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RESUMO 

  

Este trabalho busca verificar se existem aspectos de governança 

corporativa que influenciam a decisão de alocação de investimentos dos investidores 

estrangeiros nas empresas da América Latina e, em caso afirmativo, quais são eles. 

Para esse propósito, foram observadas as participações desses investidores, em 

2010 e 2011, em 102 empresas latino-americanas, contemplando aproximadamente 

59% da capitalização total da região em bolsa. Os resultados apontam que a 

decisão de alocação desses investidores é influenciada por características de 

governança ligadas especificamente a estrutura de propriedade e controle das 

empresas. O estudo também complementa e tenta atualizar a discussão sobre 

governança corporativa para a América Latina ao adicionar questões ligadas à 

representatividade e ao poder de fiscalização dos acionistas minoritários e à 

efetividade do conselho de administração. 

 

Palavras-chave:  Governança corporativa. Estrutura de propriedade. Investimento 

estrangeiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

This paper examines the existence of; if any, aspects of corporate 

governance that may influence the decision and selection criteria of foreign investors 

when allocating in Latin American companies. For this purpose, these investors’ 

holdings were analyzed through the years of 2010 and 2011, for 102 Latin American 

companies, covering approximately 59% of the total market capitalization in the 

region. The result points towards an influence of corporate governance 

characteristics, specifically linked to the ownership structure, to the allocation 

decision of these foreign investors. The study also complements and tries to update 

the corporate governance’s discussion in Latin America, adding questions about the 

representativeness and supervisory empowerment of minority shareholders, and 

effectiveness’ and transparency of the board of directors. 

  

Keywords: Corporate governance. Ownership structure. Foreign investments. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Segundo estudos recentes das Nações Unidas e da Comissão Econômica 

para América Latina e Caribe (CEPAL), os fluxos de investimentos estrangeiros 

diretos aumentaram apenas 1% em 2010, ainda sob o efeito da crise econômica e 

financeira internacional. Por outro lado, o fluxo de investimentos para economias em 

desenvolvimento aumentou cerca de 10% no mesmo período, ultrapassando pela 

primeira vez a marca de 50% do total do fluxo de investimento global, tendo a 

América Latina apresentado crescimento maior que a média dos países em 

desenvolvimento. 

Nesse contexto, a preferência ou os aspectos que influenciam a tomada 

de decisão do investidor em alocar recursos em outros países tornam-se ainda mais 

relevantes, em contraponto à preferência de alocação dentro do país de origem, um 

fenômeno descrito por Lewis (1995) como home bias puzzle.  

Chan, Covrig e NG (2005) relacionam aspectos como o desenvolvimento 

econômico, o controle de capitais e a tributação como fatores que influenciam a 

decisão de investimento no exterior, enquanto La Porta, Lopez-de-Silanes, Shleifer e 

Vishny (2000) apontam a estrutura de controle das empresas como um dos 

principais aspectos na decisão de alocação. Piccioni, Sheng e Lora (2011), ao 

analisar especificamente a América Latina, estendem essa discussão apontando 

para os aspectos ligados ao desempenho das empresas e das ações como 

determinantes na decisão de alocação do investidor estrangeiro. Já as questões que 

relacionam a governança corporativa com a preferência de alocação de 

investimentos dos investidores estrangeiros ainda são pouco exploradas.  

Este trabalho tem por objetivo identificar se aspectos ligados a 

governança corporativa influenciam a decisão de alocação de investimentos dos 

investidores estrangeiros nas empresas da América Latina. Espera-se que um nível 

mais alto de governança indique uma maior participação desses investidores e, 

nesse sentido, buscou-se diferenciar quais aspectos dentre quatro pilares de 

governança (acesso e conteúdo das informações e estrutura do conselho de 

administração e de propriedade e controle) podem ter mais influência sobre a 

decisão de alocação. 
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A abordagem que relaciona governança corporativa à decisão de 

alocação de investimentos dos investidores estrangeiros, o foco nas empresas 

latino-americanas e a adição de três novas características relacionadas às questões 

atuais de governança — tais como representatividade e poder de fiscalização dos 

acionistas minoritários e efetividade e transparência do conselho de administração 

— constituem-se como as principais contribuições deste trabalho.  

