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INFLUÊNCIA DO INVESTIDOR ESTRANGEIRO NO AMBIENTE 

DE INFORMAÇÃO DAS AÇÕES LISTADAS NA AMÉRICA 

LATINA 

RESUMO 

É notável o crescente volume de investimento estrangeiro em ações da 

América Latina. Nos últimos  10 anos, esta quantidade cresceu em mais de 

16 vezes
1
. O objetivo deste artigo é avaliar o impacto do investimento 

estrangeiro no ambiente de informação nesta região. Utilizando regressão 

em painel, mostra-se que  o investimento estrangeiro tem um impacto 

positivo no ambiente informacional, isto é, o investidor estrangeiro está 

melhor provido de informação que o investidor local. Esse efeito é ainda 

mais acentuado quando a análise é feita apenas para emissões no Brasil. A 

amostra contém 1365 ações de 2000 a 2011. Froot e Ramodarai (2008) 

chegam à mesma conclusão utilizando uma metodologia com vetores auto-

regressivos. 

Palavras-chave: volatilidade idiossincrática, assimetria de informação, 

governança corporativa, internacionalização 

  

                                                      
1
 Dados Worldbank de 2001 a 2010 (www.worldbank.org) 

 

http://www.worldbank.org/
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INFLUENCE OF THE FOREIGN INVESTOR ON THE 

INFORMATION ENVIRONMENT OF EQUITIES LISTED ON 

LATIN AMERICA 

ABSTRACT 

The increasing foreign investment in equities is quite notable in Latin 

American. Over the last 10 years, this number has increased by over 16 

times (source: Worldbank). This article describes the impact of foreign 

investment on the information environment. Using panel regression, it is 

shown that foreign investment has a positive impact on the information 

environment. The interpretation for this fact is that the foreign investor is 

better informed than the local investor. This effect is even more noticeable 

when the analysis is made separately for the Brazil. The sample contains 

1365 equities and ADRs between 2000 and 2011. Foot and Ramodarai 

(2008) came to the same conclusion using a technique of vector auto 

regressive. 

Keywords: idiosyncratic volatility, information asymmetry, corporate 

governance, internationalization 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Existem inúmeras formas de interpretar o preço de uma determinada ação. Uma das mais aceitas 

é que o preço reflete a expectativa sobre os dividendos futuros dessa ação. Dado isso, mudanças 

no preço de ações reflete em alterações nessas expectativas. Uma questão que fica é o que muda 

essas expectativas. Ferreira e Laux(2007) comentam que volatilidade de retornos e informação 

estão altamente associadas. Em outras palavras, as informações disponíveis ao investidor 

alteram a expectativa deles, o que consequentemente se reflete em volatilidade do preço das 

ações.  

Além disso, a volatilidade específica, ou seja, a parcela da volatilidade que não está 

associada a variações do mercado de ações, quando atinge valores altos, pode ter efeitos neutros 

ou negativos. Por um lado, pode significar que os negociadores veem informações internas 

relevantes da empresa. Por outro lado, pode significar que a empresa possui um alto risco 

específico. Dois exemplos são introduzidos para ilustrar ambos os casos: o primeiro, é que um 

analista se baseia em dados de balanço e demonstrativos financeiros para negociar ações.  

Consequentemente, empresa com bons resultados financeiros atraem a atenção destes analistas. 

O segundo é um profissional informado sobre o mundo de fusões e aquisições que percebe que 

uma empresa de capital aberto não tem boas práticas de governança corporativa e pouca 

proteção anti takeover. Se ele perceber que a empresa corre alto risco de ser comprada num 

curto período de tempo, ele pode supor que o grande comprador estará sujeito a pagar um 

prêmio sobre o valor de mercado de cada ação. Assim, ele compraria ações com a expectativa 

de lucrar sobre esta informação. Ambos negociaram sobre informações específicas sobre as 

empresas.  
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Fernandes e Ferreira (2008) estudaram o impacto da informação sob a presença de 

cross-listing em empresas não-americanas, listadas nos Estados Unidos. Eles argumentam que 

um alto nível de transparência de uma empresa e a desconfiança do investidor somada com a 

presença de cross-listing podem incentivar os participantes do mercado a negociar baseados em 

informação específica e, assim, influenciando o ambiente de informação e o processo de 

formação do preço da ação. A conclusão do trabalho deles é que o cross-listing aumenta a 

informação específica sobre empresas para os investidores investindo nos Estados Unidos. 

Porém eles contatam que em países emergentes a presença de cross-listing e diminui o nível de 

informação específica . A presença de cross-listing deveria aumentar o nível de informação 

sobre a empresa, por aumentar o número de investidores observando esta firma. Isso de fato 

acontece em países desenvolvidos. Contudo, Fernandes e Ferreira (2008) constatam que a maior 

cobertura de analistas presente nos países emergentes reforça a coleta de informação de 

mercado (e não específica).  

Ferreira e Laux (2007) fizeram uma análise similar, porém avaliando a informação sob 

o ponto de vista de governança corporativa. Mais especificamente, mecanismos de proteção ao 

takeover. O fundamento utilizado no estudo é que a falta destes instrumentos de governança 

corporativa aumenta os incentivo ao investidor coletar informações específicas, que são as 

principais determinantes da volatilidade específica. 

Até o momento, nenhum artigo avaliou a relação entre o ambiente informacional e o 

nível de investimento estrangeiro. Este trabalho busca estudar a relevância do investimento no 

ambiente de informação na América Latina. Este foco é particularmente relevante nesta região 

porque o volume de investimento estrangeiro em ações saltou de 2,5 bilhões em 2001 para 41,3 

bilhões de dólares em 2010, um aumento de aproximadamente 16 vezes, segundo o Banco 

Mundial. O investidor estrangeiro pode ter preferências diferentes dos investidores locais, que 

por sua vez, pode impactar diferentemente no ambiente de informação. 
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Além disso, algumas bolsas de valores pelo mundo vêm adotando práticas de incentivo 

à governança corporativa, como é o caso das bolsas do Brasil (BMF BOVESPA) e do Peru 

(Bolsa de Valores de Lima, BVL). Estas câmaras de compensação divulgam índices de 

governança corporativa. São carteiras teóricas de empresas com boas práticas de transparência e 

de proteção ao investidor. A questão que fica é qual o efeito da listagem destas ações no 

ambiente de informação desta região. Este artigo também verifica este impacto. 

