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RESUMO

O presente trabalho analisou o efeito da pandemia da COVID-19 sobre os retornos das ações

nos setores financeiro e da saúde. Entre o período de 01 de dezembro de 2019 até 01 de julho

de 2021, foram avaliados os retornos das ações de vinte e cinco empresas, sendo dez do setor

financeiro e quinze do setor de saúde.

Para a análise foram calculados os retornos e realizados estudos de comportamento dos

retornos para datas específicas, selecionadas de acordo com os acontecimentos relacionados à

COVID-19, com janelas de tempo de dez dias antes e em torno das notícias, que consistiram

na declaração da pandemia da COVID-19 pela Organização Mundial de Saúde (OMS),

número de pessoas infectadas, números de óbitos, dentre outras.

Os resultados confirmaram a hipótese de que a pandemia teve um impacto nos retornos de

curto prazo para as empresas financeiras e da saúde, resultado encontrado para a grande

maioria das datas estudadas.

Palavras-chaves: COVID-19, pandemia, setor de saúde, setor financeiro.



ABSTRACT

The present work analyzed the effect of the COVID-19 pandemic on stock returns in the

financial and healthcare industries. Between December 1, 2019 and July 1, 2021, the stock

returns of twenty-five companies were evaluated, ten from the financial industry and fifteen

from the healthcare industry.

For the analysis, abnormal returns were calculated and studies were performed for specific

dates, selected according to events related to COVID-19, with time windows of ten days

before and around the news, which is consistent of the declaration of the pandemic of

COVID-19 by the World Health Organization (WHO), number of infected people, number of

deaths, among others.

The results confirmed the hypothesis that the pandemic had a positive impact on short-term

returns for financial and healthcare companies, a result found for most of the dates studied.

Keywords: COVID-19, pandemic, healthcare, financial sector.
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1. INTRODUÇÃO

A COVID-19, doença causada pelo vírus SARS-CoV-2, trata-se de um evento que

afetou o mundo todo, principalmente no quesito saúde, devido à rápida disseminação do

vírus, ao grande número de mortos e a dificuldade de encontrar um método eficaz de cura

para a doença, mas também pelas mudanças que trouxe ao mercado financeiro.

A COVID-19 atingiu primeiramente a população chinesa da cidade de Wuhan, em

dezembro de 2019, espalhando-se pelo mundo a partir de 2020, e sendo considerada

posteriormente uma pandemia pela OMS. O primeiro registro oficial da COVID-19 no

Brasil se deu em 26 de fevereiro de 2020, com a vinda de um idoso, da Itália, atendido pelo

Hospital Albert Einstein. A primeira morte foi registrada no dia 17 de março do mesmo

ano em São Paulo, em um hospital da rede Prevent Senior. A partir do dia 20 de março, o

Ministério da Saúde reconheceu que o país deveria adotar medidas de isolamento social e

evitar aglomerações devido ao alto índice de contaminações pelo vírus, e, no dia 24 de

março, foi decretada a quarentena, primeiramente no Estado de São Paulo. Desde então, o

país vem passando por restrições de atividades e comércios essenciais, assim como

restrições de circulação de pessoas e das aulas presenciais nas escolas. Por esses mesmos

motivos, diversos países adotaram a quarentena, estabelecendo medidas de restrição

sanitárias (Sanar Saúde 2020; G1 Jornal Nacional, 2020).

Uma vez que foram adotadas medidas de isolamento para a população em geral,

algumas formas de trabalho foram limitadas e tiveram de se adaptar ao cenário em questão,

principalmente em relação ao turismo, vendas do comércio e alimentação. Além disso, no

Brasil, o Congresso Nacional criou medidas protetivas para manter a economia, como o

auxílio emergencial para os brasileiros em situação de vulnerabilidade.



2

Muitas empresas tiveram que adotar o home office como uma alternativa de manter

as atividades ativas. O setor da educação também decretou o fechamento das atividades e

teve que realizar um planejamento educacional online (Qiu, 2017; G1 Economia, 2021).

Por outro lado, os setores voltados para a saúde, como o farmacêutico, tiveram um

aumento em suas atividades, devido à grande procura e necessidade de produção de

medicamentos e equipamentos hospitalares (Cucolo, 2020; Talk Nmb, 2020).

