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RESUMO 

Eleições de um país são de grande importância para o rumo de uma nação. A escolha 

de um líder pode afetar a vida dos cidadãos nos âmbitos de políticas, direitos e 

deveres. Considerando tamanha amplitude deste tipo de evento, seria possível que o 

mesmo afete o mercado financeiro? A partir deste questionamento, este trabalho tem 

o objetivo de compreender a correlação entre o mercado financeiro dos Estados 

Unidos e eventos relacionados à eleição de 2020 do país bem como o mercado 

financeiro do Brasil e a correlação entre o período pré-eleição 2022 do país. Serão 

estudados os principais índices financeiros dos Estados Unidos (S&P 500 e Nasdaq) 

e do Brasil (Ibovespa e o ETF BOVA11) onde foram acumulados os retornos 

individualmente de cada índice e do ETF em âmbitos separados (nacional e 

internacional) e depois realizada média de cada retorno para análise dos resultados 

em cada âmbito. Como resultado, foi obtido que eventos políticos acompanhados de 

dados e estudos referentes ao rumo das eleições (notícias 1, 2 e 3) possuem 

correlação positiva com o mercado financeiro enquanto eventos referentes apenas à 

anúncios e desacompanhados de dados (notícia 4) apresentam correlação negativa. 
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1. INTRODUÇÃO 

 Ao longo da história, é possível notar que a política sempre foi um fator 

essencial para o desenvolvimento de um país, sobretudo devido ao poder associado 

aos cargos políticos. Tal poder manifesta evidências de impacto nacional e, a 

depender do contexto, até mesmo internacional em termos de indicadores 

macroeconômicos, sociais e financeiros, principalmente quando relacionados a 

eventos significativos como, por exemplo, campanhas eleitorais, corrupção, inquéritos 

e investigações criminais.  

 Modernamente, é possível citar como exemplo o período eleitoral dos Estados 

Unidos de 2020 como um evento que proporcionou um panorama de tensão justificado 

pela polarização entre os dois partidos majoritários, Democrata e Republicano. Em 

linha, conforme Pantzalis, Stangeland e Turtle (2000), em períodos eleitorais de trinta 

e três países, suas respectivas bolsas de valores foram afetadas. 

Desse modo, surgiram questionamentos referentes à possível alteração 

partidária da presidência do país e ao desempenho da economia norte-americana, em 

especial no que diz respeito aos impactos que tal mudança poderia causar na 

economia global.  

Da mesma forma, o Brasil enfrenta em 2022 cenário similar de incerteza política 

com o período de candidatura presidencial marcado por escândalos, polêmicas e 

polarização entre os vieses ideológicos de esquerda e de direita uma vez que, desde 

o fim de 2021, o atual presidente do país Jair Bolsonaro difundia ataques ao sistema 

eleitoral brasileiro gerando receio aos investidores estrangeiros (BULLA, 2021, CNN).  

Bowes (2018) comprova que a volatilidade do mercado financeiro aumenta 

quando o resultado de uma eleição nacional é incerto – em outras palavras, períodos 

eleitorais demonstram alto impacto em carteiras de investimentos em ativos de alto 

risco associados a índices de desempenho de ações. 

Por analogia, é possível considerar eventos políticos como informações 

assimétricas de caráter público, uma vez que podem ocasionar influência no 

mercado financeiro. De acordo com He, Lin, Wu e Dufrene (2008, p. 54-86), tais 

informações assimétricas podem ser obtidas através de duas fontes principais:  

 

“Uma é a interpretação heterogênea da informação pública. [...] Ações que 

estão mais sujeitas a influência dos resultados eleitorais podem [...] 

apresentar maior assimetria de informação e um maior componente de 



 

negociação. [...] Outra importante fonte [...] é a informação de estoque. [...] 

Anúncios de notícias sobre as eleições presidenciais afetam os preços das 

ações e geram demandas de hedge. Concessionários com maiores fluxos de 

pedidos de clientes mantêm uma maior vantagem informacional e, portanto, 

a assimetria de informação seria maior após um anúncio de notícias eleitorais 

importantes.” 

 

Dessa forma, indaga-se acerca das interpretações que o mercado financeiro 

revela quanto à fonte de informações públicas em suas datas de divulgação referentes 

à dois eventos no período de 2019 e 2020 relacionados a divulgação de pesquisas 

eleitorais e do resultado da eleição dos Estados Unidos com índices S&P 500 e 

Nasdaq.  

Em âmbito nacional, consideramos os dois eventos que marcaram o período 

das eleições presidenciais de 2022, considerando a divulgação de pesquisas eleitorais 

e a efetivação da candidatura realizada pelo partido, em relação ao índice IBOVESPA 

e ao ETF BOVA11. 

Tal indagação terá como base o seguinte objetivo geral: compreender o 

comportamento dos retornos dos índices financeiros frente aos eventos políticos 

relacionados ao período eleitoral presidencial definidos neste estudo. 

Sendo os objetivos específicos: definir os eventos associados ao incremento 

da euforia positiva ou negativa no mercado; identificar a reação do mercado financeiro 

quanto ao evento eleitoral selecionado. 