A hipótese testada por este estudo é se o investimento estrangeiro pode explicar uma 

melhoria no ambiente de informação local. Isso porque um investidor por estar fisicamente 

distante tenderia a saber menos sobre as empresas, por estar menos exposto às novidades sobre 

delas. Como consequência, um acionista que, apesar das barreiras fiscais e fronteiriças ainda 

investe em ações fora do seu local, deve ter fortes argumentos para investir nestes papeis. E 

estes argumentos podem baseados em informações específicas destas empresas.  

A conclusão deste artigo é que o investimento estrangeiro de fato impacta positivamente 

o ambiente de informação. Como consequência, o investidor estrangeiro de ações coleta uma 

quantidade maior de informações específicas das empresas, ao invés de se preocupar apenas 

com dados macroeconômicos para tomar decisões de compra e venda. Esta conclusão pode ser 

inferida utilizando-se a metodologia proposta por Roll (1988) na variável definida como 

“informação” e o nível de investimento estrangeiro, pois os coeficientes foram estatisticamente 

significativos. 

 

2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

A teoria econômica clássica diz que assimetria de informação pode levar a distorções em 

relações de oferta e demanda e, consequentemente, distorções em preços. Esta teoria se aplica 

ao mercado acionário. De fato, de acordo com Diamond e Verrecchia (1991) e Baiman e 
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Verrecchia (1996), um nível maior de informação contábil deveria reduzir o desconto em que 

ações são emitidas e portanto reduzir os custos de emissão de capital. Leuz e Verrechia (2000) 

instanciam empiricamente esta afirmação no mercado alemão. Estes estudos afirmam que 

informação é fundamental para a tomada de decisão do investidor. De fato, segundo Piccioni, 

Sheng e IvanoffLora (2011), gestores de fundos mútuos dão preferência a ações que têm 

listagem internacional, maior cobertura de analistas e que fazem parte de setores exportadores. 

Estes são indícios de que estes tomadores de decisão preferem emissões que estão menos 

sujeitas à assimetria de informação.  

 Roll (1988) foi o primeiro a definir quantitativamente a variável “informação”. Mostrou 

que uma quantidade significativa de empresas possui retornos específicos que não são 

explicados por fatores de mercado. De fato, outros trabalhos mostram que existem fatores 

internos de cada empresa que explicam essa informação específica. A metodologia que ele 

desenvolveu deu origem a muitos estudos sobre o nível de informação que os investidores têm 

sobre ações. Sua maior contribuição foi evidenciar que a volatilidade idiossincrática, ou seja, o 

desvio padrão dos retornos não explicados por variações sistemáticas de mercado é uma proxy 

para a quantidade de informação específica da empresa disponível ao investidor.   

Usando a metodologia de Roll (1988), Fernandes e Ferreira (2008) relacionaram a 

informação com emissões em cross-listing e Ferreira e Laux (2007), que relacionam governança 

corporativa com informação. Este artigo busca complementar o trabalho destas duas 

contribuições ao avaliar o efeito de mais uma variável: a presença do investidor estrangeiro nos 

mercados locais. Llorente, Michaely, Saar e Wang (2002) desenvolvem uma forma alternativa 

de medir a informação contida nas séries retornos e Fernandes e Ferreira (2008) encontraram 

resultados similares. 

 A relação entre localidade e informação tem sido o foco de muitos trabalhos 

acadêmicos. Pirinsky e Wang (2006) mostram que em empresas com ações em vários países, as 

emissões têm maior sincronia com o mercado quanto mais próxima for a bolsa onde está listada 



 

9 

 

essa emissão. Isso é reflexo de menor informação específica que os investidores locais têm da 

firma. Uma das razões para isso acontecer é evidenciada pela teoria do home bias, ou seja, que 

investidores preferem aplicar em ações locais ao invés de alocar seus recursos em emissões 

estrangeiras. Essa teoria foi documentada por French e Porteba (1991), Cooper e Kaplanis 

(1994) e Tesar e Werner (1995). Jin e Myers (2005) evidenciam que países com baixa 

governança corporativa e baixa transparência contábil estão associados a uma menor 

volatilidade específica. 

Como evidência de que o investidor estrangeiro está melhor informado que o investidor 

local, Tesar e Werner (1995) excluíram a hipótese de que os investidores estrangeiros estariam 

apenas diversificando seus portfolios ao investir em ações fora de seus países, mas sim 

ativamente escolhendo ações específicas. Brennan e Cao (1997), constataram empiricamente 

que, tomando resultados trimestrais, os preços tendem a aumentar (diminuir) quando o 

investimento estrangeiro entra (sai) nos países. Froot e Ramadorai (2008) obtiveram resultados 

similares, porém utilizando uma técnica diferente. Usando a técnica de vetores auto-regressivos, 

relacionaram o comportamento do Net Value of Assets (NAV)
2
 de fundos offshore com seus 

respectivos preços por cota
3
. A hipótese testada por eles é que se no NAV não tiver um 

comportamento similar ao do preço por cota, então os gestores do fundo estariam ativamente 

selecionando as ações, sendo assim uma evidência de coleta de informação específica das ações. 

Thurlin (2009) também encontrou resultados de encontro com essa explicação teórica, ou seja, 

que investidores estrangeiros estão melhor informados que investidores locais. Entretanto, 

alguns estudos mostram o contrário, tais como encontrados por Kang e Stulz (1997); Choe, Kho 

e Stulz (1999, 2001); Griffin, Nardari e Stulz, (2004); Dvorak (2005). 

 Em se tratando de investidores de derivativos, Ahn, Kang e Ryu (2008) utilizaram o 

modelo de Madhavan, Richardson e Roomans (1997) para avaliar o nível de informação em 

operações com opções financeiras. A base teórica por trás do estudo deles é que parte do spread 

                                                      
2
 O NAV é calculado da seguinte forma: (Soma do valor dos ativos – Soma dos passivos)/número de 

ações. 
3
 Apenas foram considerados fundos com número de cotas constante.  
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das opções, ou seja, a diferença entre o custo de hedge e o valor de lançamento pode ser 

associada à assimetria de informação. A conclusão do artigo é que o investidor estrangeiro tem 

melhor informação que o investidor local. 

