sistemático; Sentimento Textual.  

 

Área Temática: Mercado Financeiro, de Crédito e de Capitais (MFC). 

1 INTRODUÇÃO 

As discussões sobre a influência das questões socioambientais na performance 

financeira das organizações ganharam notoriedade a partir da década de 1960, diante da 

profusão de problemas sociais e ambientais oriundos do sistema de produção capitalista (Coase, 

1960; Friedman, 1970; Davis, 1973; Carroll, 1979). Problemas ambientais costumam causar 

efeitos negativos sobre o desempenho financeiro das organizações, em função das incertezas 
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geradas. Como por exemplo, o vazamento de material químico na Virgínia Ocidental, nos 

Estados Unidos, em 2014, que levou a empresa responsável pelo acidente a pedir falência 

(Larson, 2014) e o escândalo da Volkswagen, em 2015, com o anúncio de fraudes relacionada 

à emissão de poluentes, que provocou a queda das ações em mais de 20% (Griffin & Lont, 

2016).  

Notícias relevantes, como eventos inesperados e catastróficos, afetam o mercado 

financeiro, por provocarem alterações nas expectativas dos fluxos de caixa futuro, considerando 

que o mercado é eficiente e que os preços refletem rapidamente as informações disponíveis, em 

função do ajuste das expectativas dos investidores quanto ao risco e retorno dos títulos (Fama, 

1970).  

O risco de um ativo pode ser classificado em risco específico e risco sistemático. O risco 

específico está relacionado aos aspectos intrínsecos à organização, sendo possível eliminá-lo 

com estratégias de diversificação de investimento. Já o risco sistemático, também chamado de 

risco de mercado, corresponde à oscilação do ativo em relação à carteira de mercado, 

geralmente, modelado pelo beta dos modelos de precificação de ativos, como o beta estimado 

pelo Capital Asset Pricing Model (CAPM), desenvolvido por Sharpe (1964), Lintner (1965) e 

Mossin (1966).  

O beta é uma importante medida de sensibilidade dos retornos dos ativos, utilizada para 

estimação e controle do risco sistemático (Campbell & Mei,1993). Devido à sua importância 

para o contexto financeiro, surgiram pesquisas, com o intuito de identificar elementos 

determinantes do risco sistemático (Beaver, Kettler & Scholes, 1970; Campbell & Shiller,1988; 

Campbell & Mei,1993; Foster, Kasznik & Sidhu, 2012; Wang, Li & Huang, 2013; Mar-

Molinero, Menéndez-Plans & Orgaz-Guerrero, 2017). Evidências empíricas mostram que o 

beta está vulnerável às notícias que apresentam implicações sobre os fluxos de caixa, taxas reais 

de juros e excesso de retorno (Campbell & Shiller,1988; Campbell & Mei,1993).  

Nas investigações sobre os fatores determinantes do risco sistemático, tradicionalmente, 

são utilizadas proxies de informações essencialmente quantitativas, como dados contábeis, 

econômicos e financeiros (Campbell & Mei,1993; Amorim, Lima & Murcia, 2012, Mar-

Molinero et al,. 2017). No entanto, vale salientar que os participantes do mercado também 

utilizam informações não numéricas para o alinhamento das suas expectativas sobre os ativos, 

como, por exemplo, informações textuais. Assim, é importante ressaltar que, para o mercado 

financeiro, os textos são proxies de notícias tão importantes quanto as proxies baseadas em 

medidas quantitativas (Kearney & Liu, 2014; Huang, Teoh & Zhang, 2014; Liu, 2014).  

O aperfeiçoamento da Linguagem de Processamento Natural (LPN) contribuiu com o 

desenvolvimento de instrumentos para análise dos conteúdos textuais, favorecendo 

investigações sobre as características linguísticas do processo de comunicação, como a análise 

do tom ou do sentimento presente nos textos. As investigações empíricas que buscam a análise 

do tom ou sentimento textual avaliam a semântica do processo de comunicação, por meio da 

extração de informações relacionadas ao posicionamento de otimismo ou pessimismo (Beattie, 

2014; Kearney & Liu, 2014; Huang et al., 2014). Assim, a mensuração do sentimento textual 

está diretamente atrelada à análise do conteúdo linguístico dos textos, no qual são analisadas as 

palavras empregadas no processo de comunicação, visando capturar o posicionamento de 

otimismo ou pessimismo presente no texto. 

Os estudos que analisaram o reflexo do sentimento textual de jornais, relatórios, redes 

sociais e blogs no mercado acionário apontam evidências de efeitos do sentimento textual sobre 

os preços das ações e sobre os volumes de negociações (Antweiler & Frank, 2004; Tetlock, 

2007; Tetlock, Saar-Tsechansky & Macskassy, 2008; Kothari, Li & Short, 2009; Li, 2010; 

Loughran & McDonald, 2011; Griffin, Hirschey & Kelly, 2011; Engelberg, Reed & 



 

 

Ringgenberg, 2012; Dougal, Engelberg, Garcia & Parsons, 2012; García, 2013; Huang et al., 

2014; Liu, 2014; Hendershott, Livdan & Schürhoff, 2015; Ferguson, Philip, Lam & Guo, 2015; 

Ahern & Sosyura, 2015; Bianconi, Hua & Tan, 2015; Strauß, Vliegenthart & Verhoeven, 2016; 

Jandl, 2016; Fraiberger, 2016). No entanto, existe uma lacuna na literatura quanto à 

compreensão da influência do tom da notícia sobre o risco sistemático. 

Nesse sentido, a presente pesquisa buscou examinar o impacto de notícias sobre eventos 

inesperados no risco sistemático, mediante a análise das notícias veiculadas em mídia financeira 

que retratavam sobre o acidente ambiental provocado pela empresa Samarco. O acidente 

ocorreu no dia 5 de novembro de 2015, com o rompimento de duas barragens de rejeitos de 

minério, que pertenciam ao complexo de mineração da empresa Samarco. O rompimento das 

barragens provocou inundações e espalhou dejetos nos rios, por mais de 400 quilômetros, sendo 

considerado um dos maiores desastres ambientais provocados por mineradoras no Brasil (Biller 

& Willis, 2015). O acidente da Samarco também desencadeou queda no preço das ações da 

Vale e da BHP Billiton, em função de ser uma empresa de capital fechado gerida mediante uma 

joint-venture entre as empresas Vale S.A. e a BHP Billiton.  

Diante da magnitude do acidente provocado pela Samarco, pressupõem-se a existência 

de uma maior incerteza sobre os fluxos de caixa futuro dos ativos pertencentes às empresas 

envolvidas no acidente. Assim, levando em consideração que as notícias textuais contribuem 

com a atualização das crenças dos investidores sobre as suas expectativas futuras, 

principalmente nos momentos de maior incerteza (García, 2013), e admitindo que a chegada de 

informações relevantes pode exercer efeitos sobre o preço dos títulos, alterando as expectativas 

sobre o risco (Beaver et al., 1970), o estudo se propôs a analisar se o risco sistemático das ações 

preferenciais da Vale (VALE5) sofreu influência do tom e do volume de notícias atreladas ao 

acidente ocasionado pela Samarco. 

Desse modo, foi examinado, no estudo, a sensibilidade do risco sistemático em relação 

à divulgação de notícias, partindo do pressuposto de que os investidores estão mais vulneráveis 

ao conteúdo e ao volume das notícias provenientes de jornais em períodos que remetem a uma 

maior incerteza sobre os fluxos de caixa futuro. Para isso, procurou-se analisar o volume e o 

sentimento textual das notícias divulgadas no Jornal Valor Econômico que faziam referência à 

empresa Samarco, relacionando o volume e o sentimento textual ao risco sistemático das ações 

preferenciais da Vale (VALE5), o qual foi modelado pelo beta do CAPM condicional, 

admitindo que a variância e a covariância oscilam no tempo, conforme a proposta de González-

Rivera (2013).  

O beta é uma medida sensitiva que capta o risco sistemático de um ativo mediante as 

oscilações do mercado. Assim, o ativo apresentará mais risco quando o beta assumir valor 

superior a 1 (um), sinalizando que o retorno esperado oscila mais do que a carteira teórica do 

mercado, podendo levar a uma valorização/desvalorização superior ao mercado. Por isso, ativos 

com betas superiores a 1 são considerados como ativos com elevado nível de risco. Dessa 

forma, pode-se dizer que os investidores estão mais expostos ao risco nos momentos em que os 

betas estão elevados. Diante disso, o estudo examinou a relação entre a divulgação de notícias 

e o comportamento da distribuição condicional do beta, por meio de regressão quantílica, 

explorando os resultados dos maiores decis, por eles sintetizarem o comportamento dos 

períodos com maior exposição ao risco para os investidores.  

A realização do estudo foi motivada pelo anseio de conhecer o poder informacional da 

mídia brasileira na disseminação de notícias no mercado e o seu reflexo sobre o risco 

sistemático. A escolha por estudar o comportamento acionário da Vale S.A. no período 

posterior ao desastre envolvendo a Samarco, deu-se em função da repercussão que o caso 

ganhou na mídia nacional e internacional, em decorrência dos problemas sociais, ambientais e 



 

 

financeiros provocados com o rompimento das barragens sob responsabilidade da mineradora 

Samarco. 

O estudo contribui com literatura sobre sentimento textual, ao propor uma lista de 

palavras que remetem a um contexto de otimismo e pessimismo, visando a estimação do tom 

de textos com ênfase financeira e escritos na língua portuguesa, uma vez que a lista de termos 

mais utilizada nos estudos sobre sentimento textual é a lista de Loughran e McDonald (2011), 

que se encontra na língua inglesa. Nesse sentido, a estruturação da lista de termos em português 

fornece respaldo para a discussão sobre o papel da mídia financeira no mercado acionário, 

respeitando as características linguísticas do Brasil, pois existe um grande interesse na literatura 

por investigações sobre sentimento textual que levem em consideração a língua oficial dos 

países (Tetlock, 2014; Kearney & Liu, 2014; Loughran & McDonald, 2016).   