O estudo está organizado da seguinte forma: a seção 2 traz uma breve 

revisão da bibliografia existente, a seção 3 descreve de maneira mais aprofundada 

os dados utilizados neste estudo, a seção 4 detalha a metodologia utilizada. Na 

seção 5 são comentados os resultados obtidos no estudo e na seção 6, as principais 

conclusões. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

As preferências dos investidores estrangeiros foram estudadas sob 

diversos aspectos. Destaca-se o estudo de Chan, Covrig e NG (2005) que buscou 

identificar características que influenciam a preferência dos gestores de fundos de 

investimentos por alocar recursos no próprio país em vez de em um outro mercado, 

o chamado home bias. Embora governança seja um dos aspectos abordados, os 

autores concluem que pontos de certa forma ligados ao tema, como 

desenvolvimento dos mercados, proteção do investidor e controle de capitais, 

exercem importante influência na decisão de investir no exterior.  

Essas conclusões são de certa forma corroboradas por Dahlquist, 

Pinkowitz, Stulz e Williamson (2003), que estudaram um dos aspectos de governaça 

como determinante na decisão de investimento dos investidores estrangeiros, 

também sob a ótica do home bias. Ao analisar a estrutura de controle das empresas 

listadas em bolsa fora dos Estados Unidos, foram encontradas concentrações 

relevantes de participação em posse dos acionistas controladores. Segundo os 

autores, tal concentração reduz de forma substancial a disponibilidade de 

participação para os investidores estrangeiros, reduzindo ainda as alternativas de 

investimento fora dos mercados desenvolvidos. Assim como concluem Chan, Covrig 

e NG (2005), o aspecto de desenvolvimento de mercado, nesse caso representado 

pela concentração de controle e participação, está associado a um menor fluxo de 

investimentos estrangeiros.   

Embora os aspectos de governança corporativa abordados variem 

substancialmente entre os diferentes estudos, Jensen (2000, p. 58) resume 

governança como a 

 

[X] estrutura de controle de alto nível, no que diz respeito ao poder de 
decisão nas mãos do Conselho de Administração e do CEO, os 
procedimentos para alterar tais decisões, o tamanho e a composição do 
conselho e a remuneração e as ações detidas pelos gestores e membros do 
conselho. 
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Essas definições surgem, segundo o autor, das experiências e dos 

conflitos vivenciados nas empresas, entre gestores e aqueles que mantêm algum 

tipo de relacionamento com a empresa, inclusive financeiro. 

Klapper e Love (2002) também contribuem de forma significativa ao 

aprofundar a análise de governança corporativa além das questões ligadas a 

estrutura de controle e ambiente regulatório. Propõem uma forma de mensuração do 

nível de governança corporativa sem, contudo, relacioná-la aos fluxos de 

investimento estrangeiros, mas ao desempenho operacional das ações listadas em 

bolsa, encontrando forte correlação entre esses aspectos. Como metodologia, dada 

a característica qualitativa da governança corporativa, foi utilizado um questionário 

inicialmente idealizado na pesquisa do Credit Lyonnais Securities Asia (2001), que 

contempla os aspectos mais relevantes à época para a governança corporativa, 

como disciplina, transparência, independência, prestação de contas, 

responsabilidade, justiça e responsabilidade social. 

Já Silveira, Barros e Famá (2004), ao adaptar os aspectos de governança 

definidos por Jensen (2000), optaram por quatro subdivisões para a construção de 

um indicador de governança corporativa no Brasil: acesso às informações; conteúdo 

das informações; estrutura do conselho de administração; e estrutura de propriedade 

e controle. Aprofundando ainda mais os aspectos de governança, Silveira, Barros e 

Famá (2004) propõem também questões pontuais dentro de cada subdivisão 

mencionada, cada uma delas abrangendo pontos abordados por Jensen (2000) e 

também por Klapper e Love (2002). Mais recentemente, outros trabalhos também 

contribuíram ao focar nesses aspectos específicos sobre o tema; por exemplo, Kang 

e Kim (2010) estudaram a assimetria de informação entre investidores locais e 

estrangeiros e Kim et al. (2010) analisaram o impacto dos diretores independentes 

sobre a governança, além da concentração do direito de controle, apontado por La 

Porta, Lopez-de-Silanes, Shleifer e Vishny (2000). 

