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Durante um Bear Market, tal como a definição sugere,
estamos perante a queda de expectativas generalizadas
face ao mercado, ou seja, uma redução dos preços das
ações. 

A descida de preços gera receio nos investidores, mais
propriamente nos mais avessos ao risco, que de forma a
evitar perdas maiores, dado a respetiva queda, acabam por
vender os seus ativos financeiros e podem originar um
comportamento em cadeia, isto é, levar a um sucessivo
aumento do número de ações disponíveis para venda,
gerando um excesso de oferta que abala ainda mais os
preços das ações – gerando uma queda persistente no
tempo. 

Para além deste fenómeno, são múltiplos os cenários que
podem levar a uma recessão de mercado prolongada,
como por exemplo variações nas taxas de juro por parte das
entidades reguladoras. No caso de as taxas de juro subirem,
estas tendem a atrair um certo tipo de investidor que
procura algo mais seguro. Devido ao aumento destas taxas, e
consequentemente, ao aumento de retornos para quem
investe neste tipo de ativos (obrigações), tal poderá gerar um
impacto negativo no mercado de ações. Esta é uma situação
que podemos analisar nos dias de hoje, dado que devido à
subida das taxas de juro, alguns investidores já têm sido
atraídos para este tipo de escolha e troca de ativos.

A maioria dos Bear Markets surgem em períodos de
recessão económica. É possível identificar estas fases
através de vários indicadores, que não são necessariamente
associados aos mercados financeiros, como por exemplo o
aumento do desemprego, das falências, as quedas na
produção, a diminuição do rendimento familiar, entre outros.

 

As quedas de mercado são vistas com frequência como
algo a ser temido, uma vez que descontroladas podem vir
a proporcionar efeitos nefastos, não só na economia, mas
também na sociedade. Sendo assim, torna-se importante a
análise e a compreensão do conceito Bear Market.

O Bear Market pode representar quedas momentâneas,
não superiores a dois meses, ou então quedas contínuas e
prolongadas, consideradas de longo prazo, geralmente, em
ambos os cenários, superiores ou iguais a 20%.

O termo Bear Market teve a sua origem, tal como o seu
oposto, o Bull Market, no movimento efetuado pelo respetivo
animal no momento de ataque. O urso, dado a sua elevada
estatura, tende a atacar com ferocidade, dando uma patada
de cima para baixo, fazendo assim a analogia com uma
queda brusca nos preços de mercado.

As quedas retratadas por este fenómeno estão geralmente
associadas aos principais índices bolsistas. Contudo,
qualquer mercado, para além do mercado de ações, está
sujeito a este cenário, como por exemplo, o mercado de
commodities.

Dadas estas características, nem todas as quedas são
consideradas Bear market e algumas podem simplesmente
resultar de correções de mercado que refletem apenas um
ajuste ligeiro de preços.

COMO PODE O
MERCADO ENTRAR
NUMA FASE DE
BEAR MARKET?
A cotação em bolsa reflete muito mais que o valor
contabilístico, reflete também a expectativa dos
investidores face à capacidade da empresa de gerar cash
flow no futuro. Expectativas essas que de modo algum são
constantes ao longo do tempo, existindo períodos em que
estas sobem, aumentando o preço, ou descem, produzindo o
efeito oposto. 
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INTRODUÇÃO 



variação, explicando a volatilidade do mercado como algo
natural; na verdade, o mercado de ações subiu na segunda-
feira seguinte. Normalmente, face a valorizações sucessivas,
há uma alta confiança por parte dos investidores, que
costumam aproveitar estas fases para acumular os seus
lucros potenciais. Porém, o mercado não conseguiu
assegurar os seus ganhos e entrou em colapso na terceira
semana de março. Deu-se, então, início ao Bear Market.

RECONHECIMENTO
QUEDA DE PREÇOS

Inicialmente, os investidores costumam considerar a
queda inicial do mercado como sendo um evento
comum, sendo que os mercados sobem e descem. Se os
investidores fossem a tratar qualquer má semana como a
chegada de um Bear Market, tal levaria a um ciclo
permanente de maus desempenhos. Isto porque, se os
investidores vendessem as suas posições a cada chegada de
uma má fase, com receio que as suas ações desvalorizassem
ainda mais, teriam perdas permanentes, já que as ações
historicamente tendem a voltar ao seu nível anterior.  