O trabalho encontra-se dividido em cinco seções, além desta introdução. A segunda 

seção discorre sobre uma revisão dos principais estudos que abordaram o sentimento textual no 

contexto do mercado acionário. A seção três apresenta os procedimentos metodológicos do 

estudo. A seção quatro expõe a análise dos resultados. E, por fim, a seção cinco apresenta as 

considerações finais.  

 

2 EVIDÊNCIAS EMPÍRICAS E HIPÓTESE DE PESQUISA 
No âmbito das investigações sobre o sentimento textual, uma das primeiras pesquisas a 

discorrer sobre a interação entre o tom das notícias e os movimentos do mercado acionário, 

utilizando análise de conteúdo automatizada, foi o estudo de Tetlock (2007), que analisou a 

coluna financeira Abreast of the Market presente no Wall Street Journal (WSJ), entre os anos 

de 1984 a 1999, com o intuito de verificar se o pessimismo da mídia poderia prever os 

movimentos no mercado. O General Inquirer’s Havard IV-4 psychosocial foi o dicionário 

adotado para classificação e mensuração da frequência das palavras, servindo de base para o 

levantamento do fator de pessimismo. Os resultados apontaram a existência de uma correlação 

entre o conteúdo da coluna diária do WSJ com as atividades do mercado, concluindo que níveis 

elevados de pessimismo na mídia preveem uma pressão sobre os preços de mercado, os quais 

reagem com quedas, que são revertidas rapidamente. Com isso, sugere que o sentimento de 

pessimismo da mídia poderia ser uma proxy para o sentimento dos investidores ou uma proxy 

para a aversão ao risco.  

Partindo das evidências encontradas por Tetlock (2007), García (2013) buscou analisar 

o efeito do sentimento textual das notícias com a suposição de que os investidores seriam mais 

sensíveis às notícias dos jornais em períodos de recessão. Desse modo, investigou o poder 

informacional do sentimento das notícias no mercado acionário, ao longo dos ciclos 

econômicos, utilizando como proxy para notícia o sentimento textual de duas colunas 

financeiras do New York Times, adotando o dicionário de Loughran e McDonald (2011) para a 

categorização das palavras (positivas/negativas), e considerando que o sentimento das notícias 

seria uma relação entre a frequência de palavras positivas e negativas. Os resultados apontaram 

evidências de que, nos períodos de recessão, as notícias teriam um impacto maior sobre os 

retornos no índice de mercado analisado. Além disso, foram encontrados padrões de 

previsibilidade no retorno dos ativos financeiros atrelados ao conteúdo das notícias, 

principalmente nos períodos de recessão. 

No Brasil, Faustino (2013) analisou o sentimento de notícias divulgadas em língua 

inglesa que faziam referência ao Brasil, confrontado com os movimentos acionários do mercado 

brasileiro, entre os anos de 2010 a 2012. Para o levantamento do tom das notícias, utilizou a 

frequência das palavras encontradas no texto, adotando o dicionário de Loughran e McDonald 

(2011) para a categorização das mesmas. Os resultados apresentaram indícios de que um o 



 

 

aumento de notícias negativas estava atrelado a um aumento da volatilidade e do volume de 

negociações no mercado. No entanto, o tom das notícias não apresentou efeitos significativos 

sobre o retorno.  

Ao analisar o sentimento textual de notícias específicas sobre empresas, Ferguson et al., 

(2015) procuraram examinar o poder informacional da combinação do tom (positivo/negativo) 

e do volume de notícias financeiras de empresas do Reino Unido sobre a capacidade de previsão 

dos retornos futuros das ações, restringindo-se à análise das notícias publicadas nos jornais The 

Financial Times, The Times, The Guardian e Mirror, no período de 1981 a 2010. No estudo, o 

tom das notícias foi obtido mediante a frequência das palavras positivas/negativas classificadas 

segundo o dicionário de Loughran e McDonald (2011), e as empresas foram segregadas em 

dois grupos, conforme o tamanho e valor do book-to-market (BM), visando a identificação das 

empresas com maior/menor visibilidade. Foram encontrados indícios de que as notícias 

positivas prediziam retornos futuros maiores, enquanto as notícias negativas indicavam retornos 

menores, concluindo que o tom e o volume das notícias específicas sobre as empresas 

apresentam informações valiosas que contribuíam na predição dos retornos futuros. 

Uma das primeiras investigações relacionadas ao efeito da notícia sobre o risco das 

empresas foi realizado por Bianconi et al. (2015), ao mensurar o efeito potencial que as notícias 

poderiam provocar no risco sistêmico das instituições financeiras. Assim, foi investigado se o 

pessimismo previa o risco, não em termos do retorno médio condicionado ao pessimismo do 

investidor, mas em relação ao efeito do pessimismo sobre as caudas de distribuição do risco, 

visto que nelas era possível mensurar, essencialmente, o risco e as formas de contágios às outras 

instituições financeiras. Para isso, foram utilizados dois tipos de informações: (a) as de ampla 

circulação, relacionadas às matérias divulgadas pelos jornais, que seriam uma proxy para o 

sentimento de pessimismo dos investidores; e (b) as informações sobre as expectativas futuras 

da volatilidade do mercado, que seria uma proxy para o índice de medo dos investidores. Desse 

modo, foi analisado o mercado americano, no período de 1992 a 2006, utilizando para a 

mensuração do risco o valor do risco condicional (CoVar) e o valor em risco (VaR). Para a 

estimação das previsões, foram utilizados modelos Autoregressivos de Heterocedasticidade 

Condicional (ARCH-GARCH). Os resultados mostraram indícios de que o sentimento de 

pessimismo dos investidores era uma boa medida para a previsão dos retornos médios, mas não 

foi uma medida capaz de prever o risco extremo, concluindo que o pessimismo dos jornais não 

conseguiu predizer o risco extremo das instituições financeiras.  

Diante do exposto, observa-se que a ênfase das investigações empíricas de Tetlock 

(2007) e García (2013) centraram-se na análise do retorno e do volume de negociação. Já 

Faustino (2013), ao analisar o mercado brasileiro, investigou o retorno, volatilidade e volume 

de negociação, utilizando notícias sobre o Brasil divulgadas em língua inglesa. Ferguson et al. 

(2015), por sua vez, analisaram especificamente o retorno dos ativos, enquanto Biancone et al. 

(2015) examinaram o risco sistêmico de instituições financeiras. Dessa forma, constata-se que 

os estudos empíricos não exploraram o risco sistemático dos ativos (Tetlock, 2007; García, 

2013; Faustino, 2013; Ferguson et al., 2015; Biancone et al., 2015), e, nas evidências sobre o 

mercado brasileiro, observa-se que a modelagem do sentimento textual ocorreu por meio de 

dicionário baseado em língua inglesa, não respeitando as características linguísticas do Brasil 

(Faustino, 2013). 

Nesse contexto, a presente pesquisa contribui com a literatura, ao investigar a influência 

do conteúdo e do volume de notícias sobre o risco sistemático dos ativos, mediante a utilização 

de notícias diárias, divulgadas em jornais, na língua portuguesa. Os estudos empíricos, na sua 

maioria, exploram os efeitos do conteúdo das notícias sobre o retorno das ações, e, portanto, 

este estudo é um dos primeiros a fornecer evidências empíricas sobre o efeito do conteúdo das 



 

 

notícias sobre o risco sistemático dos ativos. Por fim, este estudo corrobora com evidências 

empíricas sobre o poder informacional do sentimento da notícia para o mercado brasileiro, ao 

modelar o sentimento textual por meio de um dicionário em língua portuguesa. 

Diante das evidências sobre o poder informacional do sentimento textual capaz de 

impactar o retorno e o volume das negociações no mercado (Tetlock, 2007; García, 2013; 

Faustino, 2013; Ferguson et al., 2015) e mediante a necessidade de melhor compreensão do 

poder informacional das notícias sobre o risco (Bianconi et al., 2015), a pesquisa tem a seguinte 

hipótese de pesquisa: 

H1: O risco sistemático das ações da Vale (VALE5) sofre a influência do volume e do 

tom de notícias nos períodos em que os investidores estão mais expostos ao risco. 

 

3 METODOLOGIA  

3.1 Dados  

Para a realização do estudo, foram utilizados o preço de fechamento diário das ações 

preferenciais da Vale S.A – VALE5, o índice diário do Ibovespa, como proxy para a carteira 

que melhor representa o mercado, e as notícias diárias sobre a mineradora Samarco. Os dados 

diários sobre o preço de fechamento das ações e sobre o índice Ibovespa foram coletados no 

Thomson Reuters, no período de 04 de novembro de 2015 a 16 de fevereiro de 2016, 

desconsiderando feriados e finais de semana. 

Em relação às notícias, foram utilizadas as matérias publicadas pelo Valor Econômico, 

que faziam referência à Samarco, sem fazer restrições quanto à coluna de publicação da notícia. 

Procurou-se analisar o comportamento diário do mercado ao longo dos três meses seguintes ao 

desastre envolvendo a Samarco, visto que não seria possível analisar um maior período, em 

decorrência do impacto que notícias de outras naturezas poderiam provocar sobre o 

comportamento do risco sistemático. Assim, o estudo delimitou-se à análise das notícias 

publicadas entre 05 de novembro de 2015 a 16 de fevereiro de 2016, totalizando 326 notícias. 

A escolha do Jornal Valor Econômico foi dada mediante a importância que o mesmo 

apresenta em termos de conteúdo e propagação de informações de cunho econômico e político 

sobre o Brasil. Nesse sentido, o estudo tratou as matérias do valor econômico como uma proxy 

para as notícias do mercado, considerando que, de algum modo, elas interferem no 

comportamento dos investidores, e isso é refletido no mercado. 

