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DETERMINANTES DO PREÇO DE MERCADO DAS AÇÕES DAS 
EMPRESAS NÃO FINANCEIRAS COTADAS NO MERCADO DE CAPITAIS 

PORTUGUÊS 

Resumo 

O estudo dos determinantes do preço das ações tem, desde há várias décadas, 

suscitado grande interesse no campo das finanças empresariais, uma vez que estes 

refletem informações obtidas em diferentes ambientes e em diferentes níveis. Neste 

estudo, após a recolha de informação relativa a 20 empresas não financeiras que 

cotizam no mercado de capitais português, é aplicada a metodologia econométrica de 

regressão Ordinary Least Squares (OLS) para averiguar que indicadores (de natureza 

micro e macroeconómica) têm maior poder explicativo no preço de mercado das ações 

dessas empresas. O que se pretende com este estudo é que a informação que dele 

deriva possa facultar aos diversos utilizadores um instrumento de análise e de apoio 

às suas decisões de investimento. Os resultados obtidos sugerem que as variáveis 

macroeconómicas não se mostram significativas na explicação do preço de mercado 

das ações das empresas, revelando-se apenas as variáveis de cariz microeconómico 

significativas nessa explicação.  

 

Abstract 

The study of the determinants of stock prices has, for several decades, aroused great 

interest in the field of corporate finance, since they reflect information obtained in 

different environments and at different levels. In this study, after collecting information 

on 20 non-financial companies that are part of the Portuguese stock market, the 

econometric methodology of Ordinary Least Squares (OLS) regression will be applied 

to find out which indicators (micro and macroeconomic) have greater explanatory 

power in the market price of the shares of these companies. The aim of this study is 

that the information derived from it can provide users with a tool to analyze and support 

their investment decisions. The results suggest that the macroeconomic variables do 

not show significant explanations in the market price of the companies' shares, 

revealing only the significant microeconomic variables in this explanation. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

O estudo dos determinantes do preço das ações tem servido de base a 

diversas investigações desenvolvidas por diferentes autores ao longo dos anos. A 

tentativa de prever, com fundamento, a oscilação do preço de uma ação, e o porquê 

dessa oscilação, assume extrema importância, uma vez que o mercado de ações é 

uma via importante de captação de capitais. Prever o comportamento das ações no 

mercado de capitais é essencial na decisão de tomada ou abandono de posições em 

títulos com vista a maximizar lucros. Num mercado muito volátil e de difícil previsão, 

afetado por diversos fatores de natureza externa, o investimento em ações deverá ser 

feito de forma prudente. É com vista a essa maximização de lucros que os investidores 

pretendem obter cada vez mais instrumentos e mecanismos que lhes auxiliem e 

forneçam informação útil e relevante para a sua tomada de decisão. Os preços de 

mercado das ações refletem informações obtidas em diferentes ambientes e em 

diferentes níveis. Fama (1970), defendeu que um mercado de capitais é eficiente 

quando os preços dos ativos refletem todas as informações disponíveis nesse 

mercado. Os investidores têm de se apoiar em mecanismos que lhes permitam obter 

essas informações e é aí que a análise fundamental se reveste de extrema 

importância. Só percebendo de que forma se comportam os ativos é que podemos 

tomar decisões assertivas e essas decisões derivam do nível de conhecimento que 

temos sobre o objeto em que se investe. O objetivo principal deste estudo consiste em 

obter resposta para a seguinte questão:  

- Quais as variáveis que influenciam o preço de mercado das ações de 

empresas portuguesas não financeiras cotadas no PSI Geral? 

