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Resumo 

 
O artigo propõe-se a analisar o impacto do terrorismo na economia e, mais 
especificamente, tratando dos seus efeitos no mercado brasileiro. Considera-se os 
atentados ocorridos em Nova York, a 11 de setembro de 2001, em Madri, a 11 de 
março de 2004, e em Londres, a 07 de julho 2005. Com base na literatura que 
relaciona o impacto do terrorismo na economia, este trabalho analisa, por meio de 
testes estatísticos, os efeitos dos atentados no mercado financeiro brasileiro, e mais 
notadamente na Bovespa. Os resultados mostram que o efeito dos atentados na 
variação do índice Bovespa é de curto prazo e temporário, desta forma, corroborando 
as análises realizadas em outros países e percebidas também na literatura como em 
Kollias, Papadamou, Stagiannis (2010), Drakos (2010) e Graham e Ramiah (2011). 
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Introdução 

O mercado de capitais é um sistema em que se realizam operações de 

valores mobiliários sendo ele uma forma das empresas conseguirem mais recursos 

para seu financiamento (PÓVOA, 2010). Nesta busca, as empresas se valem 

frequentemente do mercado acionário, responsável pela comercialização das ações, 

sendo que uma ação segundo Fortuna (2010, p. 691) “[...] representa a menor 

parcela do capital próprio de uma sociedade por ações”. 

As ações que já tiveram seu lance inicial podem ser comercializadas nas 

bolsas de valores. Segundo Fortuna (2004 p. 439, apud BRANCO 2014, p. 24), a bolsa 

de valores é “o local especialmente criado e mantido para negociação de valores 

                                         
1  Estudante do curso de graduação em Relações Internacionais da ESPM-SP. E-mail: 
estherfuentes180@gmail.com. 
2  Professor do curso de graduação em Relações Internacionais da ESPM-SP. E-mail: 
raphael.almeida@espm.br.   
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mobiliários em mercado livre e aberto”. Importante também mencionar que as bolsas 

são compostas por índices que se caracterizam por serem indicadores do desempenho 

de um grupo de ações3. No Brasil, o Índice Bovespa (Ibovespa) é o principal índice da 

BM&F Bovespa. 

As bolsas são uma boa opção para as empresas e têm se mostrado uma 

forma de investimento cada vez mais popular seja para as próprias empresas ou 

indivíduos. Contudo, as ações nas bolsas também estão suscetíveis a riscos, que 

podem ser separados em duas categorias: risco específico e não especificado.  

O primeiro refere-se ao risco que naturalmente se observa devido às 

próprias condições de uma dada empresa ou do setor em que suas ações estão 

inseridas (PÓVOA, 2010). Tomando o caso do Brasil como exemplo, alguns setores 

como de aviação e farmacêutica são muito sensíveis à alta do dólar, enquanto outros 

como mineração e siderurgia se beneficiam de tal situação4. Sendo assim, sabe-se 

que a valorização ou não da moeda nacional poderá gerar impactos sobre o 

comportamento das ações, ou seja, existe um certo grau de previsibilidade neste 

tipo de risco e justamente por tal fato, o mesmo se torna um pouco mais contornável. 

Já os riscos não especificados caracterizam-se por ser de difícil previsão, 

pois não são resultantes do normal andamento do mercado, mas de fatores externos, 

dos quais ele não pode controlar e que tendem a impactar todas as ações em maior 

ou menor grau. Neste caso, o risco pode ser de diferentes origens: vindos de 

desastres naturais como terremotos e enchentes, provenientes do Estado como novas 

regulamentações e instabilidades políticas ou ainda, vindos de rupturas causadas 

pelo próprio homem como conflitos armados e terrorismo (LESSARD, 2013). 

Justamente em se tratando do terrorismo, é propósito deste artigo analisar as 

consequências que o mesmo gera para o mercado brasileiro, em especial na Bovespa. 