 

3.2 Proposta do dicionário de palavras positivas e negativas 
No presente estudo, a análise de conteúdo dos textos foi realizada mediante a 

aprendizagem baseada em dicionário, que corresponde a uma técnica para a extração de 

informações textuais, mediante a utilização de listas de palavras previamente definidas. Assim, 

para a extração do sentimento textual das notícias, foi estruturado um dicionário de termos 

positivos e negativos.  

Para a elaboração do dicionário, foi realizado um levantamento dos principais jornais 

do Brasil, com o objetivo de gerar a lista de termos, baseadas nas principais palavras utilizadas 

na redação das matérias. Os jornais selecionados para a compor a amostra para estruturação do 

dicionário, foram: Estado de São Paulo, Gazeta Mercantil, O Globo, e Valor Econômico.  

Após a da seleção dos principais jornais brasileiros, foram coletadas matérias desses 

jornais, divulgadas na Biblioteca Digital do Senado Federal do Brasil, e que faziam menção às 

discussões financeiras. Assim, foram coletados 1.118 textos do Jornal Estado de São Paulo, 869 

textos da Gazeta Mercantil, 766 textos do Jornal O Globo, e 5.549 textos do Jornal Valor 

Econômico, totalizando uma amostra de 8.302 textos jornalísticos para a estruturação do 

dicionário. 



 

 

As matérias selecionadas passaram por uma leitura automatizada, mediante um 

algoritmo escrito em linguagem R, para a contagem da frequência das palavras, totalizando 

60.103 palavras. A lista de palavras gerais passou por um refinamento para a exclusão das 

palavras que não apresentavam significado sintático, como artigos, conjunções, pronomes, 

proposições, preposições e substantivos próprios, restando 36.388 palavras. Dentre as palavras 

restantes na lista geral, foi realizada uma segregação das palavras em dois grupos de termos, 

sendo o primeiro formado por palavras que remetem a um significado positivo (918 palavras), 

e o segundo grupo formado por palavras que reportam a um significado negativo (1.469 

palavras). As palavras que não estavam relacionadas aos aspectos positivos ou negativos foram 

excluídas. 

A primeira lista de palavras, proposta na língua portuguesa, foi apresenta na obra de 

Aguiar (2012), porém, a lista foi construída apenas com palavras oriundas dos relatórios anuais, 

gerando listas distribuídas entre as seguintes categorias de palavras: (a) positivas; (b) negativas; 

(c) litigiosas; (d) incerteza; e (e) verbos modais.  

No presente estudo, foi construída uma nova lista de palavras em português, por meio 

da extração das palavras utilizadas em importantes fontes jornalísticas, com o intuito de 

possibilitar que as investigações sobre o sentimento textual possam ser realizadas em textos que 

remetam a aspectos contábeis, financeiros ou econômicos.   

O processo de validação das listas de palavras positivas e negativas foi realizado 

mediante uma análise do significado e da origem da palavra, por meio de uma consulta manual 

a dicionários da língua portuguesa, sendo um dicionário tradicional da língua portuguesa e outro 

etimológico.  

 

3.3 Variáveis 

3.3.1 Índice de Sentimento Textual e Volume de Notícias 

As notícias passaram por uma análise de conteúdo, levando em consideração a 

frequência das palavras presentes nos textos, por meio de uma Linguagem de Processamento 

Natural. Nesse contexto, a mensuração do sentimento textual foi obtida por meio da técnica do 

vector space model, na qual as palavras são reconhecidas como vetores e, após o levantamento 

da sua frequência, é realizada uma categorização das palavras positivas e negativas, para o 

posterior levantamento do sentimento textual da notícia.  

Assim, o processo de mensuração do sentimento textual foi formado em três etapas: (1ª) 

leitura automatizada das matérias, extraindo a frequência de palavras positivas e negativas; (2ª) 

levantamento do peso das palavras, em relação ao conjunto de textos analisados; e (3ª) cálculo 

do sentimento textual das notícias, com base no peso das palavras. 

Para a categorização das palavras positivas e negativas, utilizou-se o dicionário proposto 

neste estudo. Já em relação ao levantamento do peso das palavras, utilizou-se a métrica proposta 

por Loughran e McDonald (2011), que faz uso da técnica do vector space model, obtida por 

meio de uma função logarítmica, conforme Equação 1: 

 

𝑃𝑖,𝑗 {

(1+𝑙𝑜𝑔(𝑇𝑓𝑖,𝑗))

(1+𝑙𝑜𝑔(𝑎𝑗))
𝑥 𝑙𝑜𝑔

𝑁

𝑑𝑓𝑖
, 𝑠𝑒 𝑇𝑓𝑖,𝑗 ≥ 1,

  0 ,                                  𝑠𝑒 𝑇𝑓𝑖,𝑗 = 0

    (1) 

 

Em que: 𝑃𝑖,𝑗- peso da palavra 𝑖 no documento 𝑗; 𝑇𝑓𝑖,𝑗 - total de ocorrências de uma 

palavra 𝑖 em um documento 𝑗; 𝑎𝑗- média 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.  
A média das palavras contadas em um documento foi obtida por média aritmética, 

conforme Equação 2: 

 

𝑎𝑗 =  
1

𝑛
∑ 𝐹𝑃𝑗

𝑛
𝑖=1                                                         (2) 

 

Em que: 𝑛 corresponde ao número de palavras do dicionário que estão presentes no 

texto; e 𝐹𝑃 é a frequência das palavras que existem no texto 𝑗. 

Ao analisar as palavras levando em consideração uma ponderação para a frequência 

obtida, conforme é apresentado na proposta de Loughran e McDonald (2011), é possível 

minimizar a discrepância existente entre as palavras que apresentam alta frequência daquelas 

que apresentam uma baixa frequência, minimizando, assim, os outliers e possibilitando uma 

análise mais precisa. 

Mediante o levantamento do peso das palavras positivas e negativas encontradas nos 

textos, mensurou-se o índice do sentimento textual das notícias, Conforme Equação 3: 

 

𝑆𝑇𝑗  =
∑ 𝑃𝑝,𝑗 − ∑ 𝑃𝑛,𝑗

∑ 𝑃𝑝,𝑗+ ∑ 𝑃𝑛,𝑗
                                                     (3) 

 

Em que: 𝑆𝑇𝑗 - sentimento textual de um texto 𝑗; ∑ 𝑃𝑝,𝑗– somatório do peso das palavras 

positivas de um texto 𝑗 ; e ∑ 𝑃𝑛,𝑗 – somatório das palavras negativas de um texto 𝑗. O sentimento 

textual da notícia (𝑆𝑇𝑗) será otimista, quanto mais próximo o índice estiver de 1(um), será neutro 

quando o resultado do índice for 0 (zero) e será pessimista quanto mais próximo estiver de -1 

(menos um). 

No estudo, a leitura mecânica das matérias foi realizada pelo site do jornal na área de 

assinante, por meio de um algoritmo de leitura em linguagem R. Nos dias em que foram 

publicadas mais de uma notícia, foi realizada uma acumulação dos pesos obtidos por texto e 

calculada uma média aritmética dos pesos, com o objetivo de levantar o sentimento textual 

diário. As matérias sobre a Samarco que foram divulgadas em feriados ou nos finais de semana 

também tiveram seus pesos acumulados e foram analisadas no conjunto de notícias do primeiro 

dia útil, por considerar que o mercado reage a essas informações no primeiro dia útil seguinte 

a sua publicação (García, 2013). Portanto, para cada dia analisado, foi levantado um índice do 

sentimento textual das notícias. 

Além do sentimento textual das notícias, levantou-se a frequência diária de notícias 

publicadas durante o período do estudo, com a finalidade de investigar se o volume de notícias 

sobre o caso Samarco apresentava alguma relação com as oscilações do risco sistemático das 

ações preferenciais da Vale (VALE5), considerando como volume de notícias o somatório das 

matérias diárias que saíram sobre o caso Samarco, no Jornal Valor Econômico.  

 

3.3.2 Risco sistemático 

A modelagem do risco sistemático é dada pelo beta dos modelos de precificação de 

ativos. No CAPM, o retorno esperado de um ativo é uma função do risco existente, dada por 

uma relação de linearidade entre o retorno e o risco, conforme a Equação 4:  

 

𝐸(𝑟𝑖) = 𝑟𝑓 +
𝑐𝑜𝑣 (𝑟𝑖𝑟𝑚)

𝑣𝑎𝑟 (𝑟𝑚)
 (𝐸(𝑟𝑚) − 𝑟𝑓)                                 (4) 



 

 

 

Em que: 𝐸(𝑟𝑖) - é a esperança do retorno de um ativo 𝑖; 𝑟𝑓 - retorno do ativo livre de 

risco, 
𝑐𝑜𝑣 (𝑟𝑖𝑟𝑚)

𝑣𝑎𝑟 (𝑟𝑚)
 – corresponde ao beta do ativo, 𝐸(𝑟𝑚) - esperança do retorno da carteira de 

mercado. 

O beta - 𝛽𝑖 é dado em função da 𝑐𝑜𝑣 (𝑟𝑖𝑟𝑚) − covariância de um ativo 𝑖 em relação à 

carteira de investimentos do mercado 𝑟𝑚 dividida pela variância da carteira de investimento 

𝑣𝑎𝑟 (𝑟𝑚). Assim, é mensurado o risco agregado do ativo em relação à carteira que representa o 

mercado, sendo ponderada pela variância da carteira do mercado. Desse modo, o beta é uma 

medida sensitiva que capta o risco sistemático de um título mediante as oscilações do mercado.  

Na visão tradicional do CAPM, a estimação dos parâmetros, como o beta, é constante 

no tempo. No entanto, ao considerar que a variância e a covariância oscilam no tempo, é 

possível estimar o CAPM condicional ou dinâmico, de modo que a esperança do retorno de um 

ativo está condicionada a um conjunto de informações, pressupondo, com isso, que os betas 

variam no tempo (González-Rivera, 2013). Com isso, o CAPM condicional é estimado 

conforme Equação 5. 