Os impactos econômicos globais já tinham se iniciado antes mesmo de ser

decretada a pandemia pela OMS, e o mercado financeiro respondeu rapidamente às

dificuldades de produção de muitas empresas e ao isolamento de cidades. A previsão

anterior à pandemia era de crescimento do PIB para o ano de 2020, porém, de acordo com

dados de Alvarenga (2020), devido a pandemia da COVID-19, o mesmo caiu 4,1%

comparado a 2019. Dessa forma, não apenas o PIB reagiu de forma negativa, mas o

mercado de ações também mostrou resultados referente a alta velocidade de informação

sobre a pandemia da COVID-19 no Brasil e no mundo (Pereira, Pascucci, e Silva, 2020).

Com o reflexo do quadro econômico global, o sentimento de incerteza se espalhou

pelo mundo, prejudicando investimentos em diversos setores financeiros, como indústrias,

comércios e serviços. No Brasil, o mesmo cenário se repetiu: as exportações brasileiras

foram reduzidas, as jornadas de trabalho diminuíram, e muitos trabalhadores tiveram

contratos provisórios ou mesmo demissões, impactando diretamente o setor de crédito

bancário sobre a inadimplência (Ministério da Economia, 2021).
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1.1 PROBLEMA DE PESQUISA

Considerando as diferentes transformações que a pandemia trouxe ao Brasil e ao

mundo, o problema de pesquisa consiste em descobrir qual o impacto da COVID-19 sobre

as ações dos setores de saúde e financeiro no cenário brasileiro.

Dessa forma, foi realizado um estudo com foco em como essas ações foram

impactadas e qual prejuízo no retorno das ações nos setores financeiro e de saúde.

1.2 JUSTIFICATIVA

A pandemia da COVID-19 envolve não apenas um problema de saúde pública, mas

também afetou a economia de muitos países, em especial o Brasil. Com as medidas de

restrições estabelecidas durante esse período, diversos comércios e empresas sofreram com

a dificuldade das vendas e, consequentemente, muitos funcionários perderam seus

empregos, aumentando a taxa de desemprego no país e prejudicando a economia.

Por outro lado, indústrias farmacêuticas e empresas do ramo da saúde obtiveram

um crescimento na demanda de produtos hospitalares e de medicamentos, o que contribuiu

com uma movimentação maior dentro do setor.

Assim, dada a importância do tema e os impactos na economia brasileira, o

presente trabalho levanta a discussão sobre o impacto da COVID-19 nos retornos das ações

financeiras e saúde durante o período de pandemia no Brasil.
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1.3 OBJETIVOS

1.3.1. OBJETIVO PRINCIPAL

A partir do cenário de pandemia da COVID-19, que levou a diversas consequências

no Brasil e no mundo, o objetivo principal desta pesquisa é identificar como os retornos

das ações do setor financeiro e da saúde foram afetados em virtude das medidas tomadas

nesse período.

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Verificar os impactos da COVID-19 no setor financeiro e saúde através de cálculos

estatísticos, para avaliação do retorno das empresas durante o período selecionado,

verificando se elas têm retornos positivos ou negativos.

1.4 HIPÓTESES

Existe relação entre os eventos da pandemia da COVID-19 e retornos nos𝐻
0
:

setores de saúde e financeiro do mercado brasileiro.

As ações dos setores da saúde e financeiro têm retorno positivo, com base nas𝐻
𝑎
:

notícias divulgadas pelas mídias.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1. COVID-19 E O IMPACTO FINANCEIRO

A COVID-19 trouxe ao mundo uma nova pandemia e, desde então, tem sido o

grande desafio deste século, devido ao pouco conhecimento científico sobre a doença, a

facilidade de disseminação do vírus e ao grande número de mortes, o que levou à adoção
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de medidas sanitárias para o controle da doença em diversas partes do mundo. (Werneck e

Carvalho, 2020).

No caso do Brasil, o impacto das notícias jornalísticas a respeito da pandemia tem

gerado muitos efeitos negativos, tanto para a população quanto para as empresas. De

acordo com Salisu (2020), “notícias sobre saúde têm um efeito negativo e estatisticamente

significativo sobre os retornos das ações, indicando que esses retornos diminuem à medida

que mais informações são buscadas sobre questões de saúde desde o surto da pandemia”.