 

Objetivos 

O objetivo desse estudo é investigar a existência de impactos significativos 

relacionados a atentados terroristas recentes sobre o mercado financeiro brasileiro, 

                                         
3  BM&F BOVESPA, Índices. Disponível em: 
<http://www.bmfbovespa.com.br/indices/BuscarIndices.aspx?idioma=pt-br> Acesso em: 10 de 
janeiro de 2016) 
4  Quais setores ganham e quais perdem com a alta do dólar? Exame, 
http://exame.abril.com.br/economia/noticias/quais-setores-ganham-e-quais-perdem-com-a-alta-
do-dolar (último acesso: 29 de dezembro de 2015) 

http://www.bmfbovespa.com.br/indices/BuscarIndices.aspx?idioma=pt-br
http://exame.abril.com.br/economia/noticias/quais-setores-ganham-e-quais-perdem-com-a-alta-do-dolar
http://exame.abril.com.br/economia/noticias/quais-setores-ganham-e-quais-perdem-com-a-alta-do-dolar
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mais precisamente sobre a Bovespa. Para esta análise, foram escolhidos três 

atentados de grande repercussão mundial: o ocorrido em Nova York, a 11 de 

setembro de 2001, em Madri, a 11 de março de 2004 e em Londres, a 07 de julho de 

2005. Quanto ao período estudado, compreende-se os anos entre 1995 e 2014, sendo 

que tal escolha foi motivada por causa da estabilização da moeda brasileira a partir 

de 1995 com o Plano Real. Desta forma, evitou-se que a análise ficasse comprometida 

devido às variações que a moeda do país passou nos anos anteriores.  

 

Metodologia 

A metodologia deste trabalho está amparada em duas grandes seções. Na 

primeira delas, a revisão da literatura, trabalha-se com dois grandes temas: o 

primeiro é a definição de terrorismo adotada pelo trabalho, pois a literatura não 

apresenta um consenso a respeito deste conceito. O segundo tema é a experiência 

internacional em que se tomou como base autores que trabalharam com a influência 

do terrorismo sobre bolsas de valores em diferentes partes do mundo, sendo que tais 

trabalhos tiveram grande importância para este artigo. A segunda seção 

metodológica trata da análise de dados dos pontos do índice e de volume da Bovespa 

e sua interação com os atentados. Os dados referentes ao comportamento da bolsa 

brasileira foram adquiridos por meio do sistema gerenciador de séries temporais do 

Banco Central do Brasil com periodicidade diária durante os anos de 1995 a 2014. 

Quanto aos dados referentes a terrorismo, foi utilizado como base a Global Terrorism 

Database. 

Nesta segunda seção, serão analisadas as variáveis de pontos e volume 

transacionado e será aplicada a técnica estatística de teste de diferença de média 

para a verificação da existência ou não do efeito sobre a bolsa brasileira. Optou-se 

neste artigo por trabalhar com uma análise dos pontos do Ibovespa e não focar em 

um setor específico, pois considerando que o índice apresenta o comportamento 

médio das principais ações da Bovespa, sua análise poderia fornecer um resultado 

interessante de como as ações mais importantes da bolsa reagiram ante aos 

atentados. Já a análise do volume, por sua vez, indica qual é a capacidade financeira 

da bolsa e o quanto ela foi afetada por estes atentados estudados. 

 

 



 

Anais do 5º Seminário de Iniciação Científica da ESPM | ISSN: 2358-2138 
São Paulo | 27 de outubro de 2016 

4 

Terrorismo e Revisão da Literatura 

Especificamente analisando o que se entende por terrorismo, não existe 

até o momento um consenso acerca de sua definição. O que se tem atualmente é 

uma compreensão variada do significado, cada qual alinhado a uma perspectiva de 

mundo, embora algumas definições sejam similares. Em outros casos, como 

organizações internacionais ou blocos regionais como a União Europeia um consenso 

entre seus membros ainda se mostra difícil.  

Dentre as definições conhecidas, alguns exemplos se destacam como a 

definição aceita pelo Departamento de Defesa (2010) dos EUA que considera 

terrorismo: “[t]he unlawful use of violence or threat of violence, often motivated by 

religious, political, or other ideological beliefs, to instill fear and coerce 

governments or societies in pursuit of goals that are usually political5”. Hoffman 

(2006), um dos estudiosos mais conhecidos sobre o assunto, considera esta como uma 

das definições mais completas atualmente. Este autor também traz uma definição 

interessante de terrorismo que pode ser usada como referência: 

Terrorism as the deliberate creation and exploitation of fear through 
violence or the threat of violence in the pursuit of political change [...] It is 
meant to instill fear within, and thereby intimidate, a wider ‘target 
audience’ that might include a rival ethnic or religious group, an entire 
country, a national government or political party, or public opinion in 
general. (HOFFMAN, 2006, p. 61-62) 

 

Isto posto, e com o intuito de servir unicamente para a continuação deste 

estudo, se proporá uma definição de terrorismo com base nestas duas fontes acima 

mencionadas. A escolha por uma definição se mostrou importante, pois dessa forma 

foi possível delimitar melhor quais atos podiam se adequar no entendimento deste 

termo, o que consequentemente gerou uma melhor precisão para determinar quais 

eventos seriam usados como objetos deste artigo. 