O problema de pesquisa consiste: como os eventos políticos afetam o mercado 

financeiro dos Estados Unidos e do Brasil? 

Tendo como justificativa as evidências iniciais de efeitos no mercado financeiro 

em virtude da tensão em torno das eleições presidenciais dos Estados Unidos em 

2020, além de eventos nacionais, principalmente pela alternância partidária. Essa 

pesquisa demonstra relevância uma vez que, a partir dos resultados da mesma, 

poderemos compreender de forma mais aguçada a relação entre os eventos políticos 

e os principais índices que regem o mercado financeiro. 

Por fim, é considerada a hipótese de que eventos políticos influenciam no 

mercado financeiro e possuem potencial de afetar o desempenho de carteiras de 

investimentos. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 



 

2.1 Sistema Eleitoral dos Estados Unidos e Partidos Políticos 

O sistema eleitoral norte-americano, criado pela Constituição de 1787, tem sua 

origem na constituição do Colégio Eleitoral, sistema que permitia que os menores 

Estados participassem de forma justa na contagem e votos e que a elite tivesse 

tranquilidade de que o poder de escolha não iria ser concentrado na parcela 

expressiva de escravos localizados concentrados nos Estados do sul do país, 

conforme BBC, 2020. Desse modo, seus dois principais objetivos eram (i) prevenir a 

escolha de líderes populistas pela população, e (ii) evitar que o voto popular 

comprometesse o poder de escolha dos estados menos populosos (LEITE, 2020, 

ES360). 

Atualmente, a política norte-americana possui diversos partidos sendo dois 

principais por porte e recursos: Democratas (Liberal) e Republicanos (Conservador).  

Conforme observado por Pereira (2000),  

 

“No campo da política comercial, democratas e republicanos podem divergir 

quanto às cláusulas sociais ou ambientais em acordos comerciais, mas o 

aparato legislativo americano que pode ser acionado para dar proteção e ou 

exigir concessões dos parceiros é parte do liberalismo de reciprocidade 

comum aos dois partidos” 

 

 Desse modo, entendemos que a administração, políticas e leis exercidas 

durante o mandato do presidente de um país podem divergir de acordo com o viés 

político do partido do mesmo. 

2.2 Sistema Eleitoral do Brasil e Partidos Políticos 

Modernamente, o Brasil possui sistema eleitoral e governamental regido pela 

Constituição de 1988. Tal sistema é oriundo de séries de alterações e atualizações 

desde o primeiro registro realizado no período colonial (TSE, 2009). Ainda conforme 

o Tribunal Superior Eleitoral, o sistema eleitoral brasileiro possui como principal 

objetivo proporcionar o exercício da cidadania brasileira. 

De acordo com a Constituição de 1988, o Presidente do Brasil é eleito através 

de sistema majoritário, ou seja, o candidato deverá ter mais de 50% dos votos válidos. 

Caso não haja qualquer candidato que atinja esta porcentagem, é organizado um 

segundo turno com os dois que obtiveram a maior quantidade de votos. 

Os critérios para elegibilidade de qualquer candidato para presidência 

envolvem idade mínima de 35 anos, ser brasileiro nato, estar de acordo com os 



 

critérios previstos na Lei Complementar nº. 135 de 2010 (Lei da Ficha Limpa) e ser 

filiado em partido político 

O Brasil possui atualmente 32 partidos políticos registrados com 15 milhões de 

eleitores filiados, com base nas estatísticas do eleitorado extraída referente ao período 

de outubro/2022 disponibilizada no Portal TSE. Na mesma base, os principais partidos 

em relação ao número de filiados estão MDB (2.0 Milhões), PT (1.6 Milhões) e PSDB 

(1.3 Milhões). Bem como o sistema estadunidense, os partidos brasileiros possuem 

divergência de vieses políticos. 

 

2.3 S&P 500, NASDAQ, IBOVESPA e BOVA11  

O S&P 500 teve sua primeira versão lançada em 1920, com apenas 90 ações 

cotadas chegando ao patamar de 500 empresas em 1957. Tais empresas estão 

listadas e domiciliadas em duas principais bolsas de valores dos Estados Unidos, 

Nasdaq e NYSE. Atualmente, o índice é considerado o melhor indicador de ações de 

grande capitalização dos Estados Unidos (S&P Global, 2022). A Associação Nacional 

de Corretores de Títulos de Cotações Automáticas (Nasdaq), segunda maior bolsa de 

valores norte-americana, foi criada em 1971 e tem foco específico em empresas de 

tecnologia como Microsoft, Apple e Google (Infomoney, 2022) 

 Em cenário nacional, o índice Ibovespa é o principal indicador de desempenho 

médio das cotações do mercado de ações do Brasil. Sua implantação foi realizada em 

1968 e retrata o comportamento dos principais papéis negociados na bolsa de valores 

B3. Trata-se de uma carteira teórica que atualmente possui 89 empresas e 92 ativos 

em sua composição, onde são selecionadas as ações das empresas que demonstram 

maior volume de negociações no mercado nacional (B3, 2022). Conforme divulgação 

institucional de 2022 da B3, a finalidade básica do Ibovespa é a de servir como 

indicador médio do comportamento do mercado. Para tanto, sua composição procura 

aproximar-se o máximo possível da real configuração das negociações à vista (lote-

padrão) na B3. 