Além disso, Omair e Rizvi (2020) analisam a influência que o pânico gerado pelos

noticiários têm sobre a movimentação do mercado financeiro. Eles chegaram à conclusão

de que os noticiários e os meios de comunicação social estão fortemente ligados à

volatilidade nos mercados globais. Este efeito é maior nos setores que foram mais

atingidos pelos acontecimentos causados pelo surto da COVID-19, sendo a correlação com

os demais setores de pouca a moderada.

Na figura 1, a seguir, tem-se os retornos das empresas durante o período estudado.

Observa-se maiores volatilidades em março de 2021, período na qual o mercado brasileiro

começou a reagir às notícias da COVID-19 no Brasil. De acordo com Bash (2020), a

economia de diversos países reagiu de forma negativa às notícias sobre a doença.
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Figura 1- Retornos ajustados de empresas do setor financeiro e da saúde de dezembro de

2019 a julho de 2021. Fonte: dados da Pesquisa (2021)

2.2. ECONOMIA BRASILEIRA E A COVID-19

Na década de 2000, aconteceu nos Estados Unidos a crise subprice, gerando

impactos internacionais e a qual foi iniciada pela alta valorização do setor imobiliário, pela

fartura de crédito e pelas baixas taxas de juros (Rosa e Costa, 2008).

Após essa crise norte-americana, o Real apresentou movimento de apreciação,

sendo de 17% entre 2007 e 2008. Além disso, com a falência do Lehman Brothers, a crise

financeira internacional aprofundou-se, fazendo com que o risco de mercado

desencadeasse uma forte desvalorização das moedas, impactando também o Brasil (Prates

e Farhi, 2009).
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Desse modo, estudos mostram como a economia brasileira pode ser afetada devido

à turbulências no mercado de ações internacional. Com a COVID-19, o efeito não foi

diferente. Apesar de ter seus efeitos mais pronunciados internamente ao país, muitas das

oscilações na bolsa de valores foram interferidas por consequências que ocorriam no

mundo afora, principalmente em detrimento das crises no setor da saúde.

A súbita perturbação econômica causada pela COVID-19 não só é destrutiva, mas

também tem implicações colaterais porque criou choques de oferta e procura em quase

todas as áreas do empreendedorismo humano. Assim, praticamente todos os setores da

economia foram afetados pela pandemia em uma crise incomum que afeta a oferta e a

demanda (Ozili, 2020).

De acordo com David, Inácio e Machado (2020), com a utilização de testes

estatísticos de Co integração para avaliar o impacto de quatro crises sanitárias (COVID-19,

MARS, SARS e EBOLA) sobre onze índices mundiais, os autores encontraram que todos

estes eventos sanitários provocaram efeitos significativos sobre estes índices, mas a

COVID-19 provocou os efeitos mais persistentes. Os autores ainda afirmam que dos onze

índices estudados, o Ibovespa do Brasil foi o que sofreu o maior impacto na pandemia.

Autores como Baker, Bloom, Davis, Kost, Sammon e Viratyosin (2020) estudaram

as reações do mercado global durante outras crises sanitárias em relação a COVID-19, e

afirmam que outras pandemias produziram efeitos ligeiramente fracos quando comparadas

aos produzidos pela COVID-19.

Panyagometh (2020) realizou um estudo do mercado acionário tailandês durante o

período da COVID-19, utilizando-se de uma amostra de quarenta e seis ações é uma

técnica de estudo de eventos, com o intuito de analisar a volatilidade e também a reação
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intradiária dos preços das ações. Como resultado, obteve a presença de retorno negativo

anormal acentuado durante o período da COVID-19, principalmente em ações dos setores

financeiro, comida, bebida, energia, serviços públicos, transporte e logística. Estes setores

foram os que mais sofreram com as medidas governamentais de controle que foram

adotadas com o intuito de reduzir a proliferação do vírus. Já outros setores tiveram, devido

às suas naturezas distintas dos citados, retornos positivos, como por exemplo distribuidor

de produtos e serviços farmacêuticos.