  Segundo Ferreira e Laux (2007), governança corporativa tem sido objeto de estudo em 

Finanças Corporativas. Gompers, Ishii e Metrick (2003) e Cremers e Nair (2005) encontram que 

governança influencia diretamente a distribuição de retornos de ações. Eles postulam que uma 

política de incentivos adequada e restrições à gestão são os caminhos ao qual governança 

influencia os preços. Usando a mesma metodologia de Roll (1988), eles afirmam que a 

probabilidade maior de haver takeover
4
 aumenta o nível de volatilidade idiossincrática. Além 

disso, mostram que mecanismos de governança corporativa reduzem a probabilidade de 

takeover de empresas. Em outras palavras, algumas formas de governança corporativa reduzem 

uso de informação específica e aumentam o uso de informação de mercado que o acionista usa 

ao decidir entre comprar ou vender uma determinada emissão. 

Ainda de acordo com Ferreira e Laux (2007), existem motivos pelos quais empresas 

com menos restrições a takeover poderiam incentivar um aumento de pesquisa de informação 

específica. Primeiro, menos restrições podem levar a uma probabilidade maior de takeover 

(Ambrose e Megginson, 1992), dando mais incentivos que os traders especulem. Larcker e Lys 

(1987) mostram que especuladores em situações pré-takeover estão melhor informados sobre a 

probabilidade de sucesso, o que sugere que eles usaram de informação específica para tomar 

suas decisões. Segundo, com menos restrições de takeover, diretores e conselheiros teriam 

menos poder para negociar no evento de uma oferta de tomada (Comment e Schwert, 1995), 

desta forma atraindo especuladores. Assim, a falta de restrições pode dar mais margem à 

especulação e negociações baseadas em informações específicas.   

Gagnon N. e Karolyi (2009) estudam o movimento de preços de ações cross-listed, e 

identificaram relação entre volume e a intenção do trader (rebalanceamento de portfolio ou 

especulação). Este modelo é também uma alternativa de medir informação específica e é uma 

                                                      
4
  do inglês, takeover significa “tomar”, ou seja, comprar empresas de forma inesperada 
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oportunidade para aprofundar nesse assunto sob um ponto de vista diferente do definido por 

Roll (1988). 

3. METODOLOGIA 

 

Pretende-se estimar a dependência entre nível de sincronia dos retornos das empresas com o 

retorno do mercado. Esse nível de sincronia é o valor do R-quadrado da seguinte regressão: 

 Crr tmercti ,, .  (1)  

 

Onde: 

tir ,
é o excesso de retorno da ação 

tmercr ,
é o excesso de retorno do mercado 

Fernandes de Ferreira (2008) fizeram uma abordagem com dois fatores, explicando o 

excesso de retorno da ação (
tir ,
) através do excesso de retorno do mercado local da ação (

tmercr ,
), 

mais o excesso de retorno dos EUA. Para este artigo, a análise é feita de forma local em cada 

país e não de forma pareada com os Estados Unidos. Assim, a análise unifatorial é suficiente. 

Essa regressão é feita ano a ano para cada empresa. O excesso de retorno é calculado 

como a diferença entre o retorno de um determinado ativo, subtraído pela taxa livre de risco. A 

taxa livre de risco considerada foi a taxa de juros de cada país. Por exemplo, no Brasil, seria a 

SELIC.  

Como aproximação do retorno do mercado, foi utilizado o índice de mercado local. Para 

o Brasil, o Índice Bovespa; para a Argentina, o Merval e assim por diante. Os parâmetros deste 

modelo (betas e constante) não são relevantes para o estudo. A parte mais importante é o R 
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quadrado desta regressão. A interpretação é imediata. Quanto maior o R-quadrado, mais em 

sintonia estará a ação com o mercado. Quanto menor, menos sincronizada estará. 

Com o R-quadrado anual , a variável informação é definida como sendo: 

)
1

ln(
2

2

i

i
i

R

R
 

(2)  

 

Onde: 

 i   o nível de atividade específica da empresa; 

 2

iR  é o R-quadrado da regressão linear 

Esta transformação logística é conveniente por diversas razões. A principal delas é que a 

nova variável pode assumir valores negativos. Baixos valores de R-quadrado
5
 resultariam em 

valores de i  negativos e altos valores resultariam em i  positivo. Mais especificamente, 

valores de R-quadrado menores que 0,5 resultam em valores negativos da variável de 

informação e valores maiores que 0,5 resultam em valores positivos. Em outras palavras, um 

alto índice de informação traria um valor de i  positivo. A figura 1 mostra o comportamento de 

informação variando com a sincronia com o mercado. 
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Figura 1: Ilustração do comportamento entre informação e sincronia com o mercado 

Esta figura mostra o comportamento da variável informação em relação à sincronia de uma determinada ação com o 

mercado (medida como R2). A intuição por trás deste gráfico é que quando o investidor sabe pouco sobre a empresa 

(valores negativos da variável informação), sua decisão entre comprar/vender ações é baseada em fatores de mercado 

(alto R2), isto é, baixos níveis de informação aumentam a sincronia dos retornos desta empresa com os do mercado. 

   

Fonte: Autoria própria 

 

 

Fernandes e Ferreira (2008) utilizam as seguintes variáveis: 

9

1

,

)(

,,5,4,3

,2,,1,10,

/
j

ti

j

tijtititi

tititititi

XcROEbMBbLEVb

SIZEbEMERGEADRdADRbb

 (3)  

 

Onde: 
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-2,0 

-1,0 
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o

 

Sincronia 

Informação e sincronia 
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tiADR ,
  é uma variável dummy que testa se a ação possui emissão no exterior

6
 num 

determinado instante de tempo; 

 
tiEMERGE ,
  é uma variável dummy que testa se a empresa vem de país emergente; 

 
tiSIZE ,
  é o log da dívida total da empresa ; 

 
tiLEV ,
  é o log da razão de alavancagem da empresa (leverage ratio); 

 
tiMB ,/   é o log da razão book to market da empresa; 

 
tiROE ,
  é o retorno da empresa por ação (return on equity) 

 X são as variáveis de controle de nível de país
7
,  

tiADR ,
 é a principal variável explicativa para o estudo de Fernandes e Ferreira (2008). O 

resultado mostra que, para o caso de emissões de empresas estrangeiras nos Estados Unidos, a 

presença de cross-listing melhora o ambiente informacional local. Além desta, eles incluem 

outras variáveis de controle, tais como: 
tiEMERGE ,
 , que diz se a empresa vem de um país 

emergente ou não.
 tiADR ,

 *
tiEMERGE ,
 , que mede o efeito cruzado entre cross-listing e vir 

de um país emergente. A junção destas duas variáveis foram particularmente estudadas para 

avaliar se são apenas as ADRs vindas de empresas estrangeiras que melhoram o ambiente de 

informação ou se esta melhoria acontece de forma generalizada. Analistas frequentemente 

utilizam dados de balanço, demonstrativos financeiros e ratios publicados para avaliar a 

performance das ações. Variáveis relativas a estas publicações foram adicionadas na equação 

original, tais como 
tiLEV ,
 , que é o nível de alavancagem; 

tiMB ,/
s
 , a razão book-to-market; a 

tiROE ,  
razão retorno sobre equity.      