Criado em 2008 e atualmente administrado pelo Banco BNP Paribas, o iShares 

Ibovespa Fundo de Índice (BOVA11) é um ETF cuja função é replicar o resultado e 

performance do Índice Bovespa. Sua composição é de 95% de seu patrimônio em 

ações IBOV e outros 5% em demais ativos de outros índices (Infomoney, 2022). 



 

2.4 Estudos Empíricos 

O estudo realizado por Pantzalis et al. (2000) possuía como objetivo a 

compreensão do comportamento dos índices do mercado de ações em trinta e três 

países nos eventos de períodos de eleições políticas, sendo o período amostral 

estudado do ano de 1974 até o ano de 1995. A metodologia utilizada foi baseada no 

estudo de eventos e utilizado como amostra dados eleitorais internacionais do período 

de 1974 até 1995. Como principal resultado, o estudo entregou uma reação positiva 

do mercado de ações frente ao evento das eleições considerando as políticas e vieses 

do sucessor ao cargo presidencial. Especificamente, foram identificados retornos 

anormais positivos em países que apresentaram vitória dos opositores. 

O objetivo do estudo de Nippani e Arize (2005) foi baseado no evento das 

eleições dos anos 2000 dos Estados Unidos considerando o atraso para divulgação 

do resultado da mesma e o efeito que este teve no desempenho do mercado de ações 

nos Estados Unidos, sendo o principal foco a comparação com os mercados de ações 

canadense e mexicano.  

Foram considerados para estudo o índice de ações do Canadá (Toronto 300 

Composite) e o índice de ações do México (I.P.C. All-Share Index) sendo realizados 

testes-t convencionais e regressões da variável dummy que controlou as mudanças 

nas taxas de juros domésticas com base no preço das ações da empresa Nortel para 

estudo do impacto dos eventos.  

O estudo de Nippani e Arize (2005) obteve como resultado principal que os 

ativos mexicanos e canadenses apresentavam elevada integração com os ativos 

americanos, além disso, indicou que os mercados do Canadá e do México 

acompanhavam os impactos das eleições dos Estados Unidos tanto quanto o próprio 

mercado dos Estados Unidos. 

A investigação elaborada por He at al. (2008) teve como foco compreender 

como as informações externas referentes as eleições presidenciais dos Estados 

Unidos do ano de 2000 demonstraram impacto na negociação do mercado de ações. 

Para metodologia e estudo dos dados foram utilizados diversos métodos de 

estimação. Como resultado, a incerteza da eleição obteve assimetria de informação 

para empresas politicamente sensíveis. O atraso da divulgação do resultado das 

eleições indicou aumento no componente de seleção adversa do custo de ações que 

possuem sensibilidade política. Desse modo, os autores concluíram que a veiculação 



 

de informações referentes ao evento das eleições afetava em maior escala empresas 

e ações politicamente sensíveis. 

O estudo realizado por Batista, Maia e Romero (2016) teve como objetivo o 

estudo da reação do mercado de ações da BM&FBOVESPA em relação a retornos 

anormais e anormais acumulados no período do evento de Impeachment brasileiro 

com intervalos de três períodos do ano de 2016. Foram utilizados dois tipos de 

metodologia (i) metodologia analítica, sendo base teórica histórica de eventos de 

impeachment e (ii) metodologia quantitativa, estudando os eventos por modelos de 

regressão de séries temporais. Como resultado obtido, o artigo relatou que, nos três 

períodos do evento avaliado, não houve determinação de uma estatística significante, 

considerando nível de 5%, em todos os períodos estudados. Ou seja, estatisticamente 

não foi rejeitada a hipótese de que os retornos anormais e os anormais acumulados 

são iguais a zero. Dessa forma, o estudo concluiu que o mercado de ações possuía 

reação conforme esperado dado que houve reconhecimento dos acontecimentos 

desta situação. 

Os autores Suganda e Hariyono (2018) basearam o artigo no fato de que a 

vitória de Donald Trump de 2016 nas eleições norte-americanas apresentou reações 

negativas nos países que da Associação de Nações do Sudeste Asiático (ASEAN), 

sendo o mercado de capitais o mais afetado entre os países. Desse modo, o objetivo 

do mesmo foi realizar o estudo da correlação entre o mercado de ações dos países 

com maior fluxo de investimento estrangeiro direto, Indonésia, Cingapura, Malásia, 

Tailândia e Filipinas (ASEAN-5), e dos resultados eleitorais dos Estados Unidos no 

ano de 2016. Como metodologia foram utilizados o VECM, modelos vetoriais de 

correção de erros, e os testes de causalidade de Granger. A base de dados utilizada 

foram os índices de preços dos índices de fechamento dos países da ASEAN-5 no 

período de 2016 até 2017 (JKSE, KLSE, SET, PSEI e STI).  