2.3. ESTUDOS EMPÍRICOS

No Quadro 1, são apresentados alguns artigos que relacionam os estudos de

eventos da pandemia da COVID-19 e outros contextos de crises, em diferentes setores da

economia.
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Quadro 1 - Estudos relacionados com o retorno de ações na pandemia de COVID-19

Autor Objetivo Amostra Principais conclusões

Ashraf.

(2020)

Estudou a resposta dos mercados de

ações à pandemia COVID-19.

Casos confirmados diários da

COVID-19, mortes e dados de

retornos do mercado de ações de

64 países durante o período de

22/01/2020 a 17/04/2020.

1) Os mercados de ações responderam negativamente ao crescimento de

casos confirmados da COVID-19;

2) A resposta do mercado de ações ao crescimento do número de mortes

devido a COVID-19 é fraca.

Bash (2020) Estudou o efeito do primeiro caso

registrado da COVID-19 na bolsa de

valores de 30 países, utilizando dois

modelos para estimar o retorno

anormal cumulativo.

Estados Unidos, Espanha, Itália,

França, Alemanha, Reino

Unido, Turquia, China, Rússia,

Bélgica, Canadá, Holanda,

Suíça, Índia, Portugal, Peru,

Irlanda, Suíça, Áustria, Israel,

Japão, Brasil, Indonésia,

Dinamarca, Filipinas, Noruega,

México, Coreia do Sul,

Singapura e Polônia.

Os resultados demonstraram que a pandemia da COVID-19 afetou

negativamente os retornos dos mercados analisados.
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Bortoluzzo,

Venezuela,

Bortoluzzo e

Nakamura (2016)

O estudo analisou os efeitos da crise

de 2008 sobre os resultados de

modelos de apreçamento, sendo eles

CAPM, de Sharpe e Lintner, o

modelo de três fatores, de Fama e

French, e o de quatro fatores, de

Carhart, para o mercado brasileiro

no período de 2002 a 2013.

Preços das ações negociadas na
bolsa de valores brasileira, com
periodicidade mensal, com
exceção do setor financeiro,
empresas com o patrimônio
negativo ou sem cotações
mensais consecutivas.

Os resultados encontrados foram positivos para as empresas estudadas,

como já era esperado.

Resultado positivo apenas no pré-crise, próximo a zero na crise e negativo

pós crise.

Obteve-se que as empresas grandes tiveram um retorno maior do que as

empresas de pequeno porte, devido ao fato de dificuldade de venda de

ações em período de crise.

Ichev e

Marinc

(2017)

Investigaram os resultados do surto
de Ebola ocorrido entre os anos de
2014 até 2016, utilizando as
informações disseminadas pelo
evento do surto e a cobertura da
mídia.

O objetivo dos autores foi
identificar se as notícias afetaram o
mercado financeiro próximo ao
surto de Ebola.

Empresas listadas na NYSE e

NASDAQ Composite, das quais

1.040 são classificadas como

tendo exposição apenas para os

EUA, 89 são classificadas como

tendo exposição também para a

região WAC e 309 para a

Europa.

Os resultados mostraram que os eventos de surto de Ebola foram mais

relevantes para empresas que estão geograficamente mais perto do local de

nascimento dos eventos do surto de Ebola e dos mercados financeiros.

Os efeitos ocorrem com maior ênfase em ações pequenas e com maior

volatilidade, ações com maior exposição da mídia.
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Khan, Karamat,

Huawei Zhao, Han

Zhang, Huilin

Yang, Muhammad

Haroon SHAH, and

Atif Jahanger.

(2020)

Os autores realizaram análise dos

efeitos da pandemia da COVID-19

entre 16 bolsas de valores.

16 Bolsas de Valores: nos

seguintes países: Estados

Unidos, China, Japão, Coreia do

Sul, Espanha, Itália, Alemanha,

França, Reino Unido, Canadá,

Bélgica, Dinamarca, Holanda,

Noruega, Suécia e Suíça.

Os resultados mostraram que muitos investidores dos países investigados

não reagiram de forma agressiva às notícias sobre a doença no curto prazo,

apenas mudando de cenário conforme mais pessoas foram infectadas no

longo prazo. Ambas medidas de tempo tiveram resultados.