O Bear Market mais recente, que começou em março de
2020, aconteceu devido a uma combinação de preocupações
persistentes sobre o efeito da pandemia Covid-19 na
economia mundial. Para além disso, outro fator que
contribuiu para a chegada do Bear Market foi a guerra de
preços dada nos mercados de petróleo entre a Arábia
Saudita e a Rússia, que fez os preços do petróleo descerem
para níveis nunca vistos desde a Segunda Guerra do Golfo
(ou Guerra do Iraque).

As ações subiram ligeiramente no início do ano de 2020,
antes de caírem rapidamente 11% na última semana de
fevereiro de 2020. Face a este acontecimento, as empresas
de consultoria emitiram comunicados sobre as origens da 
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FASES DE UM BEAR
MARKET 
Por norma os Bear Markets podem ser repartidos em 4
fases distintas, caracterizadas por:

Em seguida, regista-se uma queda dos preços a um ritmo
elevado, resultado da diminuição do desempenho das
respetivas organizações. Os indicadores macroeconómicos
que outrora eram positivos tornam-se médios, a tender para
o negativo.

Esta fase ocorre devido ao pânico gerado quando os
acionistas percebem que o típico conselho falhou. Os
investidores que compraram ações durante a queda, e que
esperaram que estas voltassem a subir, dado que é o que
geralmente acontece, percebem que em vez disso, têm
danos ainda maiores. Juntamente com a dor (e o
arrependimento) de perdas inesperadas, vem a surpresa de
que a sabedoria convencional estava errada. Aqui, a fé dos
investidores é testada: e estes vendem primeiro e fazem
perguntas depois.

ESTABILIZAÇÃO

A terceira fase é dada pela estabilização. As ações
interrompem o seu declínio, acabando assim com a
impressão de que não farão outra coisa senão cair. O pânico
diminui, mas a situação continua sombria. Os investidores
desvalorizam, durante a primeira fase, a queda das ações;
agora eles percebem que as ações caem por um bom motivo
e que, até que esse motivo seja eliminado, vão continuar a
enfrentar dificuldades, mesmo que registem alguns dias
bons.

Porém, este período também enfrenta turbulências. As
ações sobem, às vezes extraordinariamente, apenas para
depois serem derrubadas. O que o investidor sente varia
entre o otimismo cauteloso de que o fim está pelo menos
remotamente à vista, e o desespero de que a esperança seja
falsa. Este é normalmente o período mais longo do Bear
Market, estendendo-se por vários meses.

 



ESTABILIZAÇÃO

variaçã

ANTECIPAÇÃO

A quarta fase é a antecipação. É quando as ações
começam a recuperar. Tal como acontece com o início do
Bear Market, quase ninguém reconhece o seu fim até depois
de este ter acontecido. As notícias nesta altura tendem a ser
sombrias, acompanhadas por artigos sobre como os tempos
dourados das ações já acabaram. No entanto, alguns
investidores percebem a melhoria económica que está
aparente no futuro e tomam as suas decisões com base na
recuperação do mercado, por exemplo, comprando ações,
levando a que estas comecem a subir.

Os preços passam a decrescer a um ritmo menor e
começam a surgir resultados que mostram bons
desempenhos por parte das empresas, os quais começam a
atrair investidores – dando início a uma tendência de iniciar
precisamente um ciclo oposto, um Bull Market.
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Ao mesmo tempo, começam a entrar no mercado os
especuladores, que pretendem aproveitar os preços baixos,
para proveitos futuros, o que origina subida ligeira dos
preços. A isto chama-se “buy the dip”, que é uma frase
comum entre investidores depois de um ativo ter diminuído
no preço a curto prazo. Depois de tal ter acontecido, alguns
investidores veem isto como um momento vantajoso para
comprar ou aumentar uma posição existente, na esperança
de lucrar se o mercado recuperar.
 

Porque é que as pessoas tomam más decisões quando
se trata do dinheiro que investem?  

BEHAVIORAL
FINANCE E A SUA
CONEXÃO COM
BEAR MARKETS

O subcampo da economia comportamental –    Behavioral
Finance – tenta desmistificar este tema. 

             
                 A Behavioral Finance, argumenta que ao tomar
                decisões financeiras, como investir, as pessoas não
são tão racionais como a teoria tradicional das finanças
prevê. Essencialmente, o nosso cérebro lógico (a parte
esquerda   do cérebro) entra em conflito com o nosso
cérebro emocional (a parte direita) e, como resultado,
tomamos a decisão errada ou esperamos demasiado tempo
antes de tomar decisões. A ideia de que a psicologia
impulsiona os movimentos das bolsas de valores é contrária
às teorias estabelecidas que defendem a noção de que os
mercados financeiros são eficientes. 