Pelos testes de causalidade de Granger e análise do modelo VECM os autores 

revelaram resultados de integração entre o resultado das eleições norte-americanas 

e efeitos no mercado de capital dos países que compõem a ASEAN-5. Além disso, 

através do teste de causalidade de Granger, Filipinas demonstrou ser afetada pelos 

países que tiveram impacto pelo evento estudado, ou seja, os próprios países 

afetados pelo evento geraram impactos em demais países do mesmo grupo estudado. 

Por fim, Cingapura e Tailândia sofreram efeitos um ao outro, gerando uma relação 

causal bidirecional. 



 

O foco do estudo realizado por Pereira, Silva, Lima e Pereira (2018) foi relacionado 

ao "Efeito Trump", pesquisando as correlações entre as volatilidades e retornos de 

índices de quatorze bolsas de valores ao redor do globo e a ocorrência do termo 

"Donald Trump" ter viralizado no período estudado conforme a base do Google 

Trends, ou seja, retratava a influência do então presidente nos mercados globais. 

Considerando o cenário das bolsas de valores mexicana, japonesa, australiana e 

brasileira, a ocorrência do termo "Donald Trump" apresentou efeito moderado-fraco 

com correlações positivas e significativas sobre as volatilidades dos retornos delas. 

Em âmbito da bolsa norte-americana, a ocorrência do termo expressou efeito 

positivo com a efeito moderado-fraco e correlação positiva e significativa. Em tempo, 

a bolsa mexicana possui efeito negativo e significativo com intensidade fraca. Em 

suma, o estudo tem como resultado que as notícias virais relacionadas ao então 

presidente Donald Trump evidenciaram correlação com as oscilações dos mercados 

financeiros globais. 

O artigo publicado pelos autores Ni Made Dwita Ratnaningsih e A.A.G.P. 

Widanaputra (2019) teve como base a influência que eventos políticos frente a decisão 

dos investidores no mercado financeiro, relacionando que as eleições definiram um 

posicionamento para as leis e políticas que foram adotadas e consideradas pelos 

investidores. Sendo o objetivo do estudo era verificar se o evento do anúncio do 

resultado da eleição presidencial de 2019 da Indonésia demonstraram efeito no 

mercado de ações.  

A amostra da metodologia utilizada foram todas as empresas listadas no índice 

KOMPAS 100 da Indonésia. Os dados foram avaliados e testados pelo teste-t. Como 

resultado, foi obtido que o mercado reagiu ao evento em questão, uma vez que foi 

evidenciado pelo teste-t a ocorrência de retornos anormais significativos, sendo o 

retorno anormal médio ocorrido positivo. Dessa forma, concluiu-se que a vitória do 

candidato teve boa recepção no mercado de capitais. 

Em âmbito histórico, o objetivo do artigo da autora Tatiana Teixeira (2019) é 

abordar a respeito do sistema político norte-americano e as fragilidades identificadas 

no mesmo considerando o evento da eleição presidencial de 2016 dos Estados 

Unidos. Não manifesta metodologia e estudo de dados, apenas referencial histórico 

de objetivo expositor. O foco estudado foi a corrida presidencial iniciada em 2020 e o 

mandato do presidente de 2018. 



 

Os autores Pedro Antonio Martín Cervantes e Salvador Cruz Rambaud (2020) 

publicaram um estudo com o objetivo realizar o teste da existência de relação entre o 

resultado eleitoral do presidente dos Estados Unidos de 2016 e o desempenho do 

mercado de ações norte-americano. A metodologia utilizada foi através da abordagem 

bayesiana de impacto causal. As relações encontradas satisfizeram o teste linear de 

causalidade de Granger e foram consideradas fortes relações, quantificadas em termo 

absoluto e relativo.  

Os principais resultados demonstraram contexto da anomalia de mercado 

denominada de "efeito de calendário". Em resumo, a alta incerteza e volatilidade do 

mercado marca o ciclo presidencial americano onde o comportamento do preço dos 

ativos financeiros refuta a hipótese do mercado eficiente. 

O artigo dos autores Chalimatuz Sa’diyah e Bambang Widagdo (2020) 

indagaram quanto à possibilidade de dois eventos, antes e após o anúncio dos 

resultados da eleição presidencial de 2019 da Indonésia, afetaram o mercado de 

capitais nacional impactando em um aumento ou redução das atividades dele. Para 

tal, utiliza dados de 45 empresas que compõem o índice LQ45, sendo este um índice 

do mercado de ações da Bolsa de Valores da Indonésia, entre o período de 15 de 

março até 21 de junho de 2019. Através da paramétrica ANOVA foram realizados 

testes estatísticos repetitivos utilizados como ferramenta analítica. 

Como resultado, foi obtido que a divulgação dos resultados eleitorais de 2019 

não evidenciaram forte influência na movimentação dos ativos no mercado de capitais 

antes, durante ou após o anúncio embasado pela Atividade de Retorno Anormal e 

Volume de Negociação considerando significância de 0,173 e 0,520 superiores que o 

valor de α de 0,05. Dessa forma, foi concluído que o anúncio dos resultados das 

eleições não influenciou nos movimentos da atividade no mercado de capital da Bolsa 

de Valores da Indonésia. Por fim, foi exposto que investidores apresentaram confiança 

de que o presidente eleito teria impacto positivo no país. 