 

𝐸(𝑟𝑖,𝑡|𝐼𝑡−1) = 𝑟𝑓 +
𝑐𝑜𝑣(𝑟𝑖,𝑡 𝑟𝑚,𝑡|𝐼𝑡−1)

𝑣𝑎𝑟(𝑟𝑚,𝑡|𝐼𝑡−1)
 (𝐸(𝑟𝑚,𝑡|𝐼𝑡−1) −  𝑟𝑓)               (5) 

 

Ao assumir que a covariância e a variância oscilam no tempo, e que a covariância e a 

variância podem escritas em termos do desvio-padrão (𝜎), é possível estimar um beta que oscila 

no tempo dado um conjunto de informações, sendo chamado de beta dinâmico. A estimação do 

beta dinâmico, obtida conforme Equação 6, admite que o coeficiente de correlação do ativo em 

relação ao mercado -  𝜌𝑖𝑚 é constante no tempo.   

 

𝛽𝑖,𝑡 =  
𝑐𝑜𝑣(𝑟𝑖,𝑡 𝑟𝑚,𝑡|𝐼𝑡−1)

𝑣𝑎𝑟(𝑟𝑚,𝑡|𝐼𝑡−1)
=

𝜌𝑖𝑚(𝜎𝑖,𝑡|𝑡−1)(𝜎𝑚,𝑡|𝑡−1)

𝜎𝑚,𝑡|𝑡−1
2 =  𝜌𝑖𝑚

𝜎𝑖,𝑡|𝑡−1

𝜎𝑚,𝑡|𝑡−1
                      (6) 

 

No presente estudo, para a estimação do risco sistemático, foi adotado o beta dinâmico, 

estimado com modelos Autoregressivos de Heterocedasticidade Condicional (ARCH-

GARCH), em que foi testada a distribuição condicional do modelo GARCH, proposto por 

Bollerslev (1986), assumindo a distribuição com densidade normal e com distribuição t-

Student. Assim, para a escolha do modelo, foram observados os critérios informacionais Akaike 

e Schwarz. Além disso, foi realizado o teste ljung-box, para testar a autocorrelação dos resíduos. 

Desse modo, foi utilizado para a estimação dos betas dinâmicos o GARCH (1,1), assumindo 

densidade normal. 

 

3.4 Modelo Econométrico  

A análise da relação entre as variáveis tom e o volume de notícias sobre o risco 

sistemático foi realizada mediante regressão quantílica, conforme equação 7, visando investigar 

o comportamento da distribuição condicional do beta dinâmico nos maiores decis, visto que 

neles representam os maiores riscos para os investidores.  

 

𝑄𝛽𝑖,𝑡(𝜏𝑖|𝐹𝑡) = 𝛼0(𝜏) + 𝛼1(𝜏)𝑆𝑇𝑡 + 𝛼2(𝜏)𝑉𝑂𝐿𝑡 + 𝛼3(𝜏)𝑉𝑂𝐿𝑡 ∗ 𝑆𝑇𝑡 +  𝜀𝑡           (7) 

 

Em que: 𝑄𝛽𝑖,𝑡(𝜏𝑖|𝐹𝑡)–  decil condicional de beta dinâmico ou risco sistemático; 𝛼0(𝜏) - 

intercepto no decil de ordem 𝜏; 𝛼1(𝜏) – coeficiente angular do sentimento textual no decil de 



 

 

ordem 𝜏; 𝛼2(𝜏) – coeficiente angular do volume de notícias no quantil de ordem 𝜏; 𝛼3(𝜏) 

coeficiente angular da interação entre o volume de notícias e o sentimento textual; 𝑆𝑇𝑡 - 

sentimento textual no período 𝑡; 𝑉𝑂𝐿𝑡 - quantidade de notícias sobre a Samarco no período 𝑡; 

εt – erro aleatório.  

Assim, o coeficiente 𝛼1(𝜏) vai captar a influência que o sentimento das notícias exerce 

sobre o risco sistemático, o coeficiente 𝛼2(𝜏) vai capturar a relação que o volume de notícias 

exerce sobre a oscilação do risco e 𝛼3(𝜏) vai capturar o efeito da combinação entre o volume 

de notícia e o sentimento textual sobre o risco sistemático. 

Os parâmetros da Equação 7 foram estimados por meio de regressão quantílica, em 

função da necessidade de examinar o comportamento das maiores distribuições do beta, visto 

que, nos extremos da distribuição, é encontrada a maior exposição ao risco. Além disso, foi 

utilizada a regressão quantílica em função da variável dependente (Beta) apresentar uma 

distribuição com grande dispersão nos seus valores, sugerindo a presença de outliers na 

amostra, conforme estatística descritiva apresentada na Tabela 1. Desse modo, optou-se pelo 

uso da regressão quantílica, tendo em vista a possibilidade de estimação dos coeficientes por 

decis, além de ser uma estimação robusta à presença de outliers.  

O estudo parte da suposição de que os investidores são sensíveis às notícias provenientes 

dos jornais, em períodos que remetem a uma maior incerteza sobre os fluxos de caixa futuro 

(García, 2013). Portanto, espera-se que o sentimento textual e o volume de notícias provoquem 

impactos sobre o risco sistemático nos maiores decis, por eles representarem os períodos de 

maior exposição ao risco.  

 

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS  

4.1 Estatística descritiva  

A Tabela 1 apresenta a estatística descritiva das variáveis utilizadas no estudo, com 66 

observações, relacionadas ao período de 05 de novembro de 2015 a 16 de fevereiro de 2016. 

Verifica-se que a variável dependente Beta apresentou um valor médio de 3,825 e mediana de 

3,420, indicando que, ao longo do período analisado, a ação VALE5 foi considerada um ativo 

de alto risco, por oscilar mais que a carteira teórica do mercado. Além disso, constatam-se 

oscilações nos valores do risco sistemático, em função do beta apresentar um desvio padrão de 

1,906, e a existência de valores extremos na amostra, em virtude da variável beta apresentar 

uma distribuição leptocúrtica (curtose= 7,059). Essas evidências sugerem que no período 

avaliado o ativo investigado (VALE5) apresentou, em média, uma alta exposição ao risco, 

resultado que, de certa forma, era esperado, em virtude do acidente provocado pela Samarco e 

das incertezas, que esse acidente gerou sobre os fluxos de caixa futuro da Vale S.A, por a 

empresa deter parte do controle da mineradora Samarco. 

 
Tabela 1: Estatística descritiva das variáveis 

Variável Média 

Percentil 

5% Mediana 

Percentil 

95% 

Desvio 

padrão Assimetria Curtose 

Beta  3,825 1,729 3,420 9,159 1,906 1,886 7,471 

ST -0,561 -1 -0,613 0,140 0,346 1,730 8,151 

Volume 4,803 1 3 12,65 4,058 1,882 7,179 

Nota: Amostra composta por 66 observações, referentes ao período de 05 de novembro de 2015 a 16 de fevereiro de 2016. 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Em relação à variável sentimento textual (ST), observa-se que prevaleceu um tom de 

pessimismo nas notícias veiculadas na mídia sobre a empresa Samarco, em função da média (-



 

 

0,561) e mediana (-0,613) serem negativas, o que era esperado, em decorrência da magnitude 

da tragédia provocada com o rompimento das barragens sob responsabilidade da Samarco. Isso 

indica que a mídia divulgou matérias sobre a Samarco, com a utilização de palavras que, no 

geral, exprimem um sentimento de pessimismo. 

Quanto ao volume de notícias (Volume) sobre a mineradora Samarco, constata-se que 

o valor médio foi de 4.803 e a mediana foi de 3, evidenciando que, ao longo dos três meses 

seguintes ao acidente, a mídia chegou a divulgar mais de uma notícia por dia. É possível 

observar, também, que o volume de notícias apresentou grandes oscilações, chegando ao 

patamar de mais de 12 notícias por dia (percentil 95%=12,65), sugerindo que o aumento da 

cobertura da mídia pode estar associado à gravidade das notícias divulgadas, sobre as 

consequências do rompimento das barragens.   
 

4.2 Análise gráfica do Volume de notícias e Sentimento Textual  

As variáveis foram projetadas graficamente para a realização de uma análise 

comparativa dos comportamentos de maior oscilação das séries. Assim, o Beta estimado pelo 

CAPM condicional, corresponde a uma medida de mensuração do risco sistemático diário de 

um ativo, geralmente, influenciado por informações que provocam alterações no retorno das 

ações.  

Conforme a Figura 1, constata-se que, no mês de novembro/2015, as maiores oscilações 

do beta dinâmico da ação VALE5 ocorreram nos dias seguintes ao anúncio do desastre 

envolvendo a Mineradora Samarco, período marcado por uma ampla cobertura na divulgação 

de notícias, que apresentaram a dimensão do acidente e os primeiros impactos ambientais e 

financeiros. Desse modo, observa-se que predominou um sentimento negativo nas notícias 

sobre a Samarco.  

Ao analisar o comportamento do beta dinâmico no mês de dezembro/2015, verifica-se 

que as maiores oscilações do beta da ação analisada (VALE5) ocorreram no período em que 

foram divulgadas notícias fazendo referência às consequências do acidente, como as matérias 

que trataram sobre o processo de indenização movido contra a Vale S.A., por conta das perdas 

causadas aos investidores, e em função dos problemas provocados no acidente envolvendo a 

Samarco.  

No mês de janeiro/2016, o ativo (VALE5) apresentou uma maior exposição ao risco, 

em função da presença dos maiores betas da série temporal. Fazendo uma associação desse 

resultado com a divulgação de notícias, observa-se que os maiores betas ocorreram no período 

marcado pelo aumento no volume de notícias, dentre as quais podem ser citadas as matérias 

sobre os riscos de novos acidentes com barragens sob responsabilidade da Samarco, e a 

divulgação da notícia de que a Polícia Federal havia indiciado a Vale e a Samarco como 

responsáveis pelo acidente, que culminou no vazamento de resíduos tóxicos.  