Sendo assim, terrorismo se caracteriza pelo ilegal uso da violência ou a 

ameaça da violência, geralmente motivado por questões religiosas, políticas ou 

ideológicas de qualquer tipo. Procura incutir o medo, intimidar ou coagir um público-

alvo específico que pode ser grupos étnicos rivais, grupos religiosos, um Estado em 

                                         
5 US DEPARTMENT OF DEFENSE, DOD Dictionary of Military and Associated Terms. Disponível em: 
<http://www.dtic.mil/doctrine/new_pubs/jp1_02.pdf> Acesso em: 14 de setembro de 2015 

http://www.dtic.mil/doctrine/new_pubs/jp1_02.pdf
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particular, governos nacionais ou até mesmo a opinião pública, de modo a atingir 

objetivos que são normalmente de natureza política6 7. 

Além de terrorismo, é necessário também estabelecer o que se entende 

como organização terrorista. Assim como o anterior, ainda não existe um consenso 

sobre o que se considera uma organização terrorista e atualmente a maioria das 

definições encontradas são muito amplas e vagas como exemplificado por aquela 

adotada pelo Departamento de Estado dos EUA (2001): “[...] terrorist group means 

any groups practicing, or which has significant subgroups which practice, 

international terrorism8”. 

Apesar da dificuldade, a definição feita pelo Terrorism Act 2000 do Reino 

Unido pode ser considerada como uma das mais completas até agora, sendo ela:  

An organisation is concerned in terrorism if it— 
 
(A) Commits or participates in acts of terrorism, 
(B) prepares for terrorism, 
(C) Promotes or encourages terrorism, or 
(D) Is otherwise concerned in terrorism. 
The cases in which an organisation promotes or encourages terrorism […] 
include any case in which activities of the organisation— 
 
(a) Include the unlawful glorification of the commission or preparation 
(whether in the past, in the future or generally) of acts of terrorism; or 
(b) Are carried out in a manner that ensures that the organisation is 
associated with statements containing any such glorification 9 . (THE 
NATIONAL ARCHIVES, UK GOVERNMENT, 2000, p. 2) 

 

Justamente por se figurar como a melhor definição de organização 

terrorista elaborada até o momento, ela também foi a escolhida para ser usada como 

embasamento deste trabalho. 

Ainda que terrorismo seja um tema de difícil definição, sua importância 

faz com que seja extensamente pesquisado na academia nas mais diversas áreas do 

conhecimento. Considerando que este trabalho procura analisar o impacto do 

terrorismo na economia, foi possível encontrar uma vasta literatura que trata sobre 

este tema, sendo que alguns dos autores de maior influência para este artigo foram 

Drakos (2010), Kollias, Papadamou, Stagiannis (2010) e Graham e Ramiah (2011). 

                                         
6 US Department of Defense, DOD Dictionary of Military and Associated Terms. Disponível em: 
<http://www.dtic.mil/doctrine/new_pubs/jp1_02.pdf> Acesso em: 14 de setembro de 2015 
7 HOFFMAN, Bruce. Inside Terrorism. New York: Columbia University Press, 2006. p. 61-62. 
8 UNITED STATES CODE, State Section 2656f(a) of Title 22 of the United States Code. Disponível 
em: <http://www.state.gov/documents/organization/65464.pdf> Acesso em: 14 de setembro de 
2015 
9  UK LEGISLATION, Terrorism Act 2000. Disponível em: 
<http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2000/11/section/1> Acesso em: 17 de setembro de 2015 

http://www.dtic.mil/doctrine/new_pubs/jp1_02.pdf
http://www.state.gov/documents/organization/65464.pdf
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2000/11/section/1
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Em seu artigo, Drakos (2010) pesquisou a relação existente entre o 

impacto de atentados terroristas ocorridos em um Estado e o possível efeito sentido 

em outro. O autor não só defende que abalos inesperados, ainda que perpetrados 

localmente, tendem a gerar uma repercussão através dos mercados como também 

justifica que sua ocorrência se deve por três canais distintos. O primeiro deles 

chamado de integração mundial entende que a transmissão do choque para um 

terceiro Estado depende do quanto ele está integrado com os mercados 

internacionais. O segundo, de relações bilaterais, acredita que quanto maior forem 

os laços econômicos entre o Estado que sofreu o atentado (ground-zero country) e o 

outro, maior será a sua transmissão. O terceiro, de liquidez de mercado, defende 

que a propagação aumenta quanto mais líquido for o caráter do mercado financeiro 

deste terceiro Estado.  