                                                      
6
 Apesar de ADR significar emissão de ações nos Estados Unidos, foram considerados como verdadeiro quaisquer emissões fora do país de origem da 

sede de cada empresa. 
7
 que são: Good Government, uma dummy que diz respeito se o país da emissão possui direitos de propriedade; GDP, o logaritmo natural do PIB do 

país; Industry Herfindalh  e Firm Ferfindalh são dados de vendas de nível setor e nível empresa; Number of Stocks é o número de ações listadas 

em cada bolsa; Country Size é o tamanho do país;  Disclosure, uma dummy para transparência contábil. Destas, serão consideradas apenas GDP e 

Country Size principalmente por questões de disponibilidade de dados. 
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Como complemento do estudo de Fernandes e Ferreira (2008), para saber o impacto dos 

investidores estrangeiros neste ambiente de informação, neste artigo foram considerados o nível 

de investimento estrangeiro em ações de cada país.  A motivação para incluir esta variável é 

que, apesar de Froot e Ramadorai (2008) e Thurlini (2009), entre outros encontrarem que o 

investidor estrangeiro tem melhor informação que o investidor local, Kang e Stulz (1997); 

Choe, Kho e Stulz (1999, 2001); Griffin, Nardari e Stulz, (2004); Dvorak (2005) concluem que 

o contrário. 

Em linha com o artigo de Ferreira e Laux (2007), o impacto de governança corporativa no 

ambiente de informação foi considerado neste estudo. Eles criaram um índice próprio de 

Governança Corporativa para estudar o impacto em informação. Para o presente estudo, foi 

adicionada uma variável dummy que indica a presença em um índice de ações que possuem 

boas práticas de Governança Corporativa. As únicas bolsas da América Latina que divulgam 

índices relacionados a Governança Corporativa são a BMF Bovespa (Brasil) e a Bolsa de 

Valores de Lima (Peru). Assim, se a emissão participar de um destes dois índices, terá valor 

VERDADEIRO. Caso contrário, assumirá o valor FALSO.  

A equação então fica: 

n

j

ti

j

tijtititi

titititititititi

XcTURNOVERbIGCbROEb

MBbLEVbSIZEbEMERGEADRdEMERGEdADRdb

1

,

)(

,,6,5,4

,3,2,1,,3,2,10, /*

 (4)  

 

Onde:  

 
tiADR ,
  é a variável dummy de ADR; 

 
tiSIZE ,
  é o log da dívida total da empresa; 

 
tiEMERGE ,
  é uma dummy se o país é emergente;  

 
tiMB ,/   é o log da razão book to market da empresa; 
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tiROE ,
  é o retorno da empresa por ação (return on equity) 

 
tiLEV ,
  é o log da razão de alavancagem da empresa (leverage ratio); 

 
tiIGC ,
  é a variável dummy que indica se a empresa está listada em algum índice de 

Governança Corporativa; 

 
tiTURNOVER ,
  é a razão entre preço e volume da ação; 

 X são variáveis de controle em nível país, onde: GDP é o logartimo natural (LN) do 

PIB;  Foreign Investment é o LN da porção de investimento estrangeiro em ações; 

Porém, algumas variáveis tiveram muitos valores missing. Em especial, B/M e 

TURNOVER. Estas variáveis foram retiradas. Foi removido EMERGE, pois o escopo é de 

apenas países emergentes. A equação final é: 

n

j

ti

j

tijtitititititi XcIGCbROEbLEVbSIZEbADRdb
1

,

)(

,,5,4,2,1,10,
 (5)  

Fernandes e Ferreira (2008), em um de seus testes, incluem em sua equação principal a 

quantidade de analistas acompanhando a empresa. Seria de grande valia medir informação 

idiossincrática através desta variável. O mercado acionário lê os relatórios destes analistas. 

Então, a quantidade de analistas acompanhando uma determinada emissão seria também uma 

boa aproximação para medir informação. Haviam informações na Bloomberg, porém para o 

mercado da América Latina, haviam muitos dados faltantes (missing), o que degradaria demais 

a qualidade da base de dados.  

4. BASE DE DADOS 

 

A base de dados inicial consiste em aproximadamente 3500 emissões, entre ações locais e no 

exterior (como ADRs e outros Depositary Receipts. Serão chamadas de ADRs por facilidade de 

linguagem, mas o escopo não são emissões nos Estados Unidos). A base de dados principal foi a 

Economática, que inclui a maioria dos países da América: Brasil, Chile, Uruguai, Argentina, 
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Colombia, Venezuela, México, Canada e Estados Unidos. Para o escopo considerado, os 

mercados do Canadá e Estados Unidos não foram incluídos por não fazerem parte da América 

Latina. Dos países com dados no Economática, o Uruguai foi excluído, pois sua 

representatividade em volume não chegou a alcançar 0,1%. A tabela 1 mostra a distribuição das 

empresas por setor produtivo. 
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Tabela 1: Distribuição das empresas por setor 

Esta é a distribuição das empresas por setor. Como pode-se ver, há uma grande concentração em empresas do ramo 

financeiro e de seguros, seguido por geração de energia elétrica e em seguida, alimentação e bebidas. 

Setores Quantidade Representatividade (%) 

Atividade agrária e pesca 57 3.48 

Base e fabric. Metal 81 4.94 

Química 68 4.15 

Construção 68 4.15 

Eletro eletrônica 36 2.2 

Geração de energia elétrica 130 7.93 

Finanças e seguros 242 14.77 

Alimentação e bebidas 101 6.16 

Gestores de fundos 41 2.5 

Máquinas industriais 20 1.22 

Mineração 86 5.25 

Mineração não-metais 37 2.26 

Óleo e gás 39 2.38 

Outros 293 17.88 

Papel e cellulose 24 1.46 

Software e dados 14 0.85 

Telecomunicações 52 3.17 

Têxtil 80 4.88 

Trading 83 5.06 

Serviços de transporte 47 2.87 

Carros e montadoras 40 2.44 

Total 1639                                          100.0  

Fonte dos dados: Economática 

 

4.1. Questões na consolidação das informações 
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Uma  dificuldade encontrada foi como unir as bases de dados, pois cada fonte tem um 

código diferente para o mesmo ativo. Porém, existe um padrão chamado ISIN
8
, comum a 

qualquer fonte de dados. Através deste código, foi possível unir as bases de dados. 