 O presente trabalho está estruturado em 4 secções. Após a introdução, na 

secção 2 é apresentada a revisão da literatura teórica pertinente, na secção 3 é 

exposto o estudo empírico, nomeadamente a amostra e a base de dados, as variáveis 

empíricas utilizadas na estimação do modelo, os resultados obtidos e a análise desses 

resultados. Por último, na secção 4 apresenta-se as principais conclusões obtidas bem 

como limitações do estudo e sugestões para investigações futuras. 
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O mercado de capitais, enquanto sistema organizado e estruturado de recolha 

e canalização direta da poupança para o investimento produtivo, desempenha um 

papel crucial no desenvolvimento económico e social de um país. É de extrema 

importância o estudo dos determinantes que podem influenciar o preço das ações, 

para diminuir a incerteza nos mercados financeiros, uma vez que, num mercado 

eficiente, o preço de mercado é a melhor estimativa do valor de um ativo. A incerteza 

na rentabilidade dos títulos provém de duas fontes, os fatores macroeconómicos e os 

fatores específicos inerentes à empresa (consideradas também por fatores 

microeconómicos). Sendo o preço das ações de uma empresa influenciado por 

diversas variáveis, é necessário que o mercado seja eficiente do ponto de vista 

informacional, para que investidores e administradores tenham acesso a toda a 

informação relevante disponível para orientar os seus investimentos. Com acesso a 

toda a informação relevante disponível, os investidores podem recorrer a instrumentos 

para a análise de investimentos que lhes permitam formular uma estratégia, como a 

análise fundamental e a análise técnica, adotando como certa a hipótese de eficiência 

dos mercados. Com vista a determinar o retorno esperado das ações, podemos optar 

por dois modelos distintos: o Capital Asset Pricing Model (CAPM) desenvolvido por 

Sharpe (1964) e Lintner (1965) e o Arbitrage Pricing Theory (APT) desenvolvido por 

Ross (1976). Com a evolução do mercado de capitais, as variáveis que influenciam o 

comportamento das ações das empresas são cada vez em maior número, tornando a 

análise geral do mercado mais complexa, uma vez que há variáveis de carácter 

subjetivo que dificultam a formulação de modelos.  

O preço de mercado das ações de uma empresa forma-se no mercado 

bolsista, dependendo este da informação que todos os intervenientes no mercado 

detêm sobre a empresa em questão (Pedro, 2006). O Código de Valores Mobiliários 

português consagra no artigo 248º n.º1 o dever de informação pela sociedade cotada 

sobre factos que “sejam suscetíveis de influir de maneira relevante no preço das 

ações”. Como o valor das ações deriva da expectativa de rendibilidades futuras, a 

informação que leva a uma alteração dessa expectativa tem um impacto na 

valorização destes títulos (Duque e Pinto, 2004). É a lei do mercado que, à partida, 

forma o preço das ações, mas o que se tem verificado é que podem existir outros 

fatores que determinam a sua cotação em bolsa. É assumidamente relevante o estudo 

de fatores de natureza contabilística ou não contabilística que possam provocar 

alterações na valorização dos ativos.  
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Diversos estudos têm sido desenvolvidos com o propósito de procurar explicar 

de que forma o estudo da informação contabilística disponível pode ajudar a prever as 

mudanças nos preços das ações. Os resultados obtidos podem variar muito, na 

medida em que esses estudos podem incidir sobre diferentes mercados de capitais, os 

quais apresentam diferentes características, e sobre variáveis de diferentes naturezas. 

O preço de um título cotado em bolsa não é uniforme, apresenta variações em cada 

momento de tempo, pelo que se revela de extrema importância o conhecimento dos 

fatores que podem provocar essa variação. Segundo a Comissão do Mercado de 

Valores Mobiliários (CMVM), o retorno que os investidores podem obter com 

determinada ação pode dever-se a fatores de diversa natureza, tais como a conjuntura 

económica, a evolução dos negócios das empresas emitentes, a gestão dessas 

empresas ou a visibilidade que têm noutros mercados. Beaver (1968) provou que 

existe um aumento da variabilidade da cotação das ações quando se anunciam os 

resultados contabilísticos de uma empresa. Porém, no mesmo ano, Ball e Brown 

(1968) afirmaram que, quando as empresas publicam os seus resultados, já os 

analistas financeiros fizeram as suas previsões, o que provoca um ajuste antecipado 

das cotações.  

Numa perspetiva mais virada para a empresa, Sharpe (1982) conclui que, entre 

outros fatores, os dividendos pagos aos acionistas e a dimensão da empresa são 

fatores explicativos da rentabilidade das ações. Chen et al. (1986) analisaram 

múltiplas variáveis que pudessem influenciar os cash-flows esperados para o futuro e 

a taxa de atualização desses cash-flows futuros para o presente e concluíram que os 

seguintes fatores são significativos: produção industrial, inflação, prémio de risco e 

estrutura temporal das taxas de juro. Concluíram ainda que o mercado acionista 

responde, de forma negativa, a variações nas taxas de juros reais de longo prazo.  