A Teoria da Eficiência do Mercado, por exemplo, defende
que qualquer nova informação relevante para o valor de
uma empresa é rapidamente refletida no valor da ação
no mercado, levando a que os movimentos de preços
futuros sejam aleatórios, porque toda a informação
disponível (pública e alguma privada) já é descontada em
valores correntes. Contudo, através da “bolha da Internet” e
do subsequente colapso, a Teoria da Eficiência do Mercado é
dificilmente corroborada. Os comportamentalistas
explicam que o comportamento irracional é comum, e não
uma anomalia. 

               Geralmente, os investidores têm a tendência em
               imitar os outros, seguindo a corrente. Tal
               acontece, porque quando um mercado está a subir
ou a descer, os investidores estão sujeitos ao medo de que
os outros saibam mais ou que tenham mais informação.
Como consequência, os investidores sentem um forte
impulso para fazer o que os outros estão a fazer.

                Warren Buffett é um exemplo de um investidor
                que vai contra a multidão e confia na parte do
                cérebro mais lógica durante tempos de stress do
mercado, comprando ações quando os preços estão
significativamente mais baixos. A sua abordagem de
contraditoriedade tem resultado em ganhos de investimento
muito superiores aos da maioria dos investidores
profissionais. 
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CONTEXTUALIZAÇÃO

Outra opção seria o investimento em ETF inversos que
produzem retornos inversos dos índices tradicionais. 

Por exemplo, o VIX, conhecido como o Índice de
Volatilidade, é um indicador muito importante nos
mercados financeiros porque fornece uma medida
quantificável do risco de mercado e dos sentimentos dos
investidores. 

                O índice é gerado a partir das volatilidades 
                implícitas e extraídas do S&P 500, e destina-
                se a refletir as expectativas do mercado em
relação à volatilidade para os 30 dias seguintes. O VIX tende
a ser largamente baseado em reações do mercado de
ações. Por exemplo, quando os preços das ações caem, o
VIX tende a aumentar, muitas vezes até um grau exagerado.
Deste modo, em períodos de grande volatilidade do
mercado, os investidores podem beneficiar através de um
ETF que siga o VIX, que tenha participações em contratos de
futuros do índice. Estes ETFs são normalmente detidos
durante períodos de tempo relativamente curtos, de modo a
tirar partido das rápidas mudanças na volatilidade, e não
devem ser utilizados como parte de uma estratégia de
investimento de longo prazo.

                Por último, existe também a possibilidade de
                aplicar Put Options, que consistem no
                direito, não a obrigação, de vender uma ação a
um preço específico (strike price), até uma determinada
data-limite no futuro (expiration date). Uma Put Option
aumenta de valor à medida que a ação subjacente se
deprecia no mercado. No mercado americano, se o valor
cair para além do fixado à partida, o detentor da Put pode
exercer o direito de vender a ação nesse momento,
encaixando a diferença entre o strike price e a cotação real
no mercado. Ilustrando, se o strike for de 20$ e a ação
subjacente à put option tiver a 19$, há 1$ de valor intrínseco
na put option. Mas a opção de venda pode ser negociada por
1,35$. Os 0,35$ extra é um “premium” pelo valor do tempo,
uma vez que a cotação da ação subjacente pode mudar
antes que a opção expire.
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Buffett diz "Be Fearful When Others Are Greedy and Greedy
When Others Are Fearful”. Assim, o campo de behavioral
finance afirma que as pessoas, em vez de serem racionais e
calculistas, tomam frequentemente decisões financeiras
baseadas em emoções e preconceitos cognitivos. Por
exemplo, os investidores frequentemente preferem
continuar com posições que lhes estão a dar perdas em vez
“assumirem a derrota”.

O instinto de ir com a multidão explica porque é que os
investidores compram em bull markets e vendem em Bear
Markets.

É POSSÍVEL
GANHAR NUM
BEAR MARKET?

Pode soar estranho, mas os investidores podem lucrar em
tempos de crise nos mercados financeiros. O método
mais usual pelos investidores é o short selling – “venda a
descoberto” em português –, sendo que é uma jogada
extremamente arriscada e não recomendada a
investidores menos experientes.  Antes de definir short
selling, é importante relembrar que as ações, apesar de não
ser algo comum, podem, tal como os ativos fixos, ser
emprestados por certos períodos, por um determinado
montante definido à partida.