Ribeiro, F., &

Gerick, W. (2016)

Analise os efeitos da crise de 2008 e

o risco do mercado através dos

coeficientes beta dos modelos

CAPM antes e após a crise.

Foram analisadas 31 empresas

da bolsa de valores brasileiras.

O resultado demonstra redução do nível de risco de mercado após a crise,

além disso, os setores de destaque mostraram diferenças significativas nos

períodos de pré e pós-crise.

Santos

(2020)

Analisou o efeito das notícias sobre

a pandemia da COVID-19 nos

retornos dos preços das ações de

empresas de turismo que estão na

bolsa de valores brasileira.

Os valores das ações do setor

de turismo entre abril de 2019

até abril de 2020, para as

empresas do setor.

Encontrou impactos negativos significativos sobre as empresas nos dias

próximos ao evento, sendo amenizado ao longo do tempo.

Fonte: dados da pesquisa (2021).
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Os artigos apresentados no Quadro 1 utilizaram diferentes testes e metodologias

para realizar as análises dos eventos estudados. Ainda que tenham sido realizados em

períodos diferentes, os resultados obtidos mostram que o mercado de ações, em geral,

reage negativamente em momentos de crises.

3. METODOLOGIA

Um evento como os decorrentes da COVID-19 pode influenciar a expectativa dos

investidores e o comportamento futuro das ações e pode ser definido pelo anúncio de

novas ações, resultados da empresa, notícias, dentre outros. Normalmente um evento

encontra-se fora de controle, pois a criação de uma nova legislação, pandemia ou guerra

são situações incontroláveis. Na análise do presente trabalho são realizadas observações

dos retornos antes e depois da ocorrência do evento, assim calculando-se o retorno

acumulado dentro dessas datas.

Uma notícia faz com que os investidores tenham um comportamento de

expectativa, impactando no comportamento futuro das ações. Assim, no estudo foram

realizadas observações dos retornos antes da ocorrência do evento.

Os testes dos eventos acontecem da seguinte maneira: tem-se a definição do evento,

o critério de seleção, a medição dos retornos normais e anormais, o procedimento de

estimativa, o procedimento de teste, os resultados empíricos, as interpretações e as

conclusões (Campbell, Lo e Mackinlay,1997). No presente trabalho, como foi realizada

apenas a análise do comportamento dos retornos acumulados, não foram calculados os

retornos anormais.
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Os setores do mercado de ações escolhidos para realizar esse trabalho foram da

saúde e financeiro, dado que a pandemia da COVID-19 afetou principalmente os setores da

saúde, com um aumento na procura de medicamentos e de produtos hospitalares, mas que

também atingiu fortemente o mercado financeiro, impactando nos índices de desemprego

no país.

Dessa forma, a pesquisa foi realizada com empresas de capital aberto do Brasil,

negociadas na B3, dos setores financeiro e de saúde disponíveis na base Yahoo Finance.

Foram selecionadas vinte e cinco empresas ao todo no presente trabalho, sendo quinze

delas do setor financeiro, as quais: Banco ABC Brasil, Banco Bradesco, Banco do Brasil,

Banco do Estado do Espírito Santo, Banco do Estado de Sergipe, Banco do Nordeste,

Banco Santander, Cielo, Itausa e Itaú Unibanco.

Já as empresas selecionadas do setor de saúde, dez, foram: Alliar, Baumer, Biomm,

Dasa, Dimed, Fleury, Hapvida, Hypera, Ihpardini, Intermedica, Profarma, Odontoprev,

Ourofino S/A, Qualicorp e Raiadrogasil.

Para a definição dos eventos estudados utilizaram-se as seguintes datas:

● 08 de dezembro de 2019: “Primeiro caso do novo coronavírus no mundo” (Sanar

Saúde, 2020);

● 05 de janeiro de 2020: “Primeiro alerta da OMS sobre a pandemia’ (Martins e

Amorim, 2020);

● 26 de fevereiro de 2020: “Primeiro caso da COVID-19 no Brasil” (Sanar Saúde,

2020);

● 11 de março de 2020: “Declaração da OMS sobre a pandemia de coronavírus”

(Sanar Saúde, 2020);
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● 17 de janeiro de 2021: “Ocorreu a aplicação da primeira vacina contra a COVID-19

após aprovação da Anvisa’ (Machado, Feitosa Junior, Paulo, e Rodrigues, 2021).