Salles (1991) defendeu que os preços dos títulos são influenciados por vários 

tipos de informação (preços passados, lucros futuros, volatilidade, índices económico-

financeiros, variáveis económicas, fatores políticos, entre outros). Contudo, a 

intensidade com que essa informação afeta o mercado depende do seu contexto, da 

sua relevância e do timing que essa informação leva a ser incorporada. Fazendo uma 

ligação com a hipótese de eficiência dos mercados, podemos avaliar a eficiência do 

mercado através da forma como este reage à chegada de novas informações. 

 Valdemarra (1991) classificou em cinco categorias os fatores que podem 

afetar o comportamento das ações de empresas cotadas em bolsa: a) o clima 

macroeconómico, nomeadamente fatores relativos ao consumo, política monetária e 
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fiscal, legislação, orientação política, posição internacional e estratégica da empresa; 

b) relação da empresa com o setor e o ambiente em que se insere; c) condições do 

mercado de capitais, nomeadamente o volume de transações e os fatores de liquidez; 

d) componente psicológica; e) acordos de mercado e pressão dos seus intervenientes. 

Estes últimos fatores, a componente psicológica e os acordos de mercado e pressão 

dos especialistas, dificultam a análise objetiva e a formulação de um modelo, uma vez 

que são fatores de natureza subjetiva. O estudo de Burmeister et al. (1994) aponta 

cinco fatores que explicam a variação da rentabilidade dos títulos: o risco de 

confiança, o risco do horizonte temporal, o risco de inflação, o risco do ciclo económico 

e o risco do momento de mercado.  

Através da análise fundamental ou da análise técnica os agentes procuram 

obter informações que lhes permitam identificar se as ações se encontram 

sobreavaliadas (subavaliadas), e depois vendem-nas (compram-nas) na esperança da 

realização de mais valias. O desempenho das ações não depende exclusivamente da 

performance da empresa em questão. A partir dos anos oitenta, assiste-se a uma 

alteração na forma como os indicadores macroeconómicos exercem influência sobre 

os mercados de capitais. A conjuntura económica a nível local, regional e global, o 

comportamento do setor em que a empresa exerce a sua atividade e a evolução dos 

mercados financeiros são também fatores apontados como suscetíveis de influenciar a 

formação do preço das ações (CMVM, 2012).  

 

3. ESTUDO EMPÍRICO  
 

3.1. BASE DE DADOS E AMOSTRA 
 

No estudo empírico realizado, foram diversas as fontes de dados utilizados 

para obter os valores necessários para a estimação do modelo. Numa primeira fase, 

foram consultados no site da CMVM os indicadores mensais do mercado de capitais 

português para os meses de Dezembro dos anos de 2012, 2013, 2014 e 2015. Os 

valores relativos à variável dependente e variáveis independentes de natureza 

microeconómica que serão utilizados na estimação do modelo foram retirados 

diretamente da base de dados Sistema de Análise de Balanços Ibéricos (SABI). Uma 

base de dados com informação completa de análise financeira de empresas 

portuguesas e espanholas, e utilizada em diversos outros estudos empíricos que 
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apresentam objetivos similares ao presente, como os estudos Guzmán (2004), Ribeiro 

e Villar (2012), Ribeiro e Quesado (2016a) e Ribeiro e Quesado (2016b).  

Os valores relativos às variáveis independentes de natureza macroeconómica 

foram retirados do site do Instituto Nacional de Estatística (INE), um organismo que 

tem como objetivo a produção e a divulgação de forma eficaz, eficiente e isenta, de 

informação estatística oficial de qualidade e a promoção da coordenação, 

desenvolvimento e divulgação da atividade estatística nacional. Esta base de dados foi 

igualmente utilizada em outros estudos empíricos que versam sobre o mercado de 

capitais português, nomeadamente nos estudos de Ribeiro e Quesado (2016a) e 

Ribeiro e Quesado (2016b).  