Em resumo, os estudos observados evidenciam os seguintes resultados: 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabela 1 - Resumo de estudos e artigos expostos no tópico 

 

Autores Resultados 
Amostra 

Índices Países 

Pantzalis, Stangeland, and Turtle (2000) Reação positiva do mercado frente ao evento - 33 países 

Srinivas Nippani e Augustine C. Arize 
(2005) 

Reação positiva do mercado frente ao evento Toronto 300 Composite e I.P.C. All-Share Index Canadá e México 

He, Lin, Wu e Dufrene (2008) Reação positiva do mercado frente ao evento S&P 500 Estados Unidos 

Alexandre Ricardo de Aragão Batista, 
Uxi Maia e Alécio Romero (2016) 

Reação negativa do mercado frente ao evento Ibovespa Brasil 

Tarsisius Renald Suganda e Anneth 
Regina Hariyono (2018) 

Reação positiva do mercado frente ao evento JKSE, KLSE, SET, PSEI e STI 5 países 

Eder Johnson de Area Leão Pereira, 
Marcus Fernandes da Silva, I.C. da 
Cunha Lima e H.B.B. Pereira (2018) 

Reação positiva do mercado frente ao evento 
TSX, IPC Mexico, Dow Jones, Nikkey 225, PSE, DAX, 

FTSE, CAC 40, FTSE mib, ISE, PSI 20, ATHEX 20, 
Ibovespa e Australian Securities Exchange 

14 países 

Ni Made Dwita Ratnaningsih e A.A.G.P. 
Widanaputra (2019) 

Reação positiva do mercado frente ao evento KOMPAS 100  Indonésia  

Tatiana Teixeira (2019) Reação positiva do mercado frente ao evento - - 

Pedro Antonio Martín Cervantes e 
Salvador Cruz Rambaud (2020) 

Reação positiva do mercado frente ao evento 
Business Confidence Index e Dow Jones Industrial 

Average 
Estados Unidos 

Chalimatuz Sa’diyah e Bambang 
Widagdo (2020) 

Reação negativa do mercado frente ao evento LQ45 Indonésia  



 

 

 

Onde podemos concluir que o estudo realizado em 2020 por Sa’diyah et al. 

relata resultado negativo para hipótese estudada em relação aos índices e eventos 

locais da Indonésia. Similarmente, o estudo de Batista et al. apresenta reação 

negativa ao evento estudado de Impeachment e o mercado financeiro nacional. 

Demais artigos demonstram influência e efeitos de eventos políticos no mercado de 

ações e em índices globais. Além disso, é abordado que o sistema eleitoral americano 

possui fragilidades sendo um dos principais pontos a forte influência de apenas dois 

partidos, tornando o sistema bipartidário em prática. 

3. METODOLOGIA 

Foi realizado o estudo da evolução dos valores de fechamento ajustado por 

dividendos do índice S&P 500, índice NASDAQ e o período eleitoral dos Estados 

Unidos, sendo considerados os seguintes eventos: 

(i) primeira pesquisa eleitoral dos Estados Unidos divulgada em 17/06/2019 

(G1, 2019); e  

(ii) divulgação da vitória de Joe Biden sobre Trump divulgada em 

07/11/2020 (EL PAÍS, 2020). 

Quanto ao âmbito de nacional, foi realizado o estudo dos impactos dos 

seguintes eventos no índice Ibovespa e no ETF BOVA11: 

(i) divulgação da vitória de Joe Biden sobre Trump divulgada em 

07/11/2020 (EL PAÍS, 2020); 

(ii) primeira pesquisa de intenção de votos divulgada em 12/01/2022 (CNN, 

2022);  

(iii) oficialização da candidatura do candidato Luís Inácio Lula da Silva 

divulgada em 07/05/2022 (G1, 2022). 

Na Tabela 2 com a síntese dos eventos que serão estudados: 

Tabela 2 - Resumo de eventos a serem estudados 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2022) 

Notícia País Índice Categoria Data 

1 Estados Unidos S&P 500 e Nasdaq Pesquisa Eleitoral 17/06/2019 

2 Estados Unidos S&P 500 e Nasdaq Resultado da Eleição 07/11/2020 

3 Brasil Ibovepa e BOVA11 Resultado da Eleição 07/11/2020 

4 Brasil Ibovepa e BOVA11 Pesquisa Eleitoral 12/01/2022 

5 Brasil Ibovepa e BOVA11 Oficialização de Pré-Candidatura 07/05/2022 



 

A análise foi dividida em duas partes: na primeira, a análise descritiva dos 

dados, contemplando a distribuição da amostra e a segunda a análise de 

comportamento de retornos em torno das datas de evento selecionadas.  