Neste trabalho, com base na estrutura proposta por Silveira, Barros e 

Famá (2004), são adicionados novos aspectos de governaça corporativa, cujas 

questões baseiam-se, assim como em Jensen (2000), na atualização dos conflitos 

de interesse nas empresas. Nesse sentido, foram adicionadas questões ligadas ao 

poder de fiscalização dos acionistas, como a presença de um conselho fiscal ou de 

outros órgãos de fiscalização independentes dos conselhos de administração, a 
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representatividade dos acionistas minoritários e a transparência e a efetividade do 

conselho de administração. Como essas variáveis não representam isoladamente 

aspectos novos à literatura existente mas sim complementares às propostas por 

Silveira, Barros e Famá (2004), elas foram agrupadas dentro das quatro subdivisões 

propostas. Dessa forma, a periodicidade das reuniões do conselho de administração 

e a presença de um conselho fiscal independente foram temas adicionados às 

questões relacionadas à estrutura do conselho de administração, enquanto a 

representatividade dos acionistas minoritários foi contemplada nas questões de 

estrutura de propriedade e controle. 

Os aspectos e a aplicação da governança corporativa também diferem 

sensivelmente em função dos países ou das regiões em questão, como concluem 

Kaufmann, Kraay e Mastruzzi (2010). Para a América Latina, embora presente em 

boa parte dos estudos comparativos de governança, como em Shleifer e Vishny 

(1997), Chan, Covrig e NG (2005), Kaufmann, Kraay e Mastruzzi (2010) e Klapper e 

Love (2002), aspectos específicos da região ainda possuem poucas referências. 

Além de Silveira, Barros e Famá (2004), Reyes (2007) apresenta pontos relevantes 

de governança para a região, principalmente em relação à diferença entre 

propriedade e controle. 

As estruturas de controle concentradas e familiares que caracterizam 

muitas das empresas latino-americanas trazem aspectos diferentes daqueles 

analisados nos principais estudos, cujo foco são as economias desenvolvidas. 

Conforme Reyes (2007), princípios de governança que tratem dos conflitos entre os 

gestores e os acionistas tendem a ser menos importantes para empresas latino-

americanas do que aspectos relacionados à expropriação potencial dos acionistas 

minoritários pelos controladores. 

No entanto, embora a relação entre governaça corporativa e desempenho 

das empresas tenha sido estudada de maneira ampla por Gugler e Mueller (2004) 

ou ainda especificamente para empresas latino-americanas — por Piccioni, Sheng e 

Lora (2011), entre outros — e para os países em desenvolvimento — por exemplo, 

por Gugler, Mueller e Yurtoglu (2003) —, a relação entre as práticas de governança 

corporativa adotadas e o investimento estrangeiro nas empresas da região ainda 

merece aprofundamento. 
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3 DESCRIÇÃO DOS DADOS 

 

 

Para apurar a participação de investidores estrangeiros nas empresas 

latino-americanas, a posição acionária de cada empresa da amostra, levantada por 

meio do sistema Thomson Reuteurs, foi segmentada e classificada de acordo com a 

origem dos investidores, com base nas datas de corte de 31 de dezembro de 2011 e 

31 de dezembro de 2010. 

Cabe ressaltar que a verificação da origem dos recursos pode ser, em 

muitos casos, imprecisa em razão da utilização de estruturas de investimentos cujo 

objetivo é otimizar questões tributárias específicas de cada mercado. É possível, 

portanto, que na base de dados existam investidores estrangeiros classificados 

como locais, bem como investidores locais classificados como estrangeiros. Tais 

classificações podem ter um impacto significativo nos resultados dos testes 

realizados, uma vez que distorcem a base de investidores estrangeiros e a real 

percepção destes não só sobre a governança corporativa das empresas, mas 

também sobre os países e as empresas que receberam os investimentos. 