 O estudo empírico efetuado teve por base um conjunto de 20 empresas 

cotadas na Euronext Lisboa no período compreendido pelos anos de 2012 a 2015. 

Foram excluídas da amostra as instituições financeiras que integravam o índice PSI 

Geral pelo facto de estas apresentarem uma estrutura de capital diferenciada em 

relação às demais empresas e pela particularidade do setor, como se verifica nos 

estudos de Gisbert e Inchausti (1997), Nagano et al. (2003), Rostagno et al. (2008), 

Ribeiro (2010), Villar et al. (2011), Ribeiro e Quesado (2016a) e Ribeiro e Quesado 

(2016b). O PSI Geral é o índice geral do mercado que inclui todas as emissões de 

ações admitidas à negociação no mercado de cotações oficiais, com exceção das 

emissões de ações preferenciais sem voto.  

 

 

3.2. DEFINIÇÃO DE VARIÁVEIS E ESTIMAÇÃO DO MODELO 
 

A variável dependente considerada no estudo empírico é a taxa de variação da 

cotação das ações ( ), que corresponde à diferença entre a cotação das ações da 

empresa a 31 de dezembro do ano t e a cotação das ações da empresa a 31 de 

Dezembro do ano t-1, a dividir pela cotação das ações da empresa a 31 de dezembro 

do ano t-1. Os estudos de Tamakatsu et al. (2008), Neto et al. (2005) e Rostagno et al. 

(2008) consideraram a mesma variável dependente.  

As variáveis independentes selecionadas são de natureza microeconómica e 

de natureza macroeconómica. Como variáveis microeconómicas foram selecionados 

indicadores económico-financeiros específicos às empresas, como os indicadores de 

dimensão, de estrutura financeira e de rentabilidade, e indicadores de mercado. A 

dimensão da empresa ( ), um indicador de natureza económico-financeira, é dada 

neste estudo pelo logaritmo do ativo total da empresa. O chamado efeito dimensão 
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sobre os preços das ações no mercado de capitais foi objeto dos estudos de Rubio 

(1988), Gallizo et al. (2006), Rostagno et al. (2008), Umar (2008), Requejo (2010) e 

Amel-Zadeh (2011).  

Como indicador de estrutura financeira temos a autonomia financeira ( ). A 

autonomia financeira corresponde ao rácio entre o capital próprio e o ativo total da 

empresa e permite avaliar a capacidade da empresa se financiar através dos seus 

capitais próprios, sem necessidade de recorrer a financiamento externo. Os estudos 

de Marcelo e Quirós (2002), Ribeiro (2010) e Villar et al. (2011) analisaram a 

significância desta variável na explicação do preço de mercado das ações. 

No modelo a estimar foi também incluído um indicador de rentabilidade, 

nomeadamente a rentabilidade dos capitais próprios ( ). A rentabilidade dos 

capitais próprios é dada pelo rácio entre o resultado líquido e o capital próprio da 

empresa e corresponde à remuneração do capital investido pelos sócios ou acionistas. 

Schumaher et al. (2008), Requejo (2010), Ribeiro e Quesado (2016a) e Ribeiro e 

Quesado (2016b) incluíram esta variável nos seus modelos de estimação no intuito de 

averiguarem o seu efeito na explicação do preço das ações no mercado de capitais.  

Se, através da análise Dupont, decompusermos a rentabilidade dos capitais 

próprios, encontramos também um fator explicativo que foi selecionado como variável 

independente no modelo a estimar, a rotação do ativo ( ). Trata-se de um indicador 

de atividade da empresa e corresponde ao rácio entre as vendais totais (incluindo a 

prestação de serviços) e o ativo total da empresa. Os estudos de Marcelo e Quirós 

(2002), Gallizo et al. (2006) e Dimitropoulos e Asteriou (2009) incluíram esta variável 

nos respetivos estudos empíricos.  