Utilizando métodos de Estatística Descritiva, foram extraídos dados da fonte 

yahoo finance do histórico de fechamento dos preços ajustados por dividendos dos 

índices S&P 500, Nasdaq, Ibovespa e do ETF BOVA11 considerando que, conforme 

já mencionado, os índices S&P e Nasdaq são considerados os mais influentes dos 

Estados Unidos, ou seja, refletem assiduamente o desempenho do mercado 

financeiro local e o índice Ibovespa é o principal indicador nacional para a mesma 

finalidade, tendo como BOVA11 um ETF que possui o mesmo índice como referência. 

Foi realizado o estudo de média, mediana, desvio padrão, pontos de máxima e mínimo 

juntamente com o estudo de correlação entre os mesmos e apresentação da evolução 

dos retornos obtidos. 

Os dados foram coletados a partir do preço histórico de fechamento, ajustados 

por dividendos, nos períodos 01/01/2019 a 31/12/2020 (S&P500 e Nasdaq) e 

01/01/2021 até 30/06/2022 (Ibovespa e BOVA11) via software R, onde os períodos 

foram comparados com finalidade de elaboração de dissoluções sobre o quão eventos 

políticos impactam os índices mencionados. 

Foi realizado o cálculo de retornos do preço final de cada ativo pela subtração 

do preço inicial e divisão pelo mesmo, considerando previamente ajuste com 

dividendos. Os retornos foram devidamente acumulados, gerando o retorno 

acumulado médio entre os 10 dias anteriores e os 10 dias posteriores às datas dos 

eventos. 

 

 

 

4. RESULTADOS 

4.1 Análise descritiva dos dados 

Para análise descritiva dos dados extraídos, obtivemos os seguintes resultados 

no estudo entre 01/01/2019 e 30/06/2022: 

Tabela 3 – Resumo de dados calculados 

  GSPC IXIC BVSP BOVA11 

Média 3,697 11,155 106,077 102 

Mediana 3,749 11,173 105,652 102 

𝑅𝐴̅̅ ̅̅ (𝜏1, 𝜏2)=
1

𝑁
∑ 𝑅�̂�(𝜏1, 𝜏2)
𝑁
𝑖=1  



 

Desvio Padrão 627 2,801 11,970 11 

Mínimo 2,237 6,464 63,570 61 

Máximo 4,797 16,057 130,776 126 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

Inicialmente, o índice S&P 500 tem-se em média o preço de USD 3.697, 

mediana USD 3.749, desvio-padrão USD 627, sendo o máximo de USD 4.797 no dia 

03/01/2022 e o mínimo de USD 2.237 no dia 23/03/2020. 

Já seu concorrente direto, o índice Nasdaq tem-se em média o preço de USD 

11.155, mediana USD 11.173, desvio-padrão USD 2.801, sendo o máximo de USD 

16.057 no dia 19/11/2021 e o mínimo de USD 6.464 no dia 03/01/2019. 

 Partindo para indicadores nacionais, o índice Ibovespa tem-se em média o 

preço de R$ 106.077, mediana R$ 105.652, desvio-padrão R$ 11.970, sendo o 

máximo de R$ 130.776 no dia 07/06/2021 e o mínimo de R$ 63.570 no dia 23/03/2020. 

Muito similar ao índice Ibovespa, o ETF BOVA11 tem-se em média o preço de 

R$ 102, mediana R$ 102, desvio-padrão R$ 11, sendo o máximo de R$ 126 no dia 

07/06/2021 e o mínimo de R$ 61 no dia 23/03/2020. 

Quanto ao desempenho dos preços dos índices e do ETF em relação ao 

cenário de cada país, é possível observar que tanto os indicadores escolhidos para 

estudo do cenário dos Estados Unidos quanto aos escolhidos para estudo do cenário 

do Brasil possuem aproximada performance. 

O gráfico 1 demonstra o desempenho dos índices dos Estados Unidos: 

 Gráfico 1: Performance de fechamento dos preços (S&P 500 e Nasdaq) 

 

Fonte: Dados da pesquisa 
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O Gráfico 2 evidencia a performance de preços no fechamento ajustado por 

dividendos do índice Ibovespa e do ETF BOVA11: 

 

Gráfico 2: Performance de fechamento dos preços (Ibovespa e BOVA11) 

Fonte: Dados da pesquisa 

É possível notar que ambos os indicadores apresentam performance similar de 

preços dado que o ETF possui 95% da carteira composta de ações listadas no índice 

Ibovespa. 

Em relação a correlação dos ativos, foi obtido o seguinte resultado: 

Tabela 4 – Resumo de correlação entre os índices e ETF 

  ^GSPC ^IXIC ^BVSP BOVA11 

^GSPC 1.00 0.97 0.23 0.23 

^IXIC 0.97 1.00 0.24 0.24 

^BVSP 0.23 0.24 1.00 1.00 

BOVA11 0.23 0.24 1.00 1.00 
 

Fonte: Dados da Pesquisa 

É possível notar que os índices S&P 500 e Nasdaq possuem correlação muito 

próxima de 1.0, ou seja, ambos apresentam equivalência e similaridade entre os 

dados estudados. Ao observarmos a correlação entre os mesmos e os indicadores 

brasileiros, diferente do resultado anterior, a correlação é baixíssima, próxima de 0.2. 