Por fim, no mês de fevereiro/2016, os maiores betas estão concentrados no período em 

que surgiram notícias sobre a movimentação de processos contra a Samarco, responsabilizando-

a pelas mortes caudas no acidente, bem como relatos de que o acidente teria ocorrido em função 

de negligência da empresa, visando uma maior lucratividade. 

 



 

 

Figura 1: Série temporal do beta dinâmico do ativo VALE5, sentimento textual das matérias da Samarco 

e volume das notícias 

 

4.3 Resultados Econométricos  

A relação entre o sentimento textual e o volume das notícias sobre a Samarco no risco 

sistemático das ações da Vale S.A. (VALE5) foi estimada mediante regressão quantílica, e as 

estimativas são apresentadas na Tabela 2. Assim, para verificar se o risco sistemático das ações 

da Vale (VALE5) sofre a influência do volume e do tom de notícias nos períodos de maior 

exposição ao risco, foi analisado o comportamento referente à distribuição do Beta entre o 5º 

ao 9º decil. 

Os resultados apresentados na Tabela 2 evidenciam o impacto do sentimento textual e 

do volume das notícias sobre o risco sistemático. Ao analisar o 5º decil 𝜏 (0.5), que representa 

a mediana da amostra, observa-se que o risco sistemático não sofre a influência do sentimento 

textual e do volume das notícias sobre o acidente envolvendo a mineradora Samarco, no período 

de análise. Ao analisar o 6º 𝜏 (0.6) e o 7º 𝜏 (0.7) decil, constata-se um comportamento 

semelhante ao 5º decil, em que o volume e o sentimento textual não apresentam relações com 

o risco sistemático, visto que os coeficientes das variáveis do modelo não são significativos. 

Isso indica que o comportamento do risco sistemático na mediana, assim como no 6° e no 7° 

decil, não é explicado pelo conteúdo ou pelo volume de notícias, o que pode estar relacionado 

a uma ausência de sensibilidade dos investidores às informações divulgadas na mídia em função 

de não ser uma situação de risco extremo. 

No 8º 𝜏 (0.8) decil, observa-se que o volume de notícias influencia o risco sistemático, 

pois foi encontrada significância estatística para o coeficiente da referida variável (Volume p-

valor=0,026). Já o sentimento textual, por si só, não provoca impactos sobre o beta da VALE5, 

porém, quando o sentimento textual é avaliado interagindo com o volume de notícias, observa-

se que existem efeitos sobre o beta (ST*Vol p-valor=0.0537), ou seja, períodos marcados por 
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notícias que, em média, são pessimistas e com ampla cobertura tendem a influenciar o risco 

sistemático. Desse modo, pode-se inferir que o tom das notícias sobre a Samarco atrelado a uma 

ampla divulgação da mídia contribuíram para aumento da exposição ao risco sistemático das 

ações VALE5 no período analisado, corroborando as evidências empíricas apresentadas por Liu 

e McConnell (2013), de que os investidores são sensíveis ao sentimento das notícias que 

recebem uma ampla disseminação na mídia. 
 

Tabela 2: Estimativas dos parâmetros - Regressão Quantílica 

  Decis  

Variáveis 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 

 Coef. p-valor Coef. p-valor Coef. p-valor Coef. p-valor Coef. p-valor 

                 

ST -0,019 0,976 -0,072 0,914 -0,448 0,487 -1,001 0,165 -2,245 0,018** 

               

Volume 0,094 0,597 0,187 0,376 0,280 0,317 0,676 0,026** 1,337 0,122 

               

ST*Vol 0,042 0,837 0,140 0,533 0,215 0,428 0,627 0,053*** 1,346 0,105 

                 

Pseudo R² 0,023 0,026 0,045 0,085 0,134 
*significante a 1%, ** significante a 5% e *** significante a 10%.  

Fonte: dados da pesquisa 

 

As evidências levantadas no 9º 𝜏 (0.9) decil mostram que, nos períodos com maior 

exposição ao risco sistemático, o tom das notícias, por si só, influencia o beta da ação (ST p-

valor=0,018). A repercussão das notícias, estimada mediante o volume (p-valor=0,122), e a 

interação entre o sentimento textual e o volume de informações (p-valor=0,105), apesar de não 

apresentarem significâncias estatísticas, apresentaram uma significância marginal, nos 

resultados dos seus coeficientes, em decorrência dos valores serem próximos ao nível de 

significância adotado. Desse modo, os resultados encontrados para o 9º decil sugerem que o 

risco sistemático é influenciado pelo volume e pelo conteúdo das notícias nos momentos de 

maior exposição ao risco. 

Ao analisar o comportamento do pseudo R2, constata-se que, em geral, os modelos 

apresentaram um baixo poder explicativo, o que está relacionado ao fato do modelo (Equação 

7) incorporar apenas duas características das notícias, relacionadas ao conteúdo e ao volume, 

não sendo incorporado no modelo outros aspectos determinantes do risco sistemático, em 

função de divergência na frequência dos dados. Além disso, é possível observar que o poder 

explicativo do modelo melhora no 8º e 9º decil, fato que pode estar relacionado ao impacto que 

as informações textuais provocam sobre o risco sistemático nos momentos em que existe uma 

maior exposição ao risco. 

Diante dos resultados encontrados na amostra analisada, é possível constatar que, na 

medida em que se aumenta a exposição ao risco sistemático, o tom e o volume das notícias 

tendem a influenciar, de algum modo, o beta da ação. O comportamento encontrado no estudo 

corrobora as evidências apontas por García (2013), de que os investidores são influenciados 

pelas notícias em períodos que remetem a uma maior incerteza sobre os fluxos de caixa futuro 

dos ativos. Assim, uma possível explicação para as evidências empíricas levantadas neste 

estudo pode estar atrelada ao fato de que os investidores utilizam as notícias para atualizar as 

suas crenças, sobre fundamentos da organização, em períodos que remetem a uma maior 

incerteza.  



 

 

Portanto, as evidências empíricas encontradas entre o 5º e 9º decil levam a constatação 

de que o volume e o tom das notícias veiculadas na mídia influenciam o beta da ação, nos 

momentos em que a empresa apresenta uma maior exposição ao risco. Com isso, não se pode 

rejeitar a hipótese da pesquisa, de que o risco sistemático da ação (VALE5) sofre a influência 

do volume e do tom de notícias nos períodos em que os investidores estão mais expostos ao 

risco. 

  

5 CONCLUSÃO 
O estudo examinou os efeitos que as informações provenientes de notícias divulgadas 

em jornais poderiam provocar sobre o risco sistemático das ações, partindo da suposição de 

que, em períodos de maior incerteza, o risco sistemático apresenta conexão com as divulgações 

de notícias pela mídia.  

Assim, foram analisados o volume e o sentimento textual das matérias publicadas pelo 

Jornal Valor Econômico que faziam referência à mineradora Samarco, nos três meses 

subsequentes à tragédia, que ocorreu com o rompimento de barragens sob a responsabilidade 

da Samarco. Desse modo, procurou-se investigar o choque das notícias sobre a Samarco, no 

risco sistemático das ações preferenciais da Vale (VALE5), partindo da suposição de que a 

divulgações de notícias sobre a Samarco tendem a afetar o risco das ações da Vale, tendo em 

vista que a Vale S.A. detém 50% do controle da Samarco. 

As evidências empíricas mostraram interligações entre o risco sistemático, volume de 

notícias e o tom das matérias sobre a Samarco, nos períodos em que existiu uma maior oscilação 

da ação VALE5 em relação à carteira teórica do mercado. Desse modo, os resultados levaram 

à constatação de que o aumento na exposição do ativo ao risco sistemático direciona o 

sentimento textual e o volume de notícias a influenciar, de algum modo, o beta da ação. 

Portanto, na amostra analisada, pode-se concluir que o risco sistemático, estimando mediante o 

beta da ação, é influenciado pelo volume de notícias e/ou pelo sentimento textual das matérias 

veiculadas na mídia nos momentos em que o ativo avaliado (VALE5) apresentou uma maior 

exposição ao risco.  

As evidências apresentas neste estudo encontram-se limitadas à métrica de estimação 

do sentimento textual, que utilizou linguagem de processamento natural para a realização da 

leitura mecânica dos textos e para a extração do tom das notícias. Além disso, as conclusões do 

estudo estão limitadas à análise das matérias que retrataram sobre o acidente envolvendo a 

mineradora Samarco em relação ao comportamento do risco sistemático das ações preferenciais 

da Vale. Por fim, sugere-se que pesquisas futuras sejam realizadas com outras empresas e com 

a utilização de outros tipos de informações textuais, a fim de verificar se risco o sistemático é 

impulsionado pelo conteúdo da mídia.  
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APÊNDICE  
Lista de palavras positivas 
acalma; acalmado; acalmando; acalmar; acalmaram; acalmarem; acalmasse; acalmava; acalme; acalmou; acelera; aceleração; acelerada; aceleradamente; 

aceleradas; acelerado; acelerador; acelerados; aceleram; acelerando; acelerar; aceleraram; acelerarmos; acelerasse; acelere; acelerem; acelerou; acende; acender; 

acendeu; acerta; acertada; acertadamente; acertadas; acertado; acertados; acertam; acertando; acertar; acertara; acertaram; acertarem; acertava; acertavam; acerte; 

acertei; acertem; acerto; acertos; acertou; acrescendo; acrescenta; acrescentada; acrescentadas; acrescentado; acrescentam; acrescentamos; acrescentando; 

acrescentar; acrescentaram; acrescentava; acrescente; acrescento; acrescentou; acrescentou; acrescer; acrescida; acrescidas; acrescido; acrescimento; acréscimo; 