Posteriormente, são utilizadas algumas das questões desenvolvidas por 

Klapper e Love (2002) e Silveira, Barros e Famá (2004) para tentar diferenciar os 

níveis de governança corporativa entre as empresas de capital aberto nos países da 

amostra. Foram ainda adicionadas questões relacionadas à existência de conselho 

fiscal ou de outros órgãos de fiscalização independentes dos conselhos de 

administração, de certa forma comuns no Brasil, mas que foram apurados para os 

demais países. A representatividade dos acionistas minoritários e o respeito e o 

equilíbrio de direitos entre acionistas, bem como a transparência e a efetividade do 

conselho de administração, também foram incluídos nesse novo índice, ainda dentro 

dos quatro fatores de governança: acesso às informações; conteúdo das 

informações; estrutura do conselho de administração; e estrutura de propriedade e 

controle. 
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3.1 PAÍSES DA AMOSTRA 

 

 

Os países escolhidos para compor a base de dados de empresas da 

América Latina foram Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, México e Peru, cuja 

capitalização de mercado representava 59,42% da capitalização bursátil total da 

América Latina ao final de 2011. Para essa base de países, foram selecionadas as 

empresas com maior representatividade em capitalização bursátil entre os anos de 

2010 e 2011.  

Para o Brasil foram selecionadas 67 empresas do índice Bovespa, 

representando 77,24% da capitalização do mercado brasileiro. No México e na 

Argentina, em razão da maior dificuldade em se conseguir as informações sobre 

governança, foram selecionadas apenas seis empresas listadas, totalizando pouco 

mais de 27,27% e 3%, respectivamente, da capitalização desses mercados. No 

Chile, na Colômbia e no Peru foram selecionadas as dez maiores empresas por 

capitalização de mercado, totalizando 25,57%, 78,02% e 59,17% da capitalização 

total em bolsa desses mercados, respectivamente. No total, foram analisadas 102 

empresas listadas em bolsas na América Latina, cujas informações contábeis e 

sobre governança puderam ser totalmente completadas. 

 

 

3.2 BASE DE ACIONISTAS 

 

 

A base de acionistas foi levantada, para as empresas da amostra, nos 

dois períodos analisados, de acordo com as informações disponíveis no sistema 

Thomson Reuters. Esse sistema congrega informações dos órgãos locais de 

fiscalização dos mercados de capitais, informações disponibilizadas pelas próprias 

empresas e formulários de preenchimento obrigatório para investimentos 

internacionais, como o formulário 13-F para investidores institucionais americanos. 

Um mesmo investidor pode, no entanto, ser classificado como local, quando 

investindo em empresas de seu próprio país, e como estrangeiro, quando investindo 

em outro país que não seu país de origem. 
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Foram ainda coletadas algumas outras informações qualitativas sobre 

cada acionista — por exemplo, o estilo do investidor, no que diz respeito a sua 

política de investimento. Tal classificação foi realizada de acordo com as 

características e os dados disponíveis no sistema de informação Bloomberg para 

cada acionista. Optou-se, no entanto, por não utilizar a diferenciação com base 

nesses dados por se entender que, embora cada acionista seja único, ele pode atuar 

de maneiras diferentes em cada mercado em que invista, o que invalida um cadastro 

único para todos os acionistas. 

 

 

3.3 ÍNDICE DE GOVERNANÇA CORPORATIVA 

 

 

Para tentar mensurar e diferenciar o nível de governança entre as 

empresas da amostra, foi construído um índice com 23 perguntas, fundamentadas 

em estudos anteriores como Klapper e Love (2002) e Silveira, Barros e Famá 

(2004). As 23 perguntas foram agrupadas segundo quatro grandes pilares de 

governança propostos: acesso às informações, conteúdos das informações, 

estrutura do conselho de administração e estrutura de controle. As contribuições de 

indicadores adicionados neste trabalho encontram-se destacados por asteriscos. 

Cabe notar que, embora algumas das questões apresentadas nos 

estudos anteriores parecessem, à primeira vista, desatualizadas para a realidade de 

governança no Brasil — tais como a relacionada à presença de um site de relações 

com investidores e conteúdo bilíngue —, elas poderiam eventualmente mostrar-se 

relevantes e diferenciadoras em relação aos demais países da amostra.  

Por outro lado, uma limitação da construção do índice de governança 

reside no fato de algumas perguntas relacionadas ao acesso às informações não 

poderem ser avaliadas ao longo do tempo. Questões relacionadas, por exemplo, à 

estrutura do site, como presença de uma área dedicada à governança corporativa, 

presença do relatório anual ou ainda a disponibilidade de acesso em outras línguas, 

não puderam ser checada para os anos anteriores. Dessa forma, optou-se por 

assumir que a resposta para a situação atual vale também para os anos anteriores 

da amostra, o que representa uma importante limitação do modelo para a análise da 
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evolução desses aspectos de governança. Os indicadores de governança propostos 

neste estudo são descritos na tabela 1. 