Os indicadores microeconómicos com um cariz mais voltado para o mercado 

incluídos no modelo foram dois: o Price Book Value (  ) e o valor contabilístico por 

ação ( ). O Price Book Value corresponde à relação entre o valor de mercado de 

uma ação e o seu valor contabilístico, ou seja, compara o valor de mercado de uma 

empresa com o valor contabilístico dos capitais próprios. García e Rueda (2002) e 

Gonçalves e Godoy (2007) tiveram em conta esta variável nos seus estudos. O valor 

contabilístico por ação corresponde ao capital próprio da empresa dividido pelo 

número de ações e foi considerado nos estudos de Ribeiro (2010) e Villar et al. (2011) 

com o objetivo de avaliarem o seu efeito na explicação do preço de mercado das 

ações.  

A decisão de optar por incluir variáveis de natureza macroeconómica prende-se 

com o facto de o preço das ações poder sofrer influência de fatores desta natureza e 

não somente de fatores específicos à empresa, conforme o argumentado por vários 
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autores revistos. As variáveis macroeconómicas a incluir no modelo de estimação são 

a taxa de juro (  ), a taxa de inflação ( ) e a taxa de câmbio ( ). A taxa de 

juro de referência considerada foi a Euro Interbank Offered Rate – EURIBOR a 6 

meses. A EURIBOR é a taxa de juro de referência para os bancos da área do euro e 

corresponde à média das taxas de juro interbancárias, ou seja, à média das taxas a 

que os bancos concedem empréstimos entre si. A significância estatística da variável 

taxa de juro sobre o preço de mercado das ações foi estudada por Ribeiro e Quesado 

(2016a) e Ribeiro e Quesado (2016b). A taxa de inflação, ou taxa de variação do 

índice de preços no consumidor (IPC), tem como função a medição da evolução dos 

preços de um conjunto de bens e serviços considerados representativos da estrutura 

de consumo da população e foi objeto dos estudos de Fama (1981), Gisbert e 

Inchausti (1997) e Mahmood e Dinniah (2009). Por fim, temos a taxa de câmbio, tendo 

sido considerada a taxa de câmbio Euro/Dólar, definida de forma indireta, e que 

representa a quantidade de moeda estrangeira (dólares) equivalente a uma unidade 

de moeda nacional (euro). A influência da taxa de câmbio no comportamento das 

ações pode ser verificada nos estudos de Gisbert e Inchausti (1997), Aggarwal (1981), 

Niarchos e Alexakis (2000) e Mahmood e Dinniah (2009). 

Com base nas variáveis dependente e independentes apresentadas na secção 

anterior, procedeu-se à construção de um modelo econométrico que servirá de base 

para a estimação. A metodologia econométrica adotada foi a Ordinary Least Squares 

(OLS). Este método tem a preferência da generalidade das análises econométricas 

uma vez que, com base em determinadas hipóteses, proporciona estimadores que 

possuem propriedades ótimas, particularmente no que se refere à centricidade e à 

eficiência (Oliveira et al., 2011). A estimação da equação foi feita com recurso ao 

software Eviews 8. O modelo econométrico a estimar apresenta a seguinte 

configuração: 

 

 = ∞ +   +    +   +   +   +   +  

 +   +   +                (1) 

 

Onde o coeficiente ∞ representa o termo independente, os coeficientes 

 são denominados de coeficientes de regressão e 

representam o efeito que cada uma das variáveis independentes, microeconómicas 

(indicadores económico-financeiros e de mercado) e macroeconómicas, têm na 
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variação da cotação das ações, e o termo de perturbações  representa todos os 

indicadores não observáveis. 

Em relação ao sinal esperado para o efeito de cada variável independente 

sobre a variável dependente, com base na literatura revista espera-se um sinal 

positivo para o coeficiente β1, uma vez que quanto maior for a empresa, maiores serão 

os níveis de rentabilidade esperados das suas ações, logo maior será a taxa de 

variação da cotação das ações. Esta previsão vai de encontro aos estudos de Rubio 

(1988) e Umar (2008) ao concluir que a rentabilidade anual das ações está 

positivamente relacionada com a dimensão da empresa.  

A autonomia financeira pode ser vista como um indicador de solidez da 

empresa, um valor baixo deste indicador pode indiciar um maior risco financeiro, 

esperando-se uma relação inversa entre a taxa de variação da cotação das ações e o 

rácio de autonomia financeira, ou seja, um sinal negativo para o coeficiente β2 tendo 

por base os resultados obtidos por Ribeiro (2010).  