SHORT SELLING

Deste modo, o short selling consiste na venda em mercado
aberto de ações emprestadas com o objetivo de, se tudo
correr bem, recomprar no futuro a preços mais baixos e
consequentemente ter ganhos com a diferença.
Exemplificando, se as ações vendidas ‘ao descoberto’ (i.é.
sem as deter) da empresa XYZ estiverem a 35€ por ação e o
seu preço cair para 20€, podemos comprar as ações de volta
a 20€ para fechar a posição curta e assim, obter um lucro
global de 15€ por ação. 

ETF INVERSOS
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BLACK MONDAY 1987 FINANCIAL CRISIS
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Com isto, gerou-se o pânico principalmente no mercado
acionista, não só por um ou 2 fatores, mas sim devido a esta
junção de inúmeros fatores, levando então à queda
anteriormente referida.

EXEMPLOS DE
BEAR MARKETS 

·A 13 de Outubro, uma proposta de legislação “anti-
takeover” foi proposta, com aprovação a 15 de outubro.
Com isto gerou-se algum receio para os investidores
devido aos obstáculos que iriam criar na aquisição de
empresas por parte de outras empresas. Esta proposta
lei não chegou a ser implementada.

 A 16 de Outubro, o Secretário do Tesouro James Baker
anunciou que tinha intenção de deixar o dólar
desvalorizar para atrair mais investimento
estrangeiro, e que por sua vez iria a ajudar no combate
ao défice comercial dos EUA;

A negociação na bolsa de valores estava a passar para
um formato informatizado, emitindo vendas quando o
mercado descia um certo valor. O problema desta
informatização foi quando a maior parte dos programas
informáticos vendeu na mesma altura, o que originou
uma grande oferta de ações sem encontrar compradores
para as mesmas.

·Uma guerra entre o Irão e o Iraque também teve um
impacto na possibilidade de falha na entrega e
distribuição de petróleo.

A 19 de Outubro de 1987 gerou-se um dos mais
conhecidos Bear Markets de sempre, a famosa “Segunda-
feira negra” que gerou uma queda cerca de 20% do índice
Standard & Poor’s 500 (S&P500) e de 22% ao índice Dow
Jones Industrial Average (DJI). Este evento gerou um
declínio nas bolsas globalmente com quedas à volta de
20% no final desse mesmo mês de outubro, com o índice
Standard & Poor’s a atingir uma queda de 34% entre agosto
e dezembro desse mesmo ano.
Esta queda deve-se à junção de inúmeros
acontecimentos geopolíticos que no seu culminar
produziram esta queda:
 

·

  

2008/2009

A crise financeira de 2008/2009 é provavelmente a maior
crise financeira dos tempos modernos. Antes de mais é
necessário contextualizar esta crise na economia global. 

Tudo começou uns anos antes quando já em 2001 o
governo dos EUA decidiu baixar as taxas de juro de 6.5%
para apenas o valor de 1.5%, facilitando assim o empréstimo
de dinheiro por parte dos bancos a todos os interessados,
em que muitos não apresentavam nenhuma fonte de
rendimento ou ativo que justificasse ou protegesse esse
mesmo empréstimo. 

Na altura, era comum verem-se os denominados
empréstimos “NINJA” (No Income, No Job and no Assets), que
é um termo que descreve um empréstimo concedido a
alguém que pode não ter capacidade para reembolsar o
empréstimo. Depois da crise de 2008, este tipo de
empréstimos foi quase totalmente erradicado, sendo que
hoje em dia são muito raros, uma vez que houve um reforço
de requisitos para a concessão de empréstimos. 

Com isto, o desejo de comprar uma casa nos EUA subiu
acentuadamente com o acesso fácil de capital o que levou
a uma grande procura, e consequentemente a um aumento
do mercado imobiliário, e que como foi dito anteriormente
seriam investimentos e empréstimos de alto risco
começando assim a crise das “subprime mortgage”. 

Neste período, devido aos baixos juros cobrados pelo
governo dos EUA, da guerra que decorria do Afeganistão
contra o Iraque e da estagnação das rendas familiares, surgiu
o problema que iria fazer colapsar esta bolha que se
alastrava rapidamente.