4.2. Dados de balanço e ADR 

Os dados relativos a demonstrações financeiras empresa, como B/M, SIZE, LEV, etc., 

podem ser facilmente encontrados na Economática. A variável dummy ADR
9
 foi uma das mais 

difíceis de ser encontrada. Fernandes e Ferreira (2008) já haviam reportado a dificuldade para se 

encontrá-la, pois ela não está disponível diretamente nas fontes de dados. O que foi feito nesse 

estudo foi um procedimento um tanto quanto tedioso, porque havia a necessidade de buscar se 

cada  empresa da base de dados possuiu ADR no passado (e quando possuiu). Foi feito o 

cruzamento das seguintes informações de cada ativo: empresa emissora, país de origem, país de 

emissão, data de início das negociações, data do último negócio. Para uma empresa ser 

considerada como tendo ADR, ela precisava ter emissões fora de seu país de origem e essa 

emissão ainda estar ativa em determinada data. Pelo ISIN, sabe-se qual o país em que a emissão 

ocorreu, que são as duas primeiras letras do código. Após a combinação do código da empresa 

com o local e período da emissão, foi possível saber quando a empresa teve ADR. 

4.3. Volumes e retornos de ações e índices 

Para valores de volume e preço diário, foi utilizada a Bloomberg.  

Um detalhe importante na base Bloomberg é que apesar de ser possível fazer consulta pelo 

código ISIN, as consultas normalmente não vêm completas. Então é preciso primeiro alterar o 

código ISIN para o ticker específico da Bloomberg para depois  fazer a consulta. 

4.4. Presença nos índices de governança corporativa (Brasil e Peru) 

                                                      
8
 O nome ISIN vem da sigla em inglês “International Securities Identification Number” ou Número Internacional de Identificação de Ativos, em 

tradução livre 
9
 Na verdade, o termo “ADR” diz respeito somente a emissões de empresas não-americanas nos Estados Unidos. O interesse no caso deste estudo é 

não só este tipo de emissão mas também emissões estrangeiras em qualquer outro país. Porém, para facilitar a linguagem, o termo ADR foi utilizado 

mesmo não se tratando apenas de emissões de empresas estrangeiras nos Estados Unidos 



 

20 

 

A dummy para presença nos índices de governança corporativa (IGC) nos países Brasil e 

Peru foram ambos extraídos de forma bastante manual. 

No Brasil, o IGC é divulgado desde março de 2002. É uma carteira teórica de ações 

negociadas na BMF Bovespa que tem boas práticas de governança corporativa. Como a 

construção da base de dados é em formato de painel, foi necessário construir o histórico da 

composição desta carteira. Esta informação está disponível no site desta bolsa. Porém, os nomes 

de algumas empresas foram alterados devido a, por exemplo, eventos de fusões e aquisições 

(como foi o caso do Itaú Unibanco). Para ambos os casos, caso uma das empresas tivesse tido 

presença no índice, a empresa derivada foi considerada como tendo participado do índice 

também.  

No Peru, o IBGC (em espanhol, Indice de Buen Gobierno Corporativo), é uma carteira 

teórica atualizada anualmente. Sua composição é alterada de acordo com os critérios da Bolsa 

de Valores de Lima (BVL). A primeira divulgação aconteceu em junho de 2008 e vem sendo 

atualizada consistentemente a cada ano. Encontrar a composição histórica desta carteira teórica 

foi possível através de buscas em documentos oficiais. 

4.5. Nível de investimento estrangeiro, área total e PIB 

Estas variáveis em nível país foram encontradas no site do Banco Mundial
10

. São publicadas 

ano a ano e o histórico é público. Como os últimos dados encontrados foram de 2010 para o 

momento do estudo (janeiro/2012) e a janela de dados foi de 2000 a 2011, uma estimativa para 

estas variáveis em 2011 precisou ser feita. O nível de investimento estrangeiro e PIB foram 

obtidos através de um modelo de média móvel simples.  

4.6. Tratamento da base de dados 

Uma potencial fonte de distorção dos resultados seria o fato de uma empresa ter um peso 

tão grande no índice que o retorno de sua ação teria naturalmente um alto índice de sincronia 

com o mercado (que por sua vez, será aproximado pelo índice local).  Outra fonte de erros 

                                                      
10

Site:  www.worlbank.org 

http://www.worlbank.org/
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seriam ações sem significância e com baixa liquidez. Naturalmente, empresas com emissões 

pouco negociadas estariam provavelmente em baixa sincronia com o respectivo índice por baixa 

liquidez e não porque investidores estariam selecionando esta companhia específica. Para evitar 

estes dois tipos de distorções, foram removidas as observações cujos percentis ficaram fora da 

faixa de 10% a 90% ou seja, foram removidos os extremos. Essa seleção foi feita de forma 

local, isto é, para cada país foi feita uma escala relativa de volume. Ainda que a questão de 

liquidez já esteja relativamente controlada, foram excluídas da amostra ações que não tinham 

negociações pelo menos semanais. Um econometrista que faz uso da regressão em painel 

precisa tomar cuidado também com o balanceamento de seu painel. Para tratar essa questão, 

foram excluídas empresas que não tinham informação por menos oito anos. Ao final, a base de 

dados ficou com 1365 ações.   

5. RESULTADOS 

 

A tabela 2 mostra o impacto do cross-listing no ambiente informacional. A tabela 3 relaciona a 

significância da presença de governança corporativa com informação específica. As tabelas 2 e 

3 mostram resultados semelhantes aos apresentados por Fernandes e Ferreira (2008) e Ferreira e 

Laux (2007), respectivamente. Foram feitas regressões em efeitos aleatórios, efeitos fixos nos 

níveis país, setor e empresa. A Tabela 4 representa a principal contribuição deste trabalho, que 

inclui o efeito do investimento estrangeiro no ambiente de informação.  

5.1. Impacto das variáveis no nível de informação  
 

Para interpretar os resultados, vale observar o comportamento da função logarítmica. 