acréscimos; ajudar; aliança; alianças; alicerça; alicerçada; alicerçado; alicerçar; alicerces; alivia; aliviada; aliviado; aliviados; aliviam; aliviando; aliviar; aliviara; 

aliviaram; aliviaria; aliviasse; aliviem; alivio; aliviou; ampla; amplamente; amplas; amplia; ampliação; ampliações; ampliada; ampliadas; ampliado; ampliados; 

ampliam; ampliando; ampliar; ampliara; ampliaram; ampliarem; ampliaria; ampliasse; ampliava; ampliavam; ampliáveis; amplie; ampliem; amplifica; amplificada; 

amplificadas; amplificado; amplificando; amplificar; amplificaram; ampliou; amplo; amplos; anistia; anistiadas; anistiado; anistiados; anistiando; anistiar; 

aperfeiçoa; aperfeiçoada; aperfeiçoadas; aperfeiçoado; aperfeiçoados; aperfeiçoam; aperfeiçoamento; aperfeiçoamentos; aperfeiçoando; aperfeiçoar; aperfeiçoe; 

aprimora; aprimorada; aprimorado; aprimorados; aprimoram; aprimoramento; aprimoramentos; aprimorar; aprimore; aprimorou; aquisição; aquisições; ascensão; 

atraem; atraente; atraentes; atrai; atraia; atraiam; atraídas; atraído; atraídos; atraindo; atrair; atrairá; atraíram; atraírem; atrairiam; atraiu; avança; avançada; 

avançadas; avançado; avançados; avançam; avançamos; avançando; avançar; avançara; avançaram; avançarão; avançarem; avançaria; avançarmos; avançasse; 

avançassem; avançava; avançavam; avance; avancem; avanço; avanços; avançou; benéfica; benéficas; beneficente; beneficentes; beneficia; beneficiada; 

beneficiadas; beneficiado; beneficiadora; beneficiados; Beneficiados; beneficiam; beneficiamento; beneficiando; beneficiar; beneficiara; beneficiaram; 

beneficiarão; beneficiarem; beneficiaria; beneficiariam; beneficiarias; beneficiário; beneficiários; beneficiasse; beneficiava; beneficiavam; beneficie; beneficente; 

beneficio; benefícios; beneficiou; benéfico; benéficos; bônus; celebra; celebração; celebrações; celebrada; celebradas; celebrado; celebrados; celebram; celebrando; 

celebrar; celebraram; celebrasse; celebrava; celebre; celebro; celebrou; colabora; colaboração; colaborações; colaborado; colaborador; colaboradora; colaboradores; 

colaboram; colaborando; colaborar; colaborara; colaboraram; colaborasse; colaborativo; colaborava; colaborem; colaborou; compensa; compensação; 

compensações; compensada; compensadas; compensado; compensador; compensados; compensam; compensando; compensar; compensara; compensaram; 

compensarem; compensasse; compensatórias; compense; compensem; compensou; confia; confiabilidade; confiado; confiam; confiamos; confiança; confiando; 

confiante; confiantes; confiar; confiaram; confiavam; confiáveis; confiável; conquista; conquistada; conquistadas; conquistado; conquistados; conquistamos; 

conquistando; conquistar; conquistaram; conquistaria; conquistas; conquistava; conquiste; conquistei; conquistem; conquistou; consolida; consolidação; 

consolidações; consolidada; consolidadas; consolidado; consolidados; consolidam; consolidando; consolidar; consolidaram; consolidem; consolidou; constroem; 

constrói; construí; construía; construída; construídas; construído; construídos; construímos; construindo;; construir; construíram; construírem; construiria; 

construirmos; construísse; construiu; contente; contentes; contento; contribua; contribuam; contribuem; contribui; contribuía; contribuíam; contribuição; 

contribuições; contribuído; contribuidora; contribuímos; contribuindo; contribuir; contribuirá; contribuíram; contribuirão; contribuírem; contribuiria; contribuiu; 

contributiva; contundente; contundentes; cooperação; cooperar; cresça; cresçam; cresce; crescem; crescemos;; crescendo; crescente; crescentemente; crescentes; 

crescer; crescera; cresceram; crescerão; crescerem; cresceremos; cresceria; cresceriam; crescesse; crescessem; cresceu; crescia; cresciam; crescida; crescido; 

crescimento; crescimentos; defenda; defendam; defende; defendem; defendemos; defendendo; defendente; defender; defendera; defenderam; defenderei; 

defenderem; defenderia; defendesse; defendeu; defendi; defendia; defendiam; defendíamos; defendida; defendidas; defendido; defendidos; desenvolva; 

desenvolvam; desenvolve; desenvolvedor; desenvolvedora; desenvolvedoras; desenvolvem; desenvolvendo; desenvolver; desenvolvera; desenvolveram; 

desenvolverem; desenvolveu; desenvolvida; desenvolvidas; desenvolvido; desenvolvidos; desenvolvimento; desenvolvimentos; economiza; economizados; 

economizando; economizar; economizarão; economizaria; economizarmos; economizasse; economizou; educar; educativa; educativas; educativos; eficácia; eficaz; 

eficazes; eficiência; eficiente; eficientes; empenha; empenhada; Empenhada; empenhadas; empenhado; empenhados; empenham; empenhando; empenhar; 

empenhe; empenho; empenhos; empenhou; emprega; empregabilidade; empregam; empregando; empregar; empregava; empregou; equilibra; equilibrada; 

equilibradas; equilibrado; equilibrados; equilibrando; equilibrar; equilibrarem; equilíbrio; esperança; esperanças; esperançosa; esperançoso; esperançosos; 

estabilidade; estabiliza; estabilização; estabilizada; estabilizado; estabilizados; estabilizam; estabilizando; estabilizar; estabilizara; estabilizaram; estabilizarem; 

estabilizasse; estabilize; estabilizou; estáveis; estável; estimulada; estimuladas; estimulado; estimulados; estimulam; estimulamos; estimulando; estimulante; 

estimulantes; estimular; estímulo; estímulos; evolução; evoluções; evolui; evoluía; evoluído; evoluímos; evoluindo; evoluir; evoluíram; evoluírem; evoluiu; 

evolutivo; excelência; excelências; excelente; excelentes; excepcionais; excepcional; excepcionalidade; excepcionalíssimos; êxito; êxitos; exitosa; exitosas; 

expanda; expande; expandem; expandida; expandido; expandindo; expandir; expandira; expandiram; expandirão; expandirem; expandiu; expansão; fácil; 

facilidade; facilidades; facilita; facilitação; facilitada; facilitadas; facilitado; facilitador; facilitadores; facilitam; facilitando; facilitar; facilitara; Facilitara; facilitaria; 

facilitavam; facilite; facilitem; facilitou; facilmente; favoráveis; favorável; favoravelmente; favoreça; favoreçam; favorece; favorecem; favorecendo; favorecer; 

favorecera; favoreceram; favorecerão; favorecerem; favoreceria; favoreceu; favorecia; favoreciam; favorecida; Favorecida; favorecidas; favorecido; favorecidos; 

favorecimento; fideliza; fidelização; fidelizados; fidelizar; flexibiliza; flexibilização; flexibilizada; flexibilizadas; flexibilizado; flexibilizados; flexibilizando; 

flexibilizar; flexibilize; flexibilizou; fomentada; fomentado; fomentar; Fomentar; fomentaram; fomente; fomento; fortaleça; fortaleçam; fortalece; fortalecem; 

fortalecendo; fortalecer; fortalecera; fortaleceram; fortalecerem; fortaleceria; fortaleceu; fortalecia; fortalecida; fortalecidas; fortalecido; fortalecidos; 

fortalecimento; ganha; ganhado; ganham; ganhamos; ganhando; ganhar; ganhara; ganharam; ganharão; ganharem; ganharia; ganhariam; ganharmos; ganhasse; 

ganhassem; ganhava; ganhavam; ganhe; ganhem; ganho; ganhos; ganhou; garante; garantia; garantias; garantidos; garantir; garantiria; garantiriam; garantirmos; 

garantiu; incentivo; incentivos; inovação; investe; investem; investida; investidas; investido; investidos; investimento; investimentos; investimos; investindo; 

investir; investir; investira; investiram; investirem; investirmos; investiu; lidera; liderada; lideradas; liderado; liderados; lideram; liderança; lideranças; liderando; 

liderar; lideraram; liquidando; liquidar; liquidara; liquidem; lucrativa; lucrativas; lucratividade; lucrativo; lucrativos; lucro; oportuna; oportunamente; oportunas; 

oportunidade; oportunidades; otimismo; otimista; otimistas; otimiza; otimização; otimizando; otimizar; positiva; positivamente; positivas; positivo; positivos; 

possibilidades; premiação; premiada; premiadas; premiado; premiados; premiar; premiara; premio; prêmios; prevenção; progredindo; progrediram; progresso; 

progressos; prospera; prosperam; prosperando; prosperar; prosperaram; prosperarem; prosperasse; prosperavam; prospere; prosperem; prosperidade; prospero; 

prósperos; proteção; protege; protegem; protegendo; proteger; protegeram; protegerem; protegeu; protegida; protegidas; protegido; protegidos; reacende; 

reacendendo; reacender; reacenderam; reacendeu; reaquecendo; reaquecer; reaquecimento; receita; recupera; recuperabilidade; recuperação; recuperações; 

recuperada; recuperadas; recuperado; recuperados; recuperam; recuperamos; recuperando; recuperar; recuperar; recuperara; recuperaram; recuperarem; 

recuperarmos; recuperasse; recuperava; recuperáveis; recupere; recuperem; recuperou; rende; rendem; rendendo; render; renderam; renderia; rendeu; rendimento; 

rendimento; rendimentos; rentabilidade; rentabilidades; rentabilizar; rentáveis; rentável; resgatado; resgatados; resgatar; resgate; resgates; resgatou; respeitem; 

respeito; respeitosa; respeitosamente; respeitoso; respeitou; retomar; retomaram; retomaremos; retomou; riqueza; riquezas; subsidio; subsídios; subvencionar; 

subvenções; subversão; sucessos; supera; superação; superada; superadas; superado; superados; superam; superando; superar; superaram; superarão; superarem; 

superaria; superarmos; superava; superavitária; superavitário; superavitários; superávits; superior; superiores; superioridade; superou; sustentabilidade; sustentável; 

valoriza; valorização; valorizações; valorizada; valorizadas; valorizado; valorizados; valorizam; valorizando; valorizar; valorizaram; valorizassem; valorize; 

valorizou; valoroso; vencedor; vencedora; vencedoras; vencedores; vencem; vencemos; vencendo; vencer; vencera; venceram; vencerão; vencerem; verdade; 

verdadeira; verdadeiramente; verdadeiras; verdadeiros; verdades; viabiliza; viabilização; viabilizadas; viabilizado; viabilizados; viabilizam; viabilizando; 

viabilizar; viabilizara; viabilizaram; viabilizarem; viabilizaria; viabilizarmos; viabilize; viabilizem; vitória; vitórias; vitoriosa; vitorioso; vitoriosos. 