Em 2004 as taxas de juro começaram a aumentar e muitos
dos que pediram um empréstimo do tipo “subprime” não
conseguiram pagar, deixando de cumprir com as obrigações. 

Como este movimento foi generalizado, os próprios bancos
entraram também em default devido à enorme quebra
de pagamentos em relação a estes empréstimos. Um dos
bancos mais conhecidos dos EUA que entrou em falência que
foi Lehman Brothers.
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variaçãTendencionalmente, quando as empresas entram neste
ciclo de quebra de vendas, os despedimentos
aumentam que foi o que aconteceu já num momento
em que não se via um fim a este período;

O aumento do desemprego faz com que as rendas
familiares desçam;

A diminuição da renda desestimula ainda mais o
consumo, pois as famílias tendem a guardar mais o seu
dinheiro com o intuito de se precaverem de eventuais
dificuldades futuras.

O investimento por parte de cada família diminui com o
intuito de ter todo o seu dinheiro disponível, sendo
também para as empresas mais difícil obter dinheiro para
funcionar.

Estes passos tendem-se a repetir e só com medidas
aplicadas de governos bancos centrais é que se conseguiu
por um travão. O mercado bolsista saiu afetado devido
principalmente a este medo de como a economia poderia
sair influenciada de uma pandemia que pouco se conhecia
ainda, sendo o medo um dos principais motores de uma
queda nos mercados. Este período foi considerado de
curta duração, em que os principais índices chegaram
mesmo a atingir máximos históricos em 2020/2021.

COVID-19 PANDEMIC 
2020/2021

A recusa do governo norte americano em salvar este
banco proporcionou um medo generalizado por parte de
todos os investidores que tinham o seu dinheiro nos bancos
e ações, o que levou a uma enorme procura de levantar esse
mesmo dinheiro. Com isto, a liquidez do mercado diminui
bastante, e a desconfiança por parte de todas as grandes
instituições financeiras diminui drasticamente quando muitas
delas apresentam enormes prejuízos.

Os mercados Bolsistas sofreram quedas muito
acentuadas, com o índice Standard & Poor’s 500 a ter uma
queda de cerca de 56% entre outubro de 2007 e Março de
2009, queda que gerou a uma das maiores recessões
económicas de sempre que demorou muitos anos a
recuperar.
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Com o desconhecimento da doença, a principal medida
foi no controlo da circulação de pessoas, aplicando
medidas restritivas, levando assim a uma menor procura
de produtos e serviços de uma forma generalizada;

A produção diminui devido à menor procura e devido
a inúmeros trabalhos terem de ser interrompidos devido
a surtos ou medidas impostas pelos governos de cada
país;

Havendo menos procura por parte dos clientes, a
produção também tende a diminuir pois as vendas de
produtos e serviços são menores e consequentemente os
lucros também o serão;

O último grande período de Bear Market foi
proporcionado pelas condições pandémicas, que vivemos
ainda nos dias de hoje. Pouco antes do dia 11 de março de
2020, o Dow Jones Industrial Average entrou na primeira fase
de um Bear Market, algo que já não acontecia desde a crise
dos subprime. O dia 11 foi caracterizado por uma quebra
ligeira das ações, que precedeu a uma queda a pique no dia
12, do valor do mercado das maiores empresas americanas.
O índice Standard & Poor’s, sendo uma das maiores
referências do mercado bolsista, atingiu uma queda de
34% entre Fevereiro e Março desse mesmo ano. Este
acontecimento pode ser baseado na seguinte ligação de
acontecimentos:
 



As descidas abrutas de mercado não são algo que se deva ignorar, pelo contrário, é importante entender o seu
funcionamento e como tentar precaver as mesmas, dado os impactos catastróficos que estas podem no mercado, que
acabam por se refletir na sociedade, originando até recessões económicas, bastando recuar na história para observar tais
impactos.

Como em tudo, quando um perde outro ganha, estes tipos de mercado podem levar a oportunidades de investimento,
não sendo algo fácil e ao alcance de qualquer um, contudo um urso pode rapidamente tornar-se num touro, não no mercado
como um todo, mas sim para alguns investidores, proporcionando grandes lucros aos mesmos. Contudo, para tal convém ter
perfeita noção dos ativos financeiros a aplicar nestas alturas, bem como identificar a fase em que nos encontramos. Será que
o urso está para atacar ou já atacou?

CONCLUSÃO 
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