A coleta de dados ocorreu do período de 01 de dezembro de 2019 até 01 de julho de

2021 e todas as análises quantitativas foram realizadas por meio do software R Core Team

(2020).

Os eventos iniciais foram determinados pela data de ocorrência de cada um dos

eventos mencionados anteriormente, e foram calculados os retornos em excesso em uma

janela de vinte dias, sendo dez anteriores ao evento e dez posteriores aos mesmos. Assim, a

partir dos dados de preços diários, foram calculados os log dos retornos contínuos para

cada uma das empresas, e os retornos foram acumulados para a data, pois foi utilizada

metodologia de Campbell et al (1997):

𝑅𝐴𝑀
(𝑖

1,
,𝑖

2
)

=  1
𝑁

𝑖 = 1

𝑁

∑ 𝑅𝐴𝑀
^

(𝑖
1
,𝑖

2
)
   (1)

em que consiste na média dos log dos retornos acumulados, em torno das N datas de𝑅𝐴𝑀

eventos.

4. RESULTADOS

Nesta seção serão apresentados os retornos para dois setores selecionados da

economia. O estudo aplicado na data do dia 08 de dezembro de 2019, em que houve o

aviso dos primeiros casos do novo coronavírus, faz um alerta sobre o surgimento de uma

nova ameaça à população global, embora isso, mostra os retornos acumulados reagindo
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positivamente. O efeito é estatisticamente significativo, com a probabilidade de 97,5% de

que os resultados sejam diferentes de zero.

Os resultados estão conforme os encontrados no trabalho de Khan et al (2020), os

resultados mostraram que investidores não reagiram de forma agressiva ao início de

notícias sobre a pandemia.

Na Figura 2, nota-se que se manteve uma curva que já estava em tendência de

crescimento, indicando assim que o anúncio não teve forte impacto nos retornos, sendo o

retorno positivo de aproximadamente 0,15%.

Figura 2 -  Comportamento dos retornos em torno do dia 08 de dezembro de 2019

Figura 2 - Retornos das empresas do setor financeiro e da saúde de 08 de dezembro de
2019.

Fonte: dados da Pesquisa (2021)

O estudo aplicado na data do dia 05 de janeiro de 2020, a respeito do primeiro

aviso da OMS sobre a COVID-19, mostra também os retornos acumulados reagindo
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positivamente mesmo sendo considerado uma notícia ruim. Os efeitos são contrários aos

encontrados por Santos (2020), o qual encontrou impactos negativos nos retornos dos

preços de ações de turismo, ou seja, há indícios de que os segmentos financeiros e da saúde

reagiram de forma positiva na data, diferentemente de outros setores.

Na Figura 3, nota-se que após a notícia ocorreu uma leve subida do retorno

positivo, mostrando um ganho de aproximadamente 0.08%. Contudo, antes mesmo do

anúncio (no dia 05 de janeiro de 2020), já havia um retorno acima de zero. Isto pode

indicar que outros eventos podem estar afetando os retornos dos setores, ou que existe um

efeito antecipatório, ou seja, as reações do mercado poderiam estar adiantadas em virtude

do momento conturbado.

Figura 3 -  Comportamento dos retornos em torno do dia 05 de janeiro de 2020

Figura 3- Retornos das empresas do setor financeiro e da saúde de 05 de janeiro de 2020.

Fonte: dados da Pesquisa (2021)
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De acordo com Bash (2020), O primeiro caso da COVID-19 em outros países fez

com as demais bolsas reagissem de forma negativa no retorno acumulado dos mercados

analisados.

O evento do dia 26 de fevereiro de 2020, o primeiro caso da COVID-19 no Brasil,

mostra o retorno negativo, sendo tal efeito estatisticamente significativo, com a

probabilidade de 97,5% de que os resultados sejam diferentes de zero. Assim, na Figura 4,

notamos que após a notícia ocorreu uma descida do retorno, negativo de 0.12%. O que já

era esperado dado a notícia negativa.