Afinal, a variável principal (informação) é dada em log natural. A figura 2 ilustra o 

comportamento de informação com o nível de sincronia com o mercado. Ela pode assumir 

valores negativos e positivos. Esta função é estritamente crescente, portanto, níveis negativos de 

informação estão associados a níveis mais altos de sincronia com o mercado. Isso faz o estudo 
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do sinal dos coeficientes ser muito importante. Por exemplo, para variáveis binárias, caso sejam 

significativas e com sinal positivo, indica que a presença de determinada característica está 

associada a valores maiores de informação específica sobre determinada empresa. Valores de 

coeficientes negativos para estas mesmas binárias têm a interpretação de a presença desta 

característica como diminuir a quantidade de informação associada a esta empresa. Para tirar o 

efeito de heterogeneidade individual, de setor ou de país, o estudo foi feito controlando por estes 

efeitos. A tabela 5 mostra outras consequências de alto e baixo níveis de informação. 

 

Figura 2: Interpretação dos valores de informação 

Esta figura esquematiza não só a relação entre sincronia e a variável de informação, como também mostra a 

interpretação destes resultados. Valores altos de sincronia com o mercado (ou seja, R2), estão associados com baixo 

teor de informação específica que o investidor tem sobre determinada ação. Valores menores de sincronia sugerem 

que o investidor está selecionando uma empresa em específico, independentemente do cenário do mercado. 

 

Fonte: autoria própria  
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5.2. Efeitos aleatórios vs. Efeitos fixos 

É preciso ter cuidado ao utilizar a técnica de regressão em painel. A primeira dúvida que o 

econometrista tem é se deve usar efeitos fixos ou efeitos aleatórios. Para resolver esta questão, o 

teste de Hausman é uma boa alternativa. Em cada caso, o teste foi feito e os resultados foram 

comentados um a um.  

5.3. Interpretação dos resultados 

5.3.1. Efeito do cross-listing 

Na tabela 2, são mostrados os resultados da avaliação da influência do cross-listing na 

volatilidade específica. É possível observar uma relação negativa entre informação e emissões 

estrangeiras. Fernandes e Ferreira (2008) haviam evidenciado este fato para países emergentes. 

A alavancagem (LIABASSET) não se mostrou significativa para esta amostra, pelo menos 

quando controlada por país ou setor. Este é um resultado curioso porque no Brasil as taxas de 

juros são atualmente bastante elevadas. Esta análise será feita em mais detalhes na tabela 6.  

5.3.2. Impacto da Governança Corporativa 

Os resultados da análise da relação entre Governança Corporativa e informação são 

apresentados na Tabela 3. As variáveis binárias de governança corporativa foram significativas 

para todos os casos. Uma inferência que pode ser feita aqui é que uma empresa que investe mais 

em Governança Corporativa e, consequentemente mais em transparência e proteção ao 

investidor, traz menos incentivos à coleta de informação específica, especialmente em se 

tratando de takeovers. Este caso será validado na Tabela 4. Da mesma forma que na regressão 

anterior, o nível de alavancagem não foi significativo para a maioria dos casos.   

5.3.3. Investimento estrangeiro no ambiente informacional 

A Tabela 4 apresenta os principais resultados deste trabalho. Nela, uma hipótese a ser 

testada é se o nível de investimento estrangeiro (representada pela variável 

FOREINGINVEST) impacta o ambiente de informação dos mercados de ações. Para todos 

quase os casos, esta variável realmente impactou o nível de informação sobre as empresas, com 
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sinal positivo. A interpretação direta deste resultado é que o capital estrangeiro impacta 

positivamente a volatilidade idiossincrática das ações na América Latina. Em outras palavras, 

um nível de informação maior está associado ao investimento estrangeiro. Esta é uma evidência 

de que o investidor estrangeiro está mais dando mais importância relativa a fatores internos das 

empresas do que externos para fazer a decisão entre investir ou desfazer sua posição.  

A variável, dummy IGCIBOV foi significativa e com sinal negativo, ou seja, o fato de a 

empresa participar do Índice de Governança Corporativa da BOVESPA ajudou a prever que a 

empresa fosse mais sincronizada com o mercado, o seja, fez com que a percepção de risco 

específico da firma diminuísse. O mesmo não aconteceu com a dummy equivalente para as 

ações do Peru, IGCPERU, pois sua estatística t não foi significativa. A variável IGCIBOV foi 

significativa mesmo considerando o escopo de América Latina como um todo, reforçando a 

significância desta variável. A única exceção da significância da IGCIBOV foi para o caso 

controlado por setor, em que o poder explicativo perdeu a força. Dentro do escopo de todas as 

ações da América Latina, pode haver alguma característica específica de algum setor em que o 

fato de uma empresa participar do IGC BOVESPA não aumente nem diminua o nível de 

informação do investidor sobre as empresas. Este ponto será comentado adiante.   

O fato de a empresa ter ADR é significativo apenas quando controlado por país e setor. 

O sinal está em linha com o resultado de Fernandes e Ferreira (2008), que diz que para países 

emergentes, a variável ADR contribui de forma significativa e com sinal negativo. Ao fazer o 

controle por efeito fixo de firma, esta variável não se mostrou significativa. Pode haver outras 

características individuais de empresa que expliquem melhor a informação que a própria 

existência ou não de ADRs.  

O retorno sobre equity (ROE) não foram significativas em nenhum dos casos.  
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Tabela 2: Impacto de cross-listing em informação 

A tabela 2 mostra os resultados obtidos pelas regressões em painel, controladas por efeitos individuais, de setor e país 

e com efeitos aleatórios. Em cada teste, o coeficiente é acompanhado por sua estatística t. Foi mostrado o p-valor se a 

estatística t foi considerada significativa num intervalo de 95% de significância. ADRDUMMY (ADR) é a variável 

binária que indica a presença de cross-listing. LIABASSET é o inverso do nível de alavancagem (LEV), ROE é o 

retorno sobre equity (ROE), LOGMKTCAP é o log natural do nível de capitalização (SIZE), LOGGDP é o log 

natural do PIB do país da emissão (GDP). Como podemos observar, o efeito de cross-listing realmente foi 

significativo para quase todos os testes, excluindo para o caso de efeitos fixos de empresa. Esse é um indício de que a 

presença de emissões no exterior de fato impactam o ambiente de informação. O sinal negativo indica que o fato de 

uma empresa ter ADRs implica num menor nível de informação específica dela. Esse resultado está em linha com o 

encontrado por Fernandes e Ferreira (2008).  O teste de Hausman apontou um p-valor de 0.0, indicando que o modelo 

de efeitos fixos é mais adequado. 