 

Lista de palavras negativas   
abanarem; abandona; abandonada; abandonadas; abandonado; abandonados; abandonando; abandonar; abandonara; abandonaram; abandonarem; abandonaria; 

abandonasse; abandono; abandonou; abusa; abusam; abusando; abusar; abusiva; abusivas; abusividade; abusivo; abusivos; abuso; abusos; abusou; acarreta; 

acarretado; acarretados; acarretam; acarretando; acarretar; acarretara; acarretaram; acarretaria; acarretem; acidentado; acidental; acidente; acidentes; acusa; 

acusação; acusações; acusada; acusadas; acusado; acusador; acusadora; acusadores; acusados; acusam; acusando; acusar; acusaram; acusarem; acusasse; acusatória; 

acusatório; acusatórios; acusava; acusavam; acusem; acusou; adversa; adversamente; adversas; adversidades; adverso; adversos; afeta; afetada; afetadas; afetado; 

afetados; afetam; afetando; afetar; afetara; afetaram; afetarão; afetarem; afetaria; afetariam; afetasse; afetassem; afetava; afetavam; afete; afetem; afetou; agita; 

agitação; agitada; agitadas; agitado; agitados; agitando; agitar; agitaram; agitou; agrava; agravada; agravadas; agravado; agravados; agravam; agravamento; 

agravando; agravante; agravantes; agravar; agravara; agravaram; agravaria; agrave; agravem; agravo; agravos; agravou; agredida; agredido; agredidos; agredindo; 



 

 

agredir; agrediram; agrediu; agressão; agressiva; agressivamente; agressivas; agressividade; agressivo; agressivos; agressões; aguda; agudo; agudos; ameaça; 

ameaçada; ameaçadas; ameaçado; ameaçador; ameaçadoras; ameaçadores; ameaçados; ameaçam; ameaçando; ameaçar; ameaçaram; ameaçarem; ameaçaria; 

ameaçariam; ameaças; ameaçava; ameaçavam; ameace; ameacei; ameacem; ameaçou; anômala; anômalas; anomalia; anomalias; aperta; apertada; apertadas; 

apertado; apertados; apertando; apertar; apertara; apertaram; apertasse; aperto; apertos; apertou; aquém; atrapalha; atrapalhada; atrapalhado; atrapalham; 

atrapalhando; atrapalhar; atrapalhara; atrapalharão; atrapalharem; atrapalharia; atrapalhasse; atrapalhava; atrapalhe; atrapalhem; atrapalhou; atrasa; atrasada; 

atrasadas; atrasado; atrasados; atrasam; atrasando; atrasar; atrasara; atrasaram; atrasarem; atrasaria; atrasava; atrase; atrasem; atraso; atrasos; atrasou; autuações; 

autuado; autuados; autuar; autue; avessa; avessas; avesso; avessos; brutais; brutal; brutalidade; brutalidades; brutalmente; caia; cair; caíram; cairão; caírem; cairia; 

cairiam; cairmos; caísse; caíssem; caiu; cancela; cancelada; canceladas; cancelado; cancelados; cancelamento; cancelamentos; cancelando; cancelar; cancelara; 

cancelaram; cancelaria; cancelasse; cancelassem; cancele; cancelou; cassação; castigada; castigadas; castigado; castigados; castigam; castigando; castigaram; 

colapso; colapsos; complexa; complexas; complexidade; complexo; complexos; conflita; conflitante; conflitantes; conflito; conflitos; conflituosa; constrange; 

constrangedora; constrangedoras; constrangendo; constranger; constrangesse; constrangeu; constrangida; constrangidamente; constrangidas; constrangido; 

constrangimento; constrangimentos; contagia; contagiado; contagiam; contagiando; contagio; contágios; contagiou; contamina; contaminação; contaminações; 

contaminada; contaminadas; contaminado; contaminados; contaminam; contaminando; contaminar; contaminaram; contaminaria; contaminasse; contaminava; 

contamine; contaminou; contenção; contencioso; contenciosos; contenções; contentar; contida; contidas; contido; contidos; contingencia; contingenciadas; 

contingenciado; contingenciados; contingenciamento; contingenciamentos; contingenciando; contingenciar; contingencias; contingente; contingentes; 

contrabando; contrabandos; contracionista; contrações; contradição; contradições; contradisseram; contradita; contradito; contraditória; contraditoriamente; 

contraditórias; contraditório; contraditórios; contradiz; contradizem; contradizendo; contradizerem; contrapõe; contrapondo; contraponha; contraponto; contrapor; 

contrapôs; contraposição; contraposto; contraria; contrariada; contrariado; contrariados; contrariam; contrariamente; contrariando; contrariar; contrariaram; 

contrariarão; contrariaria; contrarias; contrariava; contrariedade; contrariem; contrário; contrários; contrariou; controversa; controversas; controvérsia; 

controvérsias; controverso; controversos; conturbação; conturbada; conturbado; corruptas; corrupto; corruptor; corruptos; cortada; cortadas; cortado; cortados; 

cortam; cortamos; cortando; cortar; cortaram; cortarei; cortarem; cortaria; cortaríamos; cortavam; corte; cortes; crime; crimes; criminais; criminal; criminalidade; 

criminalização; criminalizam; criminalizando; criminalizar; criminalizaram; criminalizou; criminalmente; criminosa; criminosas; criminoso; criminosos; crise; 

crises; crítica; criticada; criticadas; criticado; criticados; criticam; criticamente; criticando; criticar; criticaram; criticarão; criticas; crítico; críticos; criticou; 

culpabilidade; culpada; culpadas; culpado; culpados; culpam; culpando; culpar; culparam; custosa; custou; danificada; danificadas; danificando; danificar; dano; 

danos; danosa; danosas; danoso; danosos; decadência; decadencial; decair; decairá; decaiu; decepção; decepcionado; decepcionados; decepcionam; decepcionando; 

decepcionante; decepcionantes; decepcionar; decepcionaram; decepcionei; decepcionou; decepções; declinado; declinam; declinando; declinante; declinar; 

declinaram; declinava; declinavam; declínio; declínios; declinou; declinava; decrescendo; decrescente; decrescentes; decrescer; decresceram; decresceu; 

decrescimento; decréscimo; decréscimos; deficiência; deficiências; deficientes; déficit; deficitária; deficitárias; deficitário; deficitários; déficits; demissão; 

demissões; demitida; demitidas; demitido; demitidos; demitindo; demitir; demitiu; demolição; demolidos; demora; demorada; demoradas; demorado; demoram; 

demoramos; demorando; demorar; demorara; demoraram; demorasse; demore; demorem; demorou; denuncia; denunciado; denunciados; denunciam; denunciar; 

denunciarem; denunciaria; denuncias; depreciação; depreciações; depreciada; depreciadas; depreciado; depreciadora; depreciados; depreciam; depreciar; 

depreciava; deprecie; depredação; depredações; depredadas; depredadores; depredar; depredatórios; desacelera; desaceleração; desacelerada; desacelerado; 

desaceleram; desacelerando; desacelerar; desaceleraram; desaceleraria; desacelerasse; desacelere; desacelerou; deságio; deságios; desapropria; desapropriação; 

desapropriações; desapropriamos; desapropriando; desapropriar; desapropriaram; desapropriou; desaprovação; desaprovam; desaprovavam; desaprovou; 

desaquecer; desaquecida; desaquecido; desaquecimento; descartada; descartado; descartados; descartam; descartamos; descartando; descartar; descartaram; 

descartarem; descartaria; descartava; desconta; descontada; descontadas; descontado; descontados; descontando; descontar; descontentamento; descontente; 

descontentes; descontinuadas; descontinuado; descontinuidade; descontroladas; descontrolado; descontrole; descontrolou; desembolsado; desembolsados; 

desembolsando; desembolsar; desembolsara; desembolsaram; desembolsasse; desembolso; desembolsos; desembolsou; desequilibra; desequilibrada; 

desequilibrado; desequilibrando; desequilibrar; desequilíbrio; desequilíbrios; desfavoráveis; desfavorável; desfavoravelmente; desfavorece; desfavorecendo; 

desfavorecidos; desgasta; desgastada; desgastadas; desgastado; desgastados; desgastante; desgastar; desgaste; desgastes; desgastou; desmatamentos; desperdiça; 

desperdiçada; desperdiçado; desperdiçados; desperdiçamos; desperdício; desperdícios; despesa; destituição; destituída; destituído; destituir; destituiu; destruição; 

destruída; destruídas; destruído; destruidora; destruídos; destruindo; destruir; destruíram; destruírem; destruiu; desvaloriza; desvalorização; desvalorizações; 

desvalorizada; desvalorizadas; desvalorizado; desvalorizam; desvalorizando; desvalorizar; desvalorizaram; desvalorizasse; desvalorizava; desvalorize; 