 

Tabela 1 – Indicadores de governança corporativa. 
Variável Definição Fonte Sinal Esperado

ACESS_INFO Somatória simples dos indicadores de acesso a informação Positivo

RA_Site A empresa possui Relatório Anual ou Fact Sheet  disponíveis em seu website ? Sites corporativos

GC_Site
A empresa possui documentos sobre as práticas de Governança Corporativa 

adotas disponíveis em seu website ? 
Sites corporativos

Proj
A empresa possui documentos que possibilitem realizar projeções 

operacionais disponíveis em seu website ? 
Sites corporativos

ENG_Site A empresa possui  website bilíngue? 

Sites corporativos, demonstrações 

financeiras e apresentações 

institucionais

CONTACT
É possível obeter todas as informações sem necessidade de contato direto 

coma empresa?

Sites corporativos, demonstrações 

financeiras e apresentações 

institucionais

CONT_INFO Somatória simples dos indicadores de conteúdo das informações Positivo

RA_GC
O Relatório Anual ou o Fact Sheet  possuem informações específicas sobre 

Governança Corporativa?
Demonstrações Financeiras

Exec_Paym
O relatório anual ou algum outro demonstrativo apresenta a remuneração total 

dos executivos da empresa?
Demonstrações Financeiras

IFRS
As demonstrações financeiras estão disponíveis em pelo menos uma norma 

contábil internacionalmente aceita?
Demonstrações Financeiras

Guide

A empresa disponibiliza em seu website , no relatório anual, fact sheet ou 

apresentação corporativa algum tipo de  projeções ou estimativas operacionais 

(guidance )?

Sites corporativos, demonstrações 

financeiras e apresentações 

institucionais

EVA

A empresa disponibiliza em seu relatório anual, fact sheet ou algum outro 

documento algum tipo de demonstrativo do valor adicionado ou medida 

similar de valor econômico?

Demonstrações financeiras e 

apresentações institucionais

ESTR_CA
Somatória simples dos indicadores sobre a estrutura do conselho de 

administração
Positivo

DIR_Chair
Há separação formal entre os cargos de diretor executivo ou CEO e presidente 

do conselho de administração ou Chairman of the Board?

Sites corporativos, demonstrações 

financeiras e apresentações 

institucionais

CA_5_9 O conselho de administração é composto por entre 5 a 9 membros?

Sites corporativos, demonstrações 

financeiras e apresentações 

institucionais

CA_Ext 80% ou mais dos conselheiros são independentes?

Sites corporativos, demonstrações 

financeiras e apresentações 

institucionais

Mandato
O mandato do conselho de administração é de 1 ano unificado, podendo haver 

reeleição?

Sites corporativos, demonstrações 

financeiras e estatutos sociais

Acordo
Existe algum tipo de acordo entre os acionistas controladores, disponível para 

consulta no website da empresa?

Sites corporativos, demonstrações 

financeiras e estatutos sociais

CF_Indep*
Há algum tipo de conselho fiscal ou órgão de fiscalização independente do 

conselho de administração?

Sites corporativos, demonstrações 

financeiras e estatutos sociais

Periodi*
A periodicidade das reuniões do conselho de administração é maior que uma 

reunião por trimestre?

Sites corporativos, demonstrações 

financeiras e estatutos sociais

ESTR_CONTR Somatória dos indicadores sobre a estrutura de controle Positivo

ON
Existe apenas uma classe de ações com direito a voto (ações ordinárias ou 

common shares )?

Sites corporativos, demonstrações 

financeiras e estatutos sociais

PN_50
Caso existam, as ações preferênciais representam menos de 50% do capital 

total da empresa?

Sites corporativos, demonstrações 

financeiras e estatutos sociais

Control_70
O acionista controlador possui menos que 70% das ações ordinários ou 

common shares ?

Sites corporativos, demonstrações 

financeiras e estatutos sociais

DIF_23
A diferença entre o percentual de ações ordinárias e o total de ações detidas 

pelo acionista controlador é menor ou igual a 23%?