Dessa forma, entendemos que os índices nacionais e internacionais não possuem 

correlação e são influenciados por eventos adversos. Quanto ao índice Ibovespa e ao 

ETF BOVA11, notamos que a correlação entre eles é 1.0. Entendemos, dessa forma, 

que possuem correlação perfeitamente positiva. 

Além dos resultados acima apresentados, foram coletadas as evoluções de 

retorno cada índice no período estudado sendo: 
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Figura 1 – Evolução de retornos do índice S&P 500 

] 

Fonte: Dados da pesquisa 

Figura 2 – Evolução de retornos do índice Nasdaq 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

Figura 3 – Evolução de retornos do índice Ibovespa 

 



 

Fonte: Dados da pesquisa 

Figura 4 – Evolução de retornos do ativo BOVA11 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

Diferente da correlação, é possível notar que ambos os índices e o ativo 

estudados demonstram pico de retorno entre março e abril do ano de 2020, 

coincidentemente, trata-se de período em que a OMS realizou o decreto em 11 de 

março de 2020 que o coronavírus atingia o status de pandemia (OMS, 2022). 

4.2 Análise do comportamento dos retornos 

Foram avaliados os resultados obtidos primeiramente por âmbito internacional 

seguido pelo cenário nacional sendo avaliado do evento mais antigo para o mais atual. 

Sendo a data 0 da Figura 5 o anúncio divulgado em 17/06/2019 referente à 

vantagem de Joe Biden perante seu adversário Donald Trump na pesquisa eleitoral 

de intenção de voto dos Estados Unidos, podemos observar que o mercado 

apresentou um retorno positivo em relação ao possível resultado da eleição. 

É possível notar que antes do evento, o mercado já reagia positivamente ao 

cenário de eleição onde o foi impulsionado em dias posteriores. Vale ressaltar que, 

enquanto candidato, Joe Biden representava um viés de propostas relacionadas ao 

combate do coronavírus, reajustes de salário-mínimo e políticas externas (BBC, 2020). 

Figura 5 - Gráfico de retornos acumulados, notícia de 17/06/2019 



 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2022) 

Em seguida, avaliou-se o evento referente ao resultado das eleições, em que 

se nota que nos dias que antecederam o evento, ambos os índices demonstram 

retorno negativo até as apurações de resultado das votações avançarem. Com o 

anúncio da vitória de Joe Biden em 07/11/2020 foi concretizado o retorno positivo 

conforme Figura 6. 

Figura 6 - Gráfico de retornos acumulados, notícia de 07/11/2020 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2022) 

Nippani et al. (2005) por testes-t convencionais e regressões da variável 

dummy expôs que o atraso na divulgação do resultado das eleições dos Estados 

Unidos em 2000 teve fortíssimo impacto no mercado financeiro do país, chegando até 

mesmo a impactar outros mercados internacionais. Sendo assim, o estudo realizado 

no período de divulgação conforme notícia 2 está alinhado com o estudo referencial 

uma vez que a apuração das eleições de 2020 dos Estados Unidos foi considerada a 



 

segunda mais longa do país (EXAME, 2020). Adicionalmente, com o mesmo tema de 

Nippani et al. (2005) o estudo realizado por He at al. (2008) teve também foco no 

atraso na divulgação do resultado eleitoral de 2000 nos Estados Unidos, porém 

utilizou diversos métodos de estimação para complementar que, além do impacto no 

mercado financeiro do país, há principalmente em empresas politicamente expostas. 

Similarmente, utilizando a metodologia de estudo de eventos, Pantzalis et al. 

(2000) obteve resultados de retorno positivo em relação ao período eleitoral e o 

mercado de ações de 33 países. Dentre os principais pontos levantados, foi 

identificado que em situações de vitória do partido opositor houve retornos anormais 

positivos. Desse modo, considerando tanto a notícia 1 como a notícia 2 expõem dados 

e resultados referentes a troca de poder dos Estados Unidos, os resultados obtidos 

estão em linha com o estudo. Podemos definir que os eventos políticos norte-

americanos demonstraram influência no mercado financeiro do país considerando o 

retorno dos índices estudados e eventos.  

Guganda et al. (2018) tiveram como tema o impacto entre os resultados das 

eleições de 2016 dos Estados Unidos e demais países com fluxo de investimento 

estrangeiro. Tema não chegou a ser o ponto focal do estudo realizado neste trabalho 

ou resultados apresentados, porém, não é possível descartar que o Brasil possa sofrer 

impacto similar aos países estudados pelo mesmo uma vez que os efeitos foram 

comprovados conforme testes de causalidade de Granger, VECM e modelos vetoriais 

de correção de erros. 

Adicionalmente, foi observado que o evento de divulgação do resultado das 

eleições dos Estados Unidos também apresentou reação positiva nos índices 

brasileiros estudados conforme Figura 7. 