Figura 4 - Comportamento dos retornos em torno do dia 26 de fevereiro de 2020

Figura 4- Retornos das empresas do setor financeiro e da saúde de 26 de fevereiro de 2020.

Fonte: dados da Pesquisa (2021)

Para o evento do dia 11 de março de 2020, por sua vez, quando a OMS declara a

COVID-19 como pandemia global, o retorno mostra-se negativo. O efeito é
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estatisticamente significativo, com a probabilidade de 97,5 de que os resultados sejam

diferentes de zero e está em de acordo com Ashraf. (2020), no qual os mercados reagiram

de forma negativa no decorrer do crescimento dos números de casos acumulados e de

óbitos da COVID-19.

Na Figura 5, nota-se que após a notícia houve uma queda nos retornos conjuntos de

0.4%. Contudo, próximo mesmo do anuncio, já havia uma tendência de retornos negativos,

indicando possivelmente uma confluência de fatores contribuintes para este resultado.

Figura 5 - Comportamento dos retornos em torno do dia 11 de março de 2020

Figura 5 - Retornos anormais das empresas do setor financeiro e da saúde de 11 de março
de 2020.

Fonte: dados da Pesquisa (2021)

Por fim, o evento do dia 17 de janeiro de 2021, mostra o efeito da primeira pessoa

brasileira a ser vacinada, o que trouxe nos jornais e mídias sociais muitas notícias sobre a
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vacinação em massa, gerando como resultados retornos positivos. Da mesma forma, o

efeito é estatisticamente significativo, com a probabilidade de 97,5 de que os resultados

sejam diferentes de zero e condiz com Ichev e Marinc (2017), que afirmam que os efeitos

são mais presentes quando há excesso de exposição do evento na mídia.

Na Figura 6, nota-se que ocorreu o crescimento terminando em aproximadamente

0,01%.

Figura 6 - Comportamento dos retornos em torno do dia17 de janeiro de 2021

Figura 6 - Retornos das empresas do setor financeiro e da saúde de 17 de janeiro de 2021.

Fonte: dados da Pesquisa (2021)

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho analisou o efeito da pandemia da COVID-19 sobre os retornos

das ações nos setores financeiro e da saúde, entre o período de 01 de dezembro de 2019 e

01 de julho de 2021. Para tanto, foram feitos estudos de eventos em cincos datas, sendo as
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quatros primeiras consideradas como notícia negativa, enquanto a quinta notícia positiva.

Foram levantadas como notícias importantes na pandemia da COVID-19 e foram avaliadas

vinte e cinco empresas dos setores mencionados.

Como principais resultados, encontra-se o impacto da notícia do aviso sobre os

primeiros casos de coronavírus, na data de 8 de dezembro de 2019, o qual manteve o

mercado reagindo de forma positiva. Da mesma forma, no dia 05 de janeiro de 2020, a

OMS realizou o primeiro aviso sobre a COVID-19, e os retornos acumulados

mantiveram-se positivos. No dia 26 de fevereiro, por sua vez, ocorreu o primeiro caso da

COVID-19 no Brasil, e o retorno acumulado foi negativo após a data da notícia. Do

mesmo modo, no dia 11 de março foi declarada pela OMS a pandemia global da

COVID-19, logo o retorno acumulado reagiu negativamente. Por fim, no dia 17 de janeiro

de 2021, a primeira pessoa foi vacinada no Brasil e o retorno acumulado em torno dessa

data foi positivo.

A partir dos dados encontrados e das análises feitas, conclui-se que há indícios de

que os eventos decorrentes da pandemia da COVID-19 provocaram efeitos nos retornos

das ações de empresas dos setores financeiro e da saúde, no mercado de capitais brasileiro.

Ademais, quando o mercado reagiu negativamente, tais resultados acompanharam o

mercado financeiro no geral.

Nas primeiras notícias de 2019 e 2020, sendo todas com perspectiva ruim, o

mercado financeiro respondeu a apenas duas notícias de forma negativa. Já em 2021,

referente a notícia sobre a primeira vacinação, o mercado financeiro manteve estável frente

à notícia.
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