desvalorizou; desvio; desvios; desviou; detenção; detenções; deteriora; deterioração; deterioradas; deteriorado; deteriorando; deteriorar; deterioraram; deteriorou; 

detonação; detonado; detonador; detonando; detonar; detonou; devastador; devastadora; devastadoras; devastadores; devastou; devedor; devedora; devedores; 

devem; devemos; devendo; difíceis; difícil; dificilmente; dificuldade; dificuldades; dificulta; dificultado; dificultam; dificultando; dificultar; dificultaram; 

dificultarão; dificultaria; dificultariam; dificultava; dificulte; dificultem; dificultou; dissociação; dissociar; dissolução; dissolve; dissolvem; dissolver; dissolveu; 

dissolvida; dissolvido; dissonância; dissonante; dissuadir; dissuasão; destoou; distorção; distorce; distorcem; distorcendo; distorcer; distorcida; distorcidas; 

distorcido; distorcidos; distorções; distúrbios; diverge; divergem; divergência; divergências; divergente; divergentes; divergindo; divergir; divergiu; divida; 

emergência; emergenciais; emergencial; emergencialmente; emergências; emperra; emperrado; emperram; emperramento; emperrar; emperraram; emperrou; 

encarece; encarecer; encarecerão; encareceu; encarecia; encarecimento; endividada; endividadas; endividado; endividados; endividam; endividamento; 

endividamentos; endividamos; endividar; endividarem; endividou; enfraquecendo; enfraquecer; enfraquecera; enfraqueceram; enfraqueceria; enfraquecessem; 

enfraqueceu; enfraquecida; enfraquecido; enfraquecidos; enfraquecimento; enganação; enganada; enganado; enganados; enganamos; enganando; enganar; 

enganaram; enganosa; enganosamente; enganosas; enganou; escandalizado; escândalo; escândalos; escassa; escassas; escassez; escasso; escassos; exclua; 

excludente; exclui; excluía; excluída; excluídas; excluído; excluídos; excluindo; excluir; excluiria; excluiu; exclusão; exclusões; expropriação; expropriações; 

expropriadas; expropriados; expropriou; fatais; fatal; fatalidades; fatalmente; forçada; forçadas; forçado; forçados; forçam; forçando; forçar; forçara; forçaram; 

forçaria; force; forçou; frustra; frustração; frustrações; frustrada; frustradas; frustrado; frustrados; frustram; frustrando; frustrante; frustrar; frustraram; frustrou; 

gasto; gastou; ilegal; impasse; Impasse; impasses; impede; impedem; impedi; impedia; impedidos; impedimento; impedimentos; impedindo; impedir; impediram; 

impediria; impedisse; impeditivo; impediu; impor; imporem; imposta; impostas;  imposto;  impostos; impotência; impotentes; improdutiva; improdutivas; 

improdutivo; improdutivos; impunidade; inadimplência; inadimplências; inadimplente; inadimplentes; incerta; incertas; incerteza; incertezas; incerto; incertos; 

inferior; inferiores; inflação; inflacionária; inflacionárias; inflacionário; inflacionários; infração; infrações; inquéritos; instabilidade; instabilidades; interdição; 

interdita; interditadas; interditava; interfere; interferem; interferência; interferências; interferindo; interferir; interferiram; interferiria; interfeririam; interferiu; 

interfira; interrompe; interrompendo; interromper; interromperam; interrompesse; interrompessem; interrompeu; interrompida; interrompidas; interrompido; 

interrompidos; interrupção; interrupções; interruptiva; interveio; intervém; intervenção; intervencionismo; intervencionista; intervencionistas; intervencionista; 

intervenções; intervenha; intervenham; interveniência; intervenientes; intervieram; interviesse; intervindo; intervir; invasão; invasões; investiga; investigação; 

investigações; investigadas; investigados; investigando; investigar; investigara; investigaram; investigas; investigasse; investigassem; investigativa; investigativas; 

investigativo; investigativos; investigatória; investigatório; investigatórios; investigava; investigou; limita; limitação; limitações; limitada; limitadas; limitado; 

limitador; limitados; limitam; limitando; limitar; limitara; limitaram; limitava; limite;; limites; limitou; ludibriava; medíocre; medíocres; mediocridade; medo; 

medos; mensalão; miséria; morte; multa; multada; multadas; multas; negativa; negativamente; negativas; negativo; negativos; negligencia; negligenciar; negligente; 

obrigações; obrigar; obrigatoriamente; obrigatoriedade; obrigatoriedade; obrigatório; obrigatórios; obrigava; obrigue; obriguem; obsoleta; obsoletas; obsoleto; 

obsoletos; obstáculo; obstáculos; obstruam; obstrução; obstruções; obstruída; obstruídos; obstruindo; obstruir; obstruíram; obstruírem; obstruiu; onera; oneração; 

onerado; onerar; onerosa; onerosas; oneroso; oportunismo; oportunista; oportunistas; pagamento; pagamentos; pena; perda; perdas; perde; perdedor; perdedores; 

perdem; perdemos; perdendo; perder; perderam; perderão; perderem; perdermos; perdesse; perdessem; perdeu; perdi; perdida; perdidas; perdido; perdidos; 

perigosamente; perigosas; perigoso; perigosos; péssima; péssimas; pessimismo; pessimista; pessimistas; péssimo; péssimos; pioram; piorar; pioraram; piores; 

piorou; poluentes; poluição; poluída; poluídas; poluidor; poluindo; poluir; precária; precariedade; precário; precários; precipitação; precipitadas; precipitado; 

precipitar; precipitou; preconceito; preconceitos; predatória; predatórias; predatório; prejudica; prejudicada; prejudicadas; prejudicado; prejudicados; prejudicam; 

prejudicando; prejudicar; prejudicaram; prejudicarão; prejudicaria; prejudicasse; prejudicassem; prejudicava; prejudiciais; prejudicial; prejudicou; prejudique; 

prejudiquem; prejuízo; prejuízos; preocupa; preocupação; preocupações; preocupada; preocupadas; preocupado; preocupados; preocupam; preocupando; 

preocupante; preocupantes; preocupar; preocuparam; preocuparem; preocupasse; preocupava; preocupavam; preocupem; preocupou; pressão; pressiona; 

pressionada; pressionadas; pressionado; pressionados; pressionam; pressionando; pressionar; pressionaram; pressionasse; pressionava; pressionavam; pressionem; 

pressionou; pressões; prisões; privação; privilegio; privilégios; privilegiou; problema; problemas; problemática; problemático; problemáticos; proíbe; proíbem; 

proibiam; proibição; proibições; proibida; proibidas; proibido; proibidos; proibindo; proibir; proibitivos; proibiu; propinas; protecionismo; protecionismos; 



 

 

protecionista; protecionistas; quebra; quebrada; quebradas; quebrados; quebram; quebrar; quebraram; quebras; quebrou; queda; quedas; racionalização; 

racionalizado; racionalizar; racionamento; racionar; rebaixada; rebaixadas; rebaixado; rebaixados; rebaixar; rebaixaram; rebaixou; recai; recaíram; recaiu; receio; 

receios; recessão; recessiva; recessivo; recessivos; recesso; recessões; reclama; reclamação; reclamações; reclamadas; reclamam; reclamante; reclamantes; 

reclamar; reclamaram; recuado; recuam; recuando; recuar; recuaram; recuarem; recuasse; recuava; recue; recuo; recuos; recuou; recusa; recusada; recusado; 

recusados; recusam; recusar; recusaram; recusou; refaz; refazem; refazendo; refazer; refeito; regredir; regrediu; regressão; rejeição; rejeições; rejeita; rejeitada; 

rejeitadas; rejeitado; rejeitados; rejeitam; rejeitamos; rejeitando; rejeitar; rejeitaram; rejeito; reparo; reparos; repreensão; repressão; repressões; repressores; reprime; 

reprimem; reprimida; reprimido; reprimidos; reprimindo; reprimir; reprovação; reprovado; reprovados; reprovam; reprovaram; reprovou; repudia; repudiam; 

repudiando; repudiar; repudiáveis; repudio; repudiou; repulsa; restringe; restringem; restringia; restringiram; restringiu; retaliação; retaliações; retaliar; 

retardamento; retardando; retardar; retardaram; retenção; retenções; reter; reteve; retração; retrações; retraem; retraída; retraído; retraídos; retraíram; retraiu; 

retratação; retratadas; retratado; retratados; retratam; retratar; retroage; retroagir; retroceder; retrocedeu; retrocesso; retrocessos; risco; riscos; sabotagem; 

sabotagens; sacrifica; sacrificar; sacrifício; sacrifícios; sinistros; sobretaxas; sofra; sofre; sofrem; sofremos; sofrendo; sofrer; sofrera; sofreram; sofrerão; sofrerem; 

sofreriam; sofresse; sofressem; sofreu; sofria; sofriam; sofrida; sofridas; sofrido; sofridos; sofrimento; sonegação; sonegações; sonegado; sonegadoras; 

sonegadores; sonegados; sonegam; sonegar; sonegarem; subavalia; subavaliada; subavaliado; subestação; subestações; subestima; subestimada; subestimadas; 

subestimado; subestimando; subestimar; subestimou; subfaturamento; suborna; subornam; subornar; suborno; subornos; subornou; subtrai; subtraído; subtraídos; 

subtraindo; subtrair; subtraiu; subvalorizada; subvalorizadas; sucumbido; sucumbindo; sucumbir; sucumbiu; suprimidos; suprimir; suprimiu; teme; temem; 

tememos; temendo; temer; temeram; temia; temor; temores; tensão; terror; terrorismo; terrorista; terroristas; violação; violações; violar; violaram; violência; 

violências; violenta; violento; violentos; violou; volátil; volatilidade; volatilidades; zerado; zerados; zerar; zeraram; zerou. 


