
 

Investimentos em longo prazo 
envolvem um processo extenso, cheio 
de incertezas e com alta probabilidade 
de falha. Na contramão disso, falhas são 
vistas de maneira negativa pelo 
mercado, por vezes resultando em uma 
piora nas avaliações das agências de 
risco. 
 
 

Nesse contexto, torna-se válido buscar 
indícios de que o monitoramento 
realizado pelas agências de risco 
(Moody’s, Standard & Poor’s e Fitch) 
mitiga a miopia gerencial, ou se as 
avaliações pressionam os gestores por 
resultados de curto prazo.  
 
 
A pesquisa é delimitada a companhias 
listadas na Brasil, Bolsa, Balcão (B3) e 
pretende contribuir com a literatura ao 
buscar um possível incentivo à visão 
míope dos gestores. 
 
1
Rating: Termo em inglês comumente usado 

em referência à nota atribuída a uma 
empresa. 
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Agências de risco desempenham um 
papel importante na transparência da 
informação no mercado de capitais. 
Suas classificações (ou rating

1
) 

englobam aspectos sobre o passado, 
presente e o futuro provável de uma 
companhia, orientando investidores 
sobre a relação entre o risco e retorno 
dos ativos de um mercado.  
 

Apesar do papel desempenhado pelas 
agências contribuir para uma melhor 
percepção da qualidade das 
companhias, o mercado e seus agentes 
não estão livres de efeitos colaterais, 
dentre eles o foco no curto prazo em 
detrimento do longo prazo – a chamada 

.  
 
Uma pesquisa com 401 CFOs de 
companhias americanas revelou que 
78% deles mostraram-se dispostos a 
sacrificar o valor da empresa no longo 
prazo para alcançar metas desejadas de 
curto prazo.  
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