Relativamente à rentabilidade dos capitais próprios, quanto mais elevado for o 

seu valor, mais atraente será a empresa para os investidores porque a sua capacidade 

para remunerar o capital dos investidores é maior. Espera-se assim um sinal positivo 

para o coeficiente β3, tendo por base os resultados de Ribeiro e Quesado (2016a) e 

Ribeiro e Quesado (2016b) que concluíram que a variável rentabilidade dos capitais 

próprios exerce um efeito positivo sobre a rentabilidade anormal anual das ações das 

empresas. O mesmo efeito positivo foi evidenciado no estudo de Requejo (2010). 

No que se refere à taxa de rotação do ativo, se esta aumenta, as vendas 

cresceram mais do que o ativo. Por outro lado, uma boa estratégia de rotação de 

ativos constitui uma boa referência para os mercados de capitais do valor dos ativos 

da empresa, logo esperam-se maiores preços de mercado e, consequentemente, 

maiores taxas de variação desses preços. No estudo de Marcelo e Quirós (2002), 

sempre que a variação se revelou estatisticamente significativa, o sinal do seu 

coeficiente foi positivo. Deste modo, espera-se um sinal positivo para o coeficiente β4. 

Quanto aos indicadores de mercado específicos à empresa, espera-se uma 

relação positiva entre o preço de mercado da ação e o valor do price book value, 

esperando-se que um aumento do price book value se traduza num aumento do valor 

de mercado da ação, como se evidencia no estudo de Garcia e Rueda (2002). 

Relativamente ao valor contabilístico da ação, espera-se uma relação positiva entre 

esta variável e o preço de mercado das ações, tal como no estudo de Ribeiro (2010) e 

Villar et al. (2011), na medida em que as ações de empresas com grande atratividade 
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tenderão para valores contabilísticos elevados. Será assim expectável a obtenção de 

um sinal positivo para os coeficientes β5 e β6. 

No que diz respeito às variáveis macroeconómicas consideradas no estudo 

empírico, tendo por base a literatura revista, espera-se uma relação positiva entre a 

taxa de juro e o preço de mercado das ações (Chen et al., 1986), logo a relação com a 

taxa de variação da cotação das ações também será positiva. A descida das taxas de 

juro tem um efeito positivo sobre o mercado acionista, uma vez os investidores 

passam a ter maior interesse em investir em ações, em detrimento de aplicações sem 

risco (como os depósitos a prazo e os certificados de aforro), procurando assim obter 

retornos mais elevados para os capitais aplicados. Uma diminuição das taxas de juro 

também se reflete em menores encargos financeiros para as empresas, o que as torna 

mais atrativas devido aos seus níveis de solvabilidade e, por conseguinte, as cotações 

das suas ações tendem a aumentar. Ribeiro e Quesado (2016a) concluíram que a taxa 

de juro é positivamente significativa na explicação da rentabilidade anormal de 

empresas do PSI 20 e da Euronext Lisbon. Deste modo, espera-se obter um sinal 

positivo para o coeficiente β7.  

A relação entre a taxa de inflação e a taxa de variação das cotações prevê-se 

negativa (Fama, 1981), se a inflação atingir níveis elevados, os consumidores perdem 

poder de compra, consomem menos, logo os lucros das empresas diminuem e as 

suas ações tendem a desvalorizar. Gisbert e Inchausti (1997) também evidenciaram a 

existência de uma relação estatisticamente significativa, em sentido negativo, entre a 

variável taxa de câmbio e a rentabilidade das ações. Espera-se assim obter um sinal 

negativo para o coeficiente β8. 

No que concerne à taxa de câmbio, prevê-se uma relação positiva com a 

cotação das ações (Aggarwal, 1981), na medida em que um aumento da taxa de 

câmbio ao certo euro/dólar traduz-se numa valorização do euro face ao dólar. Gisbert 

e Inchausti (1997) concluíram que a taxa de câmbio é estatisticamente significativa na 

explicação da rentabilidade das ações, e o sinal do seu coeficiente é positivo. Torna-se 

assim expectável a obtenção de um sinal positivo para o coeficiente β9. 