  

Efeitos 
empresa 
fixos 

p-valor 
Efeitos 
país 
fixos 

p-valor 
Efeitos 
setor 
fixos 

p-valor 
Efeitos 

aleatórios 
p-valor 

adrdummy  -0.781 0.55 -0.814 <0.01 -0.627 0.02 -0.597 0.02 

liabasset  0.003 0.04 0.002 0.08 0.001 0.34 0.002 0.17 

roe  0.000 0.41 0.000 0.29 0.000 0.30 0.000 0.31 

logmktcap  -0.196 <0.01 -0.256 <0.01 -0.264 <0.01 -0.256 <0.01 

loggdp  -0.401 <0.01 -0.312 <0.01 -0.295 <0.01 -0.317 <0.01 

_cons  9.744 <0.01 2.035 0.03 0.286 0.55 9.888 <0.01 

Fonte: Autoria própria  
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Tabela 3: Impacto de governança em informação. 

A tabela 3 foi construída para mostrar o impacto da governança corporativa no ambiente de informação. Para cada 

coeficiente é apresentada também um p-valor que foi destacado em negrito se mostrou-se significativa a 95% de 

significância. IGCIBOV é a variável binária que indica a presença no índice de governança corporativa no Brasil 

(IGC), IGCPERU é também binária, porém indicando a presença no IGC do Peru (IGC). LIABASSET é o inverso 

do nível de alavancagem (LEV), ROE é o retorno sobre equity (ROE), LOGMKTCAP é o log natural do nível de 

capitalização (SIZE), LOGGDP é o log natural do PIB do país da emissão (GDP). Para todos os casos, a presença no 

índice de governança corporativa mostrou um efeito significativo no ambiente de informação. O sinal negativo destes 

coeficientes revela uma redução de informação específica do mercado sobre esta empresa quando ela participa de 

algum índice de governança corporativa. A interpretação para este fato é que um maior nível de transparência e 

proteção ao investidor dá menos incentivo ao investidor coletar informações específicas para um possível takeover, 

por exemplo. Esse rsultado está em linha com o apresentado por Ferreira e Laux (2007). O teste de Hausman indicou 

um p-valor menor que 0.1, o que significa que o uso de efeitos fixos é mais adequado 

  

Efeitos 
empresa 
fixos 

p-
valor 

Efeitos 
país 
fixos 

p-
valor 

Efeitos 
setor 
fixos 

p-
valor 

Efeitos 
aleatórios 

p-
valor 

igcibov  -0.266 <0.01 -0.579 <0.01 -0.675 <0.01 -0.6755 <0.01 

igcperu  -0.746 0.01 -0.768 0.01 -0.746 0.01 -0.7479 0.01 

liabasset  0.003 0.04 0.002 0.10 0.001 0.43 0.0014 0.19 

roe  0.000 0.39 0.000 0.26 0.000 0.26 0.0001 0.27 

logmktcap  -0.187 <0.01 -0.251 <0.01 -0.253 <0.01 -0.2449 <0.01 

loggdp  -0.371 <0.01 -0.222 <0.01 -0.205 <0.01 -0.2278 <0.01 

_cons  9.359 <0.01 0.990 0.10 -0.500 0.24 9.0902 <0.01 

Fonte: Autoria própria 

Tabela 4: Regressão com efeitos fixos em nível firma, fixos em nível país, fixos em nível 

setor e aleatórios. 

A tabela 4 mostra os resultados obtidos pelas regressões em painel, controlado por efeitos individuais, de setor e país 

e com efeitos aleatórios. Foram marcados em negrito os p-valores significativos a 95%. As variáveis individuais das 

firmas são: Igcibov é a variável dummy que indica a presença no Índice de Governança Corporativa da BMF 

Bovespa. IGC Peru é a dummy que mostra se a emissão faz parte do Índice de Governança Corporativa no Peru. 

Adrdummy indica emissão de ADRs e similares. Liabasset é o nível de alavancagem da empresa. Roe é o retorno 

sobre equity. Logmktcap é o logarítmo natural do nível de capitalização. As variáveis de nível país são: Logforeign 

que é o logaritmo natural do nível de investimento estrangeiro em cada país em ações. Loggdp é o logaritmo natural 

do PIB per capita de cada país. Foram marcadas em negrito os p-valores cujas estatísticas t com módulo maior que 

1,95 ou seja, que a 95% de confiança são significativas. Para a maioria dos testes, as variáveis IGCIbov, ADR e 
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LOGMKTCAP foram significativas. Com o teste de Hausman, foi escolhido o modelo de efeitos fixos (p-valor  

menor que 0.1). 

 

 

Efeitos 
empresa 
fixos 

p-
valor 

Efeitos 
país 
fixos 

p-
valor 

Efeitos 
setor 
fixos 

p-
valor 

Efeitos 
aleatórios 

p-valor 

igcibov -0.244 <0.01 -0.519 <0.01 -0.616 <0.01 -0.611 <0.01 

igcperu -0.525 0.09 -0.566 0.06 -0.603 0.05 -0.612 0.04 

adrdummy -0.544 0.67 -0.838 <0.01 -0.635 0.01 -0.622 0.01 

liabasset 0.002 0.22 0.002 0.16 0.000 0.69 0.001 0.31 

roe 0.000 0.40 0.000 0.96 0.000 0.91 0.000 0.92 

logmktcap -0.256 <0.01 -0.285 <0.01 -0.291 <0.01 -0.277 <0.01 

logforeign 0.049 0.01 0.051 0.01 -0.019 0.26 -0.011 0.48 

loggdp -0.244 <0.01 -0.167 0.01 0.007 0.91 -0.039 0.51 

_cons 8.099 <0.01 2.615 <0.01 -0.206 0.61 8.181 <0.01 

 

Tabela 5: Interpretações entre alto e baixo níveis de informação 

Existem basicamente duas possibilidades de informação: alto ou baixo nível de informação específica. Para casos de 

baixa informação específica, os retornos das empresas estão sincronizados com os retornos das demais empresas do 

mercado. Isso pode significar que dados macroeconômicos são mais relevantes para os investidores estas ações. Para 

o segundo caso, o mercado está se baseando em informações específicas da empresa para decidir entre comprar e 

vender suas ações. Aqui, existem outras duas possibilidades: a primeira é que o mercado está mudando suas 

expectativas de retornos futuros sobre esta empresa. Uma segunda possibilidade seria especular sobre informações 

privilegiadas sobre a empresa, como por exemplo, uma compra inesperada da empresa.  