Para investigar qual destes três canais foi o mais significativo, Drakos 

(2010) analisou 68 bolsas ao redor do mundo em um período de 2002 a 2005, tomando 

como referência os atentados terroristas de Madri (2004) e Londres (2005) e tendo 

como base para a análise a metodologia econométrica do three-factor world model 

e o modelo Pooled Panel GARCH (PP-GARCH).  

A análise feita por Drakos (2010) demonstrou que realmente choques 

terroristas se difundem através dos mercados e principalmente que tal reação varia 

de um mercado para o outro. Os três canais propostos de fato exercem influência 

para que o impacto sofrido no ground-zero country seja sentido em um terceiro 

Estado, sendo que o canal de relações bilaterais se mostrou como o determinante 

mais expressivo para tal efeito. 

Enquanto Drakos (2010) procurou entender o efeito contágio entre as 

bolsas mundiais, Kollias, Papadamou, Stagiannis (2010) se propuseram a analisar o 

impacto dos atentados de Madri e Londres, especificamente nas respectivas bolsas 

dos países afetados (Barcelona, Madri, Valência e Londres), de modo a verificar os 

efeitos nos seus índices gerais bem como em alguns setores específicos. Para isto, 

avaliaram os preços diários destas bolsas por 500 dias comerciais, sendo que o 

período avaliado nas bolsas espanholas foi de 2003 a 2006 e na bolsa britânica de 

2004 a 2006. Quanto à metodologia, foram utilizados modelos econométricos da 

família GARCH. 
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No atentado da Espanha, descobriu-se que o efeito do atentado foi 

uniforme nos índices gerais das bolsas. Os retornos foram negativos, mas pouco 

expressivos no dia, se tornando mais significativos após o 6º até o 11º dia após o 

ocorrido. Em Londres, é notável que só foi preciso um dia comercial para a bolsa se 

recuperar do atentado, ao contrário do que ocorrido em Madri. A diferença, segundo 

os autores pode ser porque o atentado em Londres foi suicida, ao contrário do caso 

espanhol, então o risco de uma nova ameaça não era mais tão presente, e porque o 

mercado de ações londrino possuía arranjos institucionais mais sólidos que os 

espanhóis. Além disso, um dos principais resultados apontados pelos autores é que 

ambos atentados tiveram efeitos transitórios nos mercados, uma vez que seus 

impactos negativos ocorreram por um curto período de tempo e as bolsas acabaram 

por se recuperar posteriormente. 

Este último ponto feito por Kollias Papadamou e Stagiannis (2010) sobre a 

temporariedade dos efeitos de atentados nas bolsas possui certa semelhança aos 

resultados encontrados por Graham e Ramiah (2011) que avaliaram o impacto do 

terrorismo no mercado de ações japonês e em seus principais setores industriais. 

Para realizar esta análise, os autores tomaram como referência o 11/9 e mais quatro 

atentados após ele, em Bali (2002), Madri (2004), Londres (2005) e Mumbai (2006), 

comparando como estes atentados repercutiram no mercado japonês. A metodologia 

utilizada pelos autores compreendeu análises de event study, estatística 

paramétrica e não paramétrica, regressão (CAMP) e regressão múltipla. Quanto ao 

período, analisou-se os dados de 1999 a 2007. 

Os resultados encontrados sugerem que no dia seguinte ao 11/9 tanto o 

mercado acionário como os setores industriais japoneses tiveram fortes impactos 

negativos continuando por 5 dias após o evento, além de um grande aumento no risco 

sistemático. Já o atentado em Bali em 2002 não registrou logo no primeiro dia 

retornos negativos ou aumento de risco sistemático sendo que esta percepção acabou 

crescendo com o tempo. Também o atentado de Madri em 2004 gerou um fraco efeito 

negativo nas indústrias japonesas, mas por outro lado, o risco sistemático aumentou 

tanto a curto quanto a longo prazo. 

A mudança mais expressiva se deu com o atentado de Londres em 2005, 

cujo efeito foi praticamente insignificante para a bolsa e indústrias japonesas que 

se mostraram insensíveis ao evento seja em seus retornos ou no risco sistemático. 
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Por fim, o ataque a Mumbai em 2006 teve uma atuação parecida com o atentado 

anterior não apresentando efeitos significativos nos retornos ou nos riscos 

sistemáticos. 