 

Figura 7 - Gráfico de retornos acumulados, notícia de 12/01/2022 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2022) 

Em vertente nacional, o primeiro evento estudado foi a divulgação da primeira 

pesquisa eleitoral de intenção de voto em 12/01/2022 onde Luiz Inácio Lula da Silva 

surgiu à frente de Jair Messias Bolsonaro e Sergio Moro. A partir da data do evento, 

pôde-se notar conforme Figura 8 o retorno positivo contínuo apresentado no estudo. 

Figura 8 - Gráfico de retornos acumulados, notícia de 12/01/2022 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2022) 

Podemos notar que referencial de Pantzalis et al. (2000) e eventos estudados 

até o momento em relação à incerteza política e possível troca de poder demonstram 

forte retorno positivo. Em linha, Cervantes et al. (2020) através da abordagem 

bayesiana juntamente com o teste linear de causalidade de Granger obteve que a alta 

incerteza e volatilidade do mercado financeiro estão relacionadas ao ciclo presidencial 

no período das eleições dos Estados Unidos de 2016. 



 

Porém, identificamos divergência quanto ao estudo de Sa’diyah et al. (2020) 

onde foi exposto que o período eleitoral da Indonésia em 2019 (pré, durante e após) 

não demonstrou qualquer influência no mercado de capitais do país. Isto se deve ao 

fato de que houve reeleição do presidente que estava em exercício desde 2014, dessa 

forma, não houve qualquer incerteza política no período estudado do referencial 

citado. 

Por fim, o último evento está disposto na Figura 9, referente a oficialização da 

pré-candidatura do candidato Lula. Diferente de todos os eventos anteriores, este não 

demonstrou retorno positivo em qualquer ponto de estudo.  

Figura 9 - Gráfico de retornos acumulados, notícia de 07/05/2022 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2022) 

Acompanhando o resultado obtido acima, Batista et al. (2016) verificou através 

de metodologia analítica e quantitativa que a evolução do Impeachment brasileiro em 

2016 não chegou a afetar de fato o desempenho do mercado de ações nacional. Aliás, 

foi verificado que o mercado apresentou reação conforme esperado a medida que 

houve conhecimento dos fatos. 

A diferença está também associada aos resultados obtidos por Pantzalis et al. 

(2000) dado que foi exposto que quando há relevante grau de incerteza referente ao 

período pré-eleição, há aumento proporcional nos preços das ações a medida que a 

incerteza é resolvida. No caso, a notícia 3 já antecipava a resolução para a incerteza 

das eleições, sendo a notícia 4 apenas um posicionamento oficial do partido político 

do candidato que já liderava as pesquisas, sem novos fatos. Já no evento estudado 



 

por Batista et al. (2016), a evolução dos acontecimentos do Impeachment já era 

esperada pelos investidores. 

Em contrapartida, Pereira et al. (2018) verificou através de do estudo de 

correlações que o simples fato do termo "Donald Trump" viralizar conforme base do 

Google Trends gera influência no mercado internacional com foco no México, Japão, 

Australia e Brasil. 

 Abaixo, segue Tabela 5 com os resultados dispostos de forma resumida: 

Tabela 5 - Resumo de resultados obtidos 

Notícia País Categoria Resultado 

1 Estados Unidos Pesquisa Eleitoral + 

2 Estados Unidos Resultado da Eleição + 

3 Brasil Resultado da Eleição + 

4 Brasil Pesquisa Eleitoral + 

5 Brasil Oficialização de Pré-Candidatura - 

 

Fonte: Autoria Própria (2022) 

 

5. CONCLUSÃO 

Em linhas gerais, com exceção de apenas um, eventos de natureza política 

referentes ao período eleitoral de um país apresentam forte retorno positivo com o 

mercado financeiro e os principais índices de cada um deles. Adicionalmente, os 

indicadores abordados e estudados não demonstram correlação internacional, 

apenas correlação entre o próprio mercado nacional de cada origem. 

As notícias 1, 2 e 3 (pesquisas eleitorais e divulgação do resultado) estavam 

diretamente relacionadas ao rumo e resultado que cada eleição estava seguindo 

enquanto a notícia 4 (oficialização da candidatura) não divulgou diretamente qualquer 

tipo de dados e pesquisas que trouxesse certeza ao mercado. Adicionalmente, a 

notícia 3 apresentou reação positiva tanto nos índices dos Estados Unidos tanto nos 

índices do Brasil. 

Dessa forma, apoiado em estudos empíricos e com os resultados aqui 

apresentados, entende-se que aqueles eventos políticos acompanhados de dados de 

intenção de voto e resultados possuem retorno positivo no mercado financeiro. 

Especulações e/ou anúncios principalmente desacompanhados de bases de dados 

apresenta retorno negativo.  

Em conclusão, considerando potencial de impacto no mercado financeiro 

proveniente de eventos políticos de caráter eleitoral, carteiras e fundos de 



 

investimentos com ativos associado aos índices do mercado podem sofrer impacto no 

período eleitoral nacional. Sendo assim, é possível ter direcionamento quanto ao 

evento de caráter eleitoral baseado nos resultados deste estudo.
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