 

Baixo índice de 

informação 
Alto índice de informação 

Consequência 
Informação de mercado é 

mais importante 

Informação específica é mais 

importante 

Informação específica é mais 

importante 

Interpretação Neutra 

Conotação neutra: informações 

específicas de balanco e resultado 

financeiro usados como motivadores 

para comprar ou vender ações 

Conotação negativa: Por 

exemplo, empresa com alto risco 

de takeover atrairia 

especuladores 

Fonte: Autoria própria 

5.4. Uma análise separada para o Brasil 
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A tabela 6 mostra uma análise com o objetivo de medir o impacto de cada variável em 

informação, especificamente no Brasil. Foi definida uma nova dummy  de país que indica se a 

emissão está no Brasil ou não (BRDUMMY). O efeito cruzado desta com as demais foram 

testados. Este efeito cruzado pode ser testado multiplicando-se a variável-base com a 

BRDUMMY. O objetivo é verificar o impacto de cada variável em informação especificamente 

no Brasil. Se esse efeito cruzado for estatisticamente significativo, naturalmente esta variável 

tem um efeito significativo no Brasil. Um padrão de nomenclatura foi utilizado: a variável 

ROE*BRDUMMY foi nomeada ROEB. Toda nomencluatura dos efeitos cruzados seguiram 

este padrão. As variáveis ADRB e BRDUMMY não foram consideradas no modelo de efeitos 

fixos. A primeira por ter alta correlação com sua primitiva ADR. Já a segunda, ao fixar efeitos 

de empresa, automaticamente os efeitos de país já estão fixados. 
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Tabela 6: Regressão para empresas negociadas no Brasil. 

Foram repetidos os testes para o mercado brasileiro. Neste modelo específico, foi incluída a variável dummy de país 

(BRDUMMY) que indica se a ação está no Brasil ou não. As variáveis com efeitos cruzados desta nova dummy com 

as variáveis originais foram nomeadas com o mesmo nome, porém com a terminação da letra “b”. Exemplo: ROE 

com efeito cruzado torna-se ROEB (ou seja, ROE*BRDUMMY = ROEB). O teste de Hausman apresentou um p-

valor menor que 0.1, o que indica que o modelo por efeitos fixos é mais adequado. Os resultados são interessantes. O 

impacto de alavancagem (LIABASSET) na américa latina teve um efeito negativo em informação (-0,010), enquanto 

que para o Brasil quase não teve efeito (somando os coeficientes de LIABASSET e LIABASSETB, o valor é quase 

zero: 0,004). Em outros países, o efeito de investimento estrangeiro é quase nulo (0,002), enquanto que no Brasil o 

coeficiente é significativo e com valor de 0,266 (0,002+0,264). O PIB (LOGGDP) também teve um impacto 

significativo em informação no Brasil, pois seu p-valor foi menor que 0.1. O coeficiente na América Latina é de 

0,026 negativo enquanto que para o Brasil é -0,755 (-0,026-0,729). O módulo maior para o Brasil indica que as 

empresas no Brasil têm um efeito mais acentuado em informação influenciado pelo nível do PIB.  

  

Efeitos 
empresa 
fixos 

p-valor 
Efeitos 
setor 
fixos 

p-valor 
Efeitos 

aleatórios 
p-valor 

igcibov -0.256 <0.01 -0.484 <0.01 -0.498 <0.01 

igcperu -0.533 0.09 -0.634 0.04 -0.635 0.04 

adrdummy -0.355 0.78 0.524 0.15 0.587 0.10 

liabasset -0.010 <0.01 -0.005 0.06 -0.003 0.19 

roe 0.000 0.87 0.000 0.86 0.000 0.89 

logmktcap -0.344 <0.01 -0.243 <0.01 -0.247 <0.01 

logforeign 0.002 0.92 0.006 0.77 0.014 0.49 

loggdp -0.026 0.86 -0.139 0.24 -0.182 0.12 

adrdummyb - - -2.170 <0.01 -2.286 <0.01 

liabassetb 0.014 <0.01 0.008 0.01 0.007 0.02 

roeb 0.000 0.83 0.000 0.86 0.000 0.89 

logmktcapb 0.108 0.06 -0.078 0.07 -0.048 0.26 

logforeignb 0.264 <0.01 0.279 <0.01 0.266 <0.01 

loggdpb -0.729 <0.01 -0.488 <0.01 -0.478 <0.01 

brdummy - - -2.719 <0.01 -2.593 0.01 

_cons 7.580 <0.01 -0.460 0.30 9.247 <0.01 

Fonte: Autoria própria 

 

6. CONCLUSÃO 
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O investimento estrangeiro melhora o ambiente de informação. Isso pode ser inferido 

através da relação positiva estabelecida entre informação e investimento estrangeiro. A 

interpretação deste fato é que o investidor estrangeiro está provido de melhor informação que o 

investidor local. Esse efeito é ainda mais acentuado quando a análise é feita de forma separada 

para o Brasil. 

Além disto, este trabalho confirma as proposições de Fernandes e Ferreira (2008) e de 

Ferreira e Laux (2007). A de Fernandes e Ferreira (2008) diz que a presença de cross listing está 

associada a um menor nível de informação específica, pelo menos para países emergentes. A de 

Ferreira e Laux (2007) associa menor coleta de informação específica quando empresas 

associadas a um nível maior nível de governança corporativa.  

Fernandes e Ferreira (2008) haviam associado a redução de informação específica de 

empresas com cross-listing em países emergentes a uma maior cobertura de analistas de 

macroeconomia. Isso desviaria o foco em informação específica e assim reduziria o impacto de 

cross-listing em informação específica. Para o presente artigo, não foram encontradas 

informações suficientes na América Latina para incluir esta variável. Esta é uma oportunidade 

de melhoria para estudos futuros. 

Por fim, nível de alavancagem no Brasil (representado pelas variáveis LIABASSET e 

LIABASSETB) foi significativo porém com um coeficiente muito baixo (ver tabela 6). O 

Brasil foi conhecido por ter tido uma das maiores taxas de juros reais do mundo
11

. Esta também 

é uma oportunidade de melhoria para estudos futuros. 
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