Desta forma, Graham e Ramiah (2011) concluíram que passado o choque 

pelo 11/9 e depois dos ataques de Bali e Madri, o mercado japonês ficou cada vez 

mais insensível a estes eventos. Isso ocorreu pelo fato de que os investidores 

incorporaram em suas expectativas tais riscos geopolíticos.  

Após a apresentação da literatura acima que foi utilizada como base, 

procurou-se então avaliar os possíveis efeitos causados por atentados terroristas no 

mercado brasileiro e mais especificamente na Bovespa. Diferentemente do que 

apresentado nas contribuições acadêmicas anteriores, este artigo usou teste de 

diferença de média como metodologia para avaliar as variações dos pontos do índice 

e do volume transacionado.  

Esta escolha se deve pelo fato de ser um método mais simples de análise 

que se mostrou adequado para os objetivos deste artigo. Por outro lado, há de se 

ressaltar que esta abordagem tem certas limitações, pois não é possível controlar 

por meio dela outros efeitos como estabilidade econômica, fiscal ou monetária. 

Contudo, mesmo com este impasse, alguns resultados interessantes foram 

encontrados. 

 

Resultados  

Para analisar o propósito central deste estudo, coletou-se dados da 

Bovespa, referente a seu volume negociado em milhões de reais e em número de 

pontos do Ibovespa. O período analisado compreende os anos de 1995 até 2014, com 

periodicidade diária e a fonte destes dados foi o sistema gerenciador de séries 

temporais do Banco Central do Brasil10. Já para os eventos terroristas, a fonte 

utilizada foi a Global Terrorism Database11, e os atentados escolhidos foram o 11/9 

em Nova York, o de 2004 em Madri e o de 2005 em Londres. 

 

                                         
10  BANCO CENTRAL DO BRASIL, Séries temporais. Disponível em: 
<http://www4.bcb.gov.br/pec/series/port/aviso.asp> Acesso em: 10 de janeiro de 2016 
11  GLOBAL TERRORISM DATABASE, Global Terrorism Database Home Page. Disponível em: 
<http://www.start.umd.edu/gtd/> Acesso em: 10 de janeiro de 2016 

http://www4.bcb.gov.br/pec/series/port/aviso.asp
http://www.start.umd.edu/gtd/
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Gráfico 1 - Comportamento do Índice Bovespa - Pontos (Esquerda) e 
Volume transacionado (Direita) 

 

Fonte: Banco Central do Brasil 

 

Neste gráfico é possível perceber o forte crescimento do índice Bovespa e 

com um olhar mais detalhado, observa-se que crises econômicas, como a de 2008, 

possuem um forte impacto sobre ele. Contudo, para analisar o efeito causado por 

atentados será necessária uma avaliação minuciosa que abranja diferentes períodos 

de tempo de modo a verificar a extensão em que atentados terroristas podem vir a 

impactar na bolsa brasileira tendo como base a variação dos pontos do índice e do 

volume transacionado.  

Desta forma, os períodos estudados avaliam as variações ao longo do dia 

do evento, em comparação dos cinco pregões anteriores e dos cinco posteriores, as 

diferenças entre o dia do evento com os dias imediatamente anterior e posterior, 

uma análise de longo prazo anual, e mais uma de curto prazo, na qual é realizado 

um teste de diferença de média que abarca o espaço de no mínimo um mês. 

De forma mais abrangente e preliminar, é perceptível que os atentados 

terroristas possuem algum tipo de influência sobre os índices, tal como a literatura 

apresentou na seção passada. Para o atentado do 11/9, o índice recuou praticamente 

20% com relação ao início do mês. Somente naquele dia, o índice recuou cerca de 

9%. Em uma média simples dos cinco pregões anteriores e dos cinco posteriores, 

antes do evento a média em pontos era de 12.466 e após era de 10.510, uma 

diferença de 15,6%.  

Um comportamento semelhante também foi percebido no atentado em 

Madri, em que o índice recuou praticamente 3% com relação ao início do mês, 

indicando uma queda menor quando comparado ao anterior. Focando-se somente no 

dia do atentado, o índice recuou cerca de 4% e em uma média simples dos cinco 
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pregões anteriores e dos cinco posteriores, antes do atentado a média em pontos era 

de 22.520 e após era de 21.778, uma diferença de 3,8%.  

Por fim, no atentado de 2005 em Londres, a mesma análise foi realizada 

e os números indicam que a bolsa brasileira não se comportou da mesma forma que 

em atentados anteriores. A variação no dia foi de apenas -0,2%, enquanto que a 

média nos cinco pregões posteriores foi superior à média de pregões anteriores ao 

ataque (25.349 contra 24.886). 