 

3.3. ANÁLISE DOS RESULTADOS  

Nesta secção serão apresentados os resultados da estimação do modelo e 

será feita uma confrontação desses resultados com a literatura teórica e empíricas 

relevantes. Da análise de resultados obtidos com a estimação do modelo, 

apresentados na Tabela 1, o  indica-nos a proporção da variável dependente que é 

explicada pelas variáveis independentes. Este apresenta um valor de 0,308, o que 
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significa que a taxa de variação da cotação das ações, variável dependente, é 

explicada pelo conjunto das variáveis independentes em cerca de 30,8%, valor que se 

encontra em consonância com o obtido por vários estudos empíricos revistos com 

objetivos similares ao presente estudo.  

 

Tabela 1: Resultados da estimação do modelo por OLS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Estatísticas t entre parêntesis; * nível de significância de 1%, ** nível de significância de 

5%, *** nível de significância de 10%. 

Fonte: Elaboração própria 

Variável dependente     
Variáveis independentes   Amostra (n=80) 

TAM  
-0.177* 

(-2,174) 

AF  
0,000*** 

(0,110) 

ROE  
0,001* 

(2,534) 

ROT  
-0,003*** 

(-1,058) 

PBV  
0,008*** 

(1,600) 

CONT  
0,000*** 

(0,084) 

JUR  
5,541 

(4,057) 

IFL  
-0,567 

(-4,324) 

CAMB  
-0,107 

(-3,650) 

  0,308 

 Ajustado  0,217 

Teste F  3,44 
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A estimação efetuada para a generalidade das empresas da Euronext Lisboa, 

indica que temos seis variáveis estatisticamente significativas: a dimensão da empresa 

e a rentabilidade dos capitais próprios para um nível de significância de 1%, e a 

autonomia financeira, a rotação do ativo, o price book value e o valor contabilístico por 

ação para um nível de significância de 10%. Note-se que as variáveis taxa de juro, 

taxa de inflação e taxa de câmbio não têm significância estatística, ou seja, não há 

nenhuma variável macroeconómica que seja estatisticamente significativa na 

explicação da taxa de variação do preço de mercado das ações das empresas. De 

entre as variáveis com significância estatística de 1% (dimensão da empresa e 

rentabilidade dos capitais próprios), podemos afirmar que a dimensão da empresa tem 

um efeito mais substancial que a rentabilidade dos capitais próprios. 

Face aos sinais esperados dos indicadores, as variáveis tamanho, taxa de juro 

e taxa de câmbio não apresentam valores de acordo com o expectável, mas as 

variáveis rentabilidade dos capitais próprios, price book value, taxa de inflação e valor 

contabilístico por ação têm resultados de acordo com o previsto. Apesar de não terem 

os sinais expectáveis, os resultados para a variável tamanho estão de acordo com o 

estudo de Umar (2008), os da variável taxa de juro estão de acordo com o estudo de 

Sharpe (1982) e os da variável taxa de câmbio de acordo com o estudo de Niarchos e 

Alexakis (2002). A variável dimensão é estatisticamente significativa, mas apresenta 

sinal negativo ou seja, quanto maior for a dimensão da empresa, menor se espera a 

taxa de variação da cotação das suas ações, ao contrário do que a literatura empírica, 

nomeadamente os estudos de Rubio (1988) e Umar (2008) previam. De notar também 

que ambos os indicadores de mercado empregues no estudo (price book value e valor 

contabilístico das ações) apresentam uma relação positiva com a taxa de variação da 

cotação das ações, o que vai de encontro aos estudos de Garcia e Rueda (2002), 

Ribeiro (2010) e Villar et al. (2011). Por último, importante também ressalvar que, face 

à análise dos resultados, a variável taxa de câmbio, apesar de não se apresentar 

estatisticamente significativa, apresenta uma relação negativa com a taxa de variação 

da cotação das ações, o que contradiz as conclusões do estudo de Aggarwal (1981) 

para o mercado norte-americano, mas vai de encontro às conclusões obtidas por 

Niarchos e Alexakis (2002) para o mercado bolsista grego. Este resultado pode dever-

se ao maior nível de similaridade do mercado bolsista grego face ao mercado bolsista 

português. Espera-se a obtenção de conclusões semelhantes para mercados com 

características similares. 
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4. CONCLUSÃO 
 