Sites corporativos, demonstrações 

financeiras e estatutos sociais

TAG A empresa concede o direito de tag along aos acionistas minoritários?
Sites corporativos, demonstrações 

financeiras e estatutos sociais

Minorit*
Existe algum representante dos minoritários no conselho de administração, 

conselho fiscal ou algum outro órgão de fiscalização da empresa?

Sites corporativos, demonstrações 

financeiras e estatutos sociais  

Fonte: Elaboração própria. 
 

Cada uma das questões da tabela 1 foi respondida por meio da consulta 

ao site das empresas da amostra e da análise de documentos em dois momentos 

distintos, 2010 e 2011. Os pesos das questões foram tratados como iguais, 

conforme proposto nos artigos em que o índice de governança foi aplicado, por se 

tratar de variáveis qualitativas, cuja diferenciação de relevância sobre a percepção 

de governança corporativa foge do escopo deste trabalho. 
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3.4  VARIÁVEIS DE CONTROLE DA PARTICIPAÇÃO DE INVESTIDORES 

ESTRANGEIROS 

 

 

Utilizando como base os determinantes definidos por Klapper e Love 

(2002), Silveira, Barros e Famá (2004) e Piccioni, Sheng e Lora (2011), foram 

selecionadas dez variáveis explicativas como determinantes para a participação de 

investidores estrangeiros. A essas variáveis foram adicionados dois novos 

determinantes que visam identificar as preferências dos investidores estrangeiros 

em relação aos veículos de investimento, seja pela utilização de fundos passivos 

(eletronic traded funds — ETFs), seja por meio de fundos com características 

ativistas. A tabela 2 resume os determinantes de participação de investidores 

estrangeiros utilizados neste trabalho. 

 

Tabela 2 – Determinantes de participação de investidores estrangeiros. 

 

Fonte: Elaboração própria. 
 
  

Variável Definição Fonte Sinal Esperado

Op_cresc Oportunidades de crescimento: crescimento médio anual nos últimos 3 anos Economática Positivo

Natureza Natureza da operação: ativo imobilizado sobre a receita líquida no período Economática Positivo

Size Tamanho da empresa: logarítimo da receita operacional Economática Indefinido

ADR
Variável dummy com valor 1 para empresas com ações listadas em outras 

bolsas além da bolsa local e 0 para apenas ações locais
Bloomberg Positivo

AC_ ATIVISTA

Variável dummy  com valor 1 para empresas com investidores ativistas em sua 

base de acionistas, zero caso não existam investidores ativistas. Definição de 

investidor ativista: possui o ativismo descrito entre suas políticas de 

investimento ou, como proxy , investidores minoritários com participação em 

conselhos da empresa.

Bloomberg,Thomson Reuters Indefinido

FUND_ PASSIVO

Variável dummy com valor 1 para empresas com fundos passivos em sua base 

de acionistas, zero caso não existam fundos passivos. Definição de fundos 

passivos: ETFs , fundos cujo mandato é referenciar a um determinado indice 

de liquidez.

Bloomberg,Thomson Reuters Indefinido

CON Percentual de ações com direito a voto em posse do acionista controlador Economática Negativo

PROP Percentual de acões totais em posse do acionista controlador Economática Positivo

Q_Tobin
Índice de desempenho operacional, definido por: (book value  + passivo 

circulante - ativo circulante + passivo não circulante + estoques)/ativo total
Bloomberg Positivo

LOAT Índice de desempenho operacional, definido por: lucro bruto/ativo total Economática Positivo

LAJIRDA
Índice de desempenho operacional, definido por: lucro antes dos 

juros,impostos e depreciação/ativo total
Economática Positivo

PAYOUT
Variável dummy com valor 1 para dividendo informado, zero caso não 

informado
Economática Positivo

ESTRG % total de participação de estrangeiros no capital total da empresa Bloomberg,Thomson Reuters Variável Dependente
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4 METODOLOGIA 

 

 

O modelo apresentado tem por objetivo verificar se existe alguma relação 

entre o nível de governança corporativa e a participação de investidores estrangeiros 

no capital das empresas latino-americanas listadas em bolsa. As participações de 

investidores estrangeiros foram, dessa forma, definidas como variáveis 

dependentes, e as demais variáveis citadas anteriormente, divididas entre 

indicadores de governança e determinantes da alocação de investimentos dos 

investidores estrangeiros, foram definidas como variáveis independentes do modelo.  