Voltando a análise para os dias imediatamente anterior e posterior, a 

comparação da média dos pontos no 11/9 mostrou uma queda de -9,18% visto o dia 

anterior. Em contrapartida, com o dia posterior apresentou um aumento de 2,64% 

nos pontos. No atentado de 2004 ao comparar com o dia 10/03/2004, os pontos do 

índice tiveram uma queda de -4,18%.  Por outro lado, em relação ao 12/03/2004, 

apresentou um aumento de 4,87%. No atentado em 2005, o índice mostrou ligeira 

queda de -0,27% para com o dia anterior e comparado ao posterior continuou 

evidenciando uma queda mínima de -0,11%. 

Já para o volume transacionado, o atentado de 11/9 evidenciou uma 

flutuação grande nos pontos. Na análise de curto prazo, a comparação do dia do 

atentado com o 10/09/2001, observou-se uma queda considerável de -61,08%. Já em 

comparação ao dia 12/01/2001, o volume apresentou uma alta enorme de 205,81%. 

Contudo, em 2004 o volume comportou-se de maneira diferente. Comparando-se 

com o dia anterior, evidenciou-se um aumento de 11,29% do volume, mas ao 

comparar com o dia posterior notou-se uma queda de -16,08%. Por fim, em 2005 

evidenciou-se uma queda de -10,30% em relação ao dia anterior e com relação ao 

dia posterior, notou-se um aumento de 8,58%. De fato, de um dia para outro, 

diferenças significativas no mercado são notadas e elas se devem devido à ocorrência 

dos atentados. 

Por outro lado, com relação à análise de longo prazo, que verificava a 

variação anual, não foi possível afirmar que os atentados terroristas eram os 

responsáveis de gerar um impacto tão forte a ponto de afetar a Bovespa durante 

todo o ano, observando-se apenas um efeito temporário. Isto porque as quedas mais 

significativas, tanto em índice quanto em volume, não ocorreram nos meses dos 

atentados, sendo que a única exceção foi o desempenho do índice em 2001, no qual 
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realmente se observou uma queda acentuada entre os meses de setembro até 

outubro.  

A explicação de porque os atentados isoladamente não foram o principal 

fator responsável pelos desempenhos anuais mais negativos na Bovespa pode ser 

devido ao fato de que outras condições externas como crises econômicas e o próprio 

curso da economia brasileira naqueles anos se figuraram como determinantes muito 

mais influenciadores. Contudo, é necessário que mais estudos sobre este ponto sejam 

realizados.  

Apesar disto, a comparação entre dias próximos forneceu um importante 

indicativo do efeito de atentados terroristas a curto prazo, então se fez necessário 

investigar um pouco mais, buscando outros métodos que corroborem tal afirmativa 

e estendendo também o espaço de tempo de comparação, de modo a descobrir a 

real dimensão destes efeitos. 

Sendo assim, aplicou-se um teste de diferença de média tendo novamente 

como base as variações dos pontos do índice e do volume transacionado na Bovespa. 

Este instrumento de análise é um teste de hipóteses, no qual procura-se provar se 

houve ou não alguma diferença (efeito) entre duas amostras. Deste modo, foram 

comparadas as médias de dias diferentes antes e depois dos atentados estudados, 

como anteriormente. Contudo, o espaço de tempo foi maior que de um dia para o 

outro, estabelecendo-se um intervalo mínimo de um mês antes e depois dos 

atentados. 

O teste, procura determinar se ocorreu ou não efeito no mercado devido 

aos atentados terroristas. Isto significa que se o valor encontrado “depois” (ou seja, 

com atentado terrorista) for subtraído do valor de “antes” (sem o atentado) e o 

resultado for 0, significa que não ocorreu nenhum efeito. Por outro lado, se a 

subtração destes valores resultarem em um número diferente de 0, então houve 

efeito. Tal análise é realizada por meio da distribuição t de Student e a análise 

concentra-se em uma estatística complementar que é o p-valor (denotado pela 

Probabilidade na Tabela 1). A resposta para a pergunta pode ser encontrada da 

seguinte forma. Ao analisar o p-valor, caso ele seja menor ou igual a 0,1 significa 

que ocorreu efeito. 
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Tabela 1– Comportamento da Bovespa para os atentados em 2001, 2004 e 
2005 

 

Fonte: Banco Central do Brasil 

 

No que se refere à análise dos pontos, os resultados mostram que houve 

efeito estatisticamente significantes nos três atentados. Em 2001, o efeito negativo 

é o mais notável. Já em 2004, o atentado também gerou um efeito negativo embora 

menor. Contudo, em 2005 embora ocorresse efeito, este foi exatamente o contrário, 

sendo notado um aumento. Com relação ao volume, por sua vez, não se percebeu 

um efeito causado pelos atentados.  