O conceito de preço de mercado das ações e da consequente rentabilidade 

que estas oferecem, aliado ao estudo dos seus determinantes, assumem um papel 

extremamente relevante no âmbito das finanças empresariais. A busca pela 

maximização do retorno que os ativos financeiros podem proporcionar e da forma 

como se alcança essa maximização só é possível através de um conhecimento 

aprofundado do mercado. Assim, é importante identificar os indicadores ou os 

determinantes que possam explicar a variação do preço de mercado das ações. Com 

a evolução do mercado de capitais, a análise geral do mercado torna-se cada vez 

mais complexa, uma vez que há variáveis de carácter subjetivo que dificultam a 

formulação dos modelos. Uma vez que o modelo APT pressupõe que as 

rentabilidades dos títulos são geradas por uma série de fatores sendo, desse ponto de 

vista, um modelo mais abrangente, foi com base nesse modelo multifatorial que se 

desenvolveu a vertente empírica deste estudo. Com o intuito de desenvolver esta 

problemática, foi realizado um estudo empírico que teve por base uma amostra 

referente a dados relativos ao período de 2012 a 2015. Através da utilização da 

metodologia econométrica de regressão OLS foi definido o modelo, compostos por 

nove variáveis explicativas com o objetivo de identificar quais as variáveis com maior 

poder explicativo na determinação da taxa de variação da cotação das ações. Essas 

variáveis explicativas foram selecionadas tendo por base diversos estudos empíricos 

revistos. Da análise destes estudos concluímos que a rentabilidade das ações e o seu 

preço de mercado estão dependentes de fatores inerentes à própria empresa, como 

os seus resultados e o momento em que são anunciados, a sua dimensão, o seu 

investimento em ativos ou a sua política de dividendos e, por outro lado, por fatores 

inerentes à conjuntura económica, como são a taxa de câmbio, a taxa de inflação ou o 

crescimento da atividade económica do meio em que a empresa se insere.  

Dos resultados obtidos no estudo empírico realizado, podemos afirmar que 

30,8% das variações ocorridas na taxa de variação da cotação das ações de 

empresas do PSI Geral são explicadas pelo modelo. Somente as variáveis 

consideradas no estudo empírico específicas à empresa é que se mostram 

significativas na explicação da taxa de variação do preço de mercado das ações, 

nomeadamente a dimensão da empresa, a sua autonomia financeira, a rentabilidade 

dos capitais próprios, a rotação do ativo o price book value e o valor contabilístico das 

ações. Os resultados obtidos sugerem assim que as variáveis de natureza 
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macroeconómica não são estatisticamente significativas na explicação da taxa de 

variação do preço de mercado das ações das empresas.  

O facto de se ter selecionado as 9 variáveis independentes que compõem o 

modelo não esgota esta temática, uma vez que numerosas variáveis poderiam ter sido 

empregues, e não só de natureza quantitativa. Sendo o mercado acionista um 

mercado extremamente complexo e que está em constante transformação, são 

inúmeras as variáveis, não apenas de natureza quantitativa, mas também de natureza 

qualitativa, que poderíamos ter em consideração para explicar a variável dependente 

em questão, tais como o comportamento das equipas de gestão da empresa, a sua 

política ambiental ou a sua estratégia de marketing. Uma sugestão para um possível 

estudo a ser desenvolvido será centrá-lo nas empresas financeiras, para verificar se 

os resultados obtidos são idênticos aos resultados obtidos no presente estudo. Desse 

modo, ultrapassaríamos uma das limitações do presente estudo que se prende com a 

dificuldade em generalizar os resultados obtidos para as empresas não financeiras 

também para o setor financeiro. Por outro lado, podemos incluir no estudo as restantes 

praças financeiras da Euronext (Amesterdão, Paris e Bruxelas) no intuito de averiguar 

se existem diferentes variáveis explicativas da variação do preço de mercado das 

ações de praça financeira para praça financeira ou, se pelo contrário, podemos 

generalizar os resultados obtidos para a praça financeira portuguesa para as restantes 

praças financeiras da Euronext. 
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