Posteriormente, foram realizados dois estudos em painel, abrangendo os 

dois períodos da base, os anos de 2010 e 2011. O objetivo do primeiro painel foi 

analisar de forma abrangente as contribuições individuais de cada variável 

independente ao modelo de alocação de investimentos dos investidores 

estrangeiros. Já o segundo painel sugere um modelo que melhor se adapta às 

práticas de governança corporativa e às características das empresas latino-

americanas para explicar o nível de investimento estrangeiro no capital dessas 

empresas.  

 

 

4.1 MODELO ECONOMÉTRICO 

 

 

A seguinte hipótese nula será testada: 

H0: A participação dos investidores estrangeiros não tem relação com os 

indicadores de governança corporativa das empresas latino-americanas. 
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Para analisar essa hipótese, ou seja, a relação entre o investimento 

estrangeiro nas empresas latino-americanas e as variáveis anteriormente descritas, 

foi utilizado o seguinte modelo: 

 

�1�	����	 = 	� + ������_���� + �����_���� + �����_�� + �����_����� +

���_����� + ��������� + ����� + �� � + ! ����� + �"��_���#���� +

����� _�����#� + ����� + ������ + ��$_��%�� + ��&��� + ��&�'�� � +

����(���	 + )  

 

O segundo teste em painel parte dos resultados encontrados nesse 

primeiro, restringindo a análise para as variáveis significativas ao nível de 10%. A 

definição desse segundo teste encontra-se na análise de resultados. 
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5 RESULTADOS 

 

 

No primeiro modelo proposto, cujas variáveis independentes baseiam-se 

nos estudos de Klapper e Love (2002) e Silveira, Barros e Famá (2004), o teste de 

Hausman indicou a utilização de um modelo com efeito aleatório, uma vez que a 

hipótese nula não pode ser rejeitada (p-valor = 0,23). Foi utilizado o modelo robusto 

para controle de heterocedasticidade, conforme indicado pela estatística chi-

quadrado do teste de Breusch-Pagan, em níveis próximos a 27,26 (p-valor = 0,00). 

Cabe ressaltar que, embora a comparação entre países pudesse ser algo 

desejado nesse tipo de estudo, as limitações de tamanho da amostra para os 

demais países latinos-americanos, exceção feita ao Brasil, não permitem que essas 

comparações sejam conclusivas. 

A tabela 3 compila os resultados obtidos pelo primeiro teste, em que se 

destaca uma maior participação dos investidores estrangeiros (p-valor < 0,10) em 

empresas com nível mais alto de governança em relação à estrutura de controle, 

resultado em linha com os obtidos em estudos semelhantes e focados apenas nesse 

aspecto de governança. Os demais aspectos de governança propostos no teste, 

agrupados em acesso e conteúdo das informações e estrutura do conselho de 

administração, não foram significativos nem apresentaram a relação esperada com a 

participação de investidores estrangeiros.  
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Tabela 3 – Resultados teste painel.  

 

Fonte: Elaboração própria. 
 

Dentre as variáveis de controle, foram significativos ao nível de 10% a 

natureza da operação da empresa, a presença de listagem internacional por meio de 

american depositary receipts (ADR), o percentual de ações com direito a voto dos 

controladores, o percentual total de ações dos controladores e a variável de 

rentabilidade calculada como lucro operacional sobre o total de ativos. Entre essas 

variáveis, a participação de investidores estrangeiros nas empresas latino-

americanas apresentou relações positivas com a natureza da operação e com o 

percentual de ações com direito a voto dos acionistas controladores. Por outro lado, 

e de maneira contraintuitiva em alguns casos, participação de investidores 

estrangeiros apresentou relações negativas com a presença de listagem em outros 

países, o percentual total de ações dos acionistas controladores e a rentabilidade 

em relação ao ativo total das empresas. As demais variáveis de controle não 

apresentaram significância no modelo proposto. 