Os efeitos notados nos pontos do índice podem ser explicados pelo fato de 

que o Ibovespa é composto das 59 ações12 mais importantes da bolsa e representam 

80% do volume total de negócios da Bovespa13. Sendo assim, pode-se afirmar que 

pelo menos para as ações mais importantes, os atentados geraram efeito 

significativo, o que não significa que todas as empresas listadas na Bovespa sentiram 

o mesmo efeito. Com isto, explica-se também porque no volume não se notou tal 

diferença, uma vez que lá se nota o comportamento de todas as empresas listadas 

na Bovespa e não somente as mais importantes. 

Os resultados encontrados neste artigo são semelhantes com os dos 

autores citados na revisão da literatura. Assim como em Drakos (2010), foi 

comprovado que de fato atentados terroristas geram um efeito contágio nas bolsas 

desde o ground-zero country para outras partes do mundo. Desta forma, mesmo que 

                                         
12  BM&FBOVESPA, Índice Bovespa (Ibovespa). Disponível em: 
<http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/indices/indices-amplos/indice-ibovespa-
ibovespa-composicao-da-carteira.htm#> Acesso em: 24 de julho de 2016 
13  INVESTPEDIA, O que é o Índice Bovespa (Ibovespa)? Disponível em: 
<http://www.investpedia.com.br/artigo/O+que+e+o+Indice+Bovespa+Ibovespa.aspx> Acesso em: 24 
de julho de 2016 

Pontos Volume Pontos Volume Pontos Volume

62 62 58 58 63 63

17,73 -0,96 1,99 1,52 -4,44 -0,56

0 0,33 0,05 0,13 0 0,57

Média Pontos 13.269,11 22.109,77 25.348,04

Média Volume 472,10 1.270,23 1.421,42

Média Pontos 10.779,86 21.715,62 26.254,18

Média Volume 518,05 1.112,94 1.504,35
Depois (1)

Variáveis
2001: EUA 2004: Espanha 2005: Reino Unido

Antes (0)

Probabilidade

Valor

DF

http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/indices/indices-amplos/indice-ibovespa-ibovespa-composicao-da-carteira.htm
http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/indices/indices-amplos/indice-ibovespa-ibovespa-composicao-da-carteira.htm
http://www.investpedia.com.br/artigo/O+que+e+o+Indice+Bovespa+Ibovespa.aspx
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o Brasil não tenha sofrido nenhum dos atentados estudados, foi gerado um efeito 

significativo na Bovespa.   

Por outro lado, a análise de longo prazo mostrou que o efeito causado por 

tais atentados é temporário, algo também encontrado por Kollias, Papadamou, 

Stagiannis (2010). Estando de acordo com tais autores, os resultados encontrados 

corroboram que a natureza do efeito é de curto prazo. No longo prazo, outros 

fatores, como crises econômicas, são mais determinantes para gerarem 

consequências mais expressivas nas bolsas. 

Já os resultados de Graham e Ramiah (2011) mostraram que com o passar 

dos anos o mercado financeiro estudado (no caso, o japonês) sofreu cada vez menos 

com os impactos dos atentados terroristas. O mesmo comportamento também foi 

observado na Bovespa. Em ambos os casos, as bolsas foram fortemente impactadas 

pelo atentado em 2001, mas o efeito causado decaiu considerável e gradativamente 

quando comparado com os atentados de 2004 e 2005. Assim como apontado pelos 

autores, é possível que os efeitos na Bovespa diminuíram, pois, os investidores 

incorporaram atentados terroristas em suas expectativas de risco. 

Por fim, uma outra questão que se considerou a partir da análise de longo 

prazo é que além dos efeitos de atentados serem temporários, muitas vezes as 

quedas mais expressivas ocorreram por outras causas. Um dos fatores mais 

facilmente percebidos são as crises econômicas mundiais como foi o caso da crise de 

2008, responsável por uma das quedas mais significativas na Bovespa. Outro fator de 

influência também sugerido foi o próprio andamento da economia brasileira. 

Tal afirmação se sustenta porque o ano de 2001 foi marcado por incertezas 

como a crise energética ou a crise da Argentina, inflação acima da meta, além do 

próprio atentado de 11/9. Tudo isto combinado pode ter sido decisivo para um 

impacto negativo na economia durante todo aquele ano14. Por outro lado, a economia 

brasileira nos anos de 2004 e 2005 desfrutou de um grande crescimento econômico 

girando em uma média de 4%, com inflação controlada, altos fluxos de investimentos 

além de se beneficiar com o aumento de preços das commodities15. 

                                         
14 GIAMBIAGI, Fabio; VILLELA, André; BARROS DE CASTRO, Lavinia; HERMANN, Jennifer. Economia 
Brasileira Contemporânea: 1945-2010. Rio de Janeiro: Elsevier Editora, 2011. p. 175-180. 
15 GIAMBIAGI, Fabio; VILLELA, André; BARROS DE CASTRO, Lavinia; HERMANN, Jennifer. Economia 
Brasileira Contemporânea: 1945-2010. Rio de Janeiro: Elsevier Editora, 2011. p. 217-218. 
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Com um cenário tão diferente e muito mais positivo que o primeiro, esta 

também pode ser uma das razões pela qual a Bovespa se comportou de maneira 

semelhante com a bolsa japonesa analisada por Graham e Ramiah (2011). Contudo, 

para comprovar tal afirmação mais estudos sobre esta questão são necessários, 

deixando-se, portanto, em aberto esta sugestão para futuras contribuições ao tema. 

 

Considerações Finais 

O terrorismo é um tema amplamente debatido, seja pelo impacto que 

custa a vida de muitos ou pelas consequências posteriores que se espalham para 

diversas áreas da sociedade. Neste estudo, aprofundou-se a análise de como 

atentados terroristas impactam no mercado financeiro brasileiro, especificamente 

avaliando o comportamento da Bovespa ante a três deles: o 11/09/2001 em Nova 

York, o 11/03/2004 em Madri e o 07/07/2005 em Londres. 

A análise dos dados por meio do teste de diferenças de médias mostrou 

que de fato os atentados terroristas estudados geraram efeito no mercado brasileiro, 

cada qual com proporções diferentes. Mesmo assim, em todos os casos se percebeu 

que tal efeito é de curto prazo e temporário.  

O atentado do 11/9 foi disparadamente o que causou efeito mais danoso 

na Bovespa. Naquele ocorrido em Madri também se percebeu um efeito negativo, 

embora bem menor quando comparado ao anterior. Já no de Londres, evidenciou-se 

um efeito de características completamente contrárias aos anteriores, apresentando 

um certo aumento no mercado. Os resultados da análise dos dados provaram-se ser 

condizentes com a literatura previamente elaborada acerca do tema, especialmente 

com os estudos de Drakos (2010), Kollias, Papadamou, Stagiannis (2010) e de Graham 

e Ramiah (2011). 

As conclusões encontradas neste artigo juntamente com os estudos dos 

autores acima citados trazem ao debate algumas questões interessantes. 

Primeiramente, o efeito contágio de atentados terroristas no ground-zero country 

que se espalham para outros locais, tal como mostrado em Drakos (2010), e que 

também se percebeu na Bovespa demonstram que a integração dos mercados 

mundiais é uma realidade concretizada. A globalização financeira que se iniciou 

desde os anos 1960 e se desenvolveu até agora abarca todos os mercados do mundo 

(CHESNAIS, 1998). Desta forma, tanto desenvolvidos como emergentes usufruem dos 
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fluxos de capitais entre os mercados, mas também sofrem com os riscos que podem 

abater um mercado e se espalhar para os demais. 

O terrorismo é um desses riscos e a maior integração faz com que nenhum 

mercado esteja imune a estes choques, ainda que seu efeito seja de curto prazo. 

Apesar disto, a inserção de atentados terroristas nas expectativas de riscos dos 

investidores, como apresentado por Graham e Ramiah (2011), vem tornando os 

mercados mais insensíveis a estes choques, como visto no caso japonês, e isto pode 

ter influenciado inclusive o comportamento da Bovespa ao longo dos anos. 

Ademais, no caso do Brasil é importante também considerar que o próprio 

andamento da economia pode ter influenciado enormemente nas consequências dos 

atentados terroristas sobre a Bovespa. Isto se sustenta tendo por base que o ano de 

2001 apresentou várias crises enquanto 2004 e 2005 mostraram forte crescimento 

econômico. Sendo assim, este é um tema ainda aberto para novos questionamentos 

e é também de grande interesse que investigações futuras sejam realizadas. 
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