A relação positiva entre a natureza da operação, que busca medir o grau 

de intangibilidade das operações das empresas, e a participação dos investidores 

Variável Coeficientes P-Valor Erro Padrão

acess_info 0,0080069 0,709 0,0214738

cont_info -0,013766 0,441 0,0178742

estr_ca -0,006908 0,638 0,0146795

estr_contr 0,0367666 0,033 0,0172492

op_cresc 0,0462253 0,32 0,0464613

natureza 0,0040458 0,007 0,0014891

size -0,0037447 0,827 0,0170961

adr -0,1049709 0,006 0,0383073

ac_ativista 0,0011537 0,974 0,0353501

fund_passivo -0,0217389 0,588 0,0401278

con 0,3161804 0,07 0,1747772

prop -0,3005343 0,062 0,1610194

q_tobin 0,01744 0,291 0,016518

loat -0,2481916 0,01 0,0958364

lajirda 0,1933458 0,326 0,1969789

payout 0,0217916 0,381 0,024868

_cons 0,0983651 0,468 0,1355239

R2 - Ajustado 0,1309

Número de Observações 100
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estrangeiros era esperada, dada a alta concentração de empresas latino-americanas 

com operações na extração de commodities, principalmente minerais. A baixa 

intangibilidade dessas empresas, mensurada pelo alto valor de seus ativos fixos, 

representam também elevadas barreiras à entrada de novos competidores, o que 

aumenta, em certa medida, o valor único dessas empresas para os investidores 

estrangeiros. Empresas com alto nível de intangibilidade, por outro lado, 

caracterizam operações na área de serviços, com presença maior em economias 

desenvolvidas e, portanto, com maior representatividade nessas bolsas de valores.  

Por outro lado, a relação positiva entre o direito de controle dos acionistas 

controladores e a participação de investidores estrangeiros é, de certa forma, 

contraintuitiva, principalmente considerando-se o risco de desalinhamento entre 

acionistas controladores e minoritários. Esses resultados contrapõem-se aos obtidos 

em estudos semelhantes, como o de Dahlquist, Pinkowitz, Stulz e Williamson (2003) 

e o de Reyes (2007) que abordaram especificamente essa relação. O risco de 

agência associado à expropriação dos acionistas minoritários pelos controladores e 

a redução no percentual de ações disponível para alocação de recursos foram as 

principais hipóteses para justificar uma relação negativa entre a participação dos 

investidores e o percentual de ações com direito a voto em posse dos acionistas 

controladores. 

Já o percentual de participação total dos acionistas controladores também 

apresentou significância e uma relação negativa com a participação de investidores 

estrangeiros. Esse resultado também diverge daqueles encontrados por Reyes 

(2007), cuja hipótese de alinhamento de interesses entre acionistas controladores e 

minoritários, muitas vezes em uma única classe de ações, pode ser considerada 

como principal justificativa para a relação positiva entre investimento estrangeiro e 

direito sobre o fluxo de caixa do acionista controlador. 

A relação negativa apresentada entre a participação de investidores 

estrangeiros e a variável dummy para presença de listagem em outros países pode 

ser considerada contraintuitiva, principalmente por representar um importante meio 

de acesso desses investidores às empresas da região. Por outro lado, conforme 

destacado nas limitações deste trabalho, questões fiscais e restrições em relação ao 

fluxo de investimentos e ao câmbio na região podem, de alguma forma, ter distorcido 

tal relação, principalmente no período analisado, especialmente rico em medidas 
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que limitam o acesso direto dos investidores estrangeiros na região. Dessa forma, 

mesmo tendo acesso por meio da listagem em economias desenvolvidas, a 

tributação para investidores estrangeiros investindo diretamente e a tributação para 

novos fluxos de entrada de investimentos podem ter distorcido essa relação 

esperada. 

Por fim, a relação negativa encontrada entre o investimento estrangeiro e 

a variável de retorno sobre o total de ativos também apresentou, 

contraintuitivamente, uma relação negativa. Se por um lado era esperado que os 

investidores, nacionais e estrangeiros, investissem em empresas com retorno 

positivo sob qualquer métrica, há de se notar que as métricas de retorno histórico 

apresentam limitações importantes. Embora o desempenho passado represente um 

importante fator de análise para a decisão de investimento, maior peso possuem as 

perspectivas futuras de lucro e crescimento. Empresas com alto nível de 

crescimento, como boa parte das latino-americanas, tendem a sacrificar os lucros no 

curto prazo para fomentar o crescimento de suas operações, dadas as restrições de 

alavancagem e acesso a crédito presentes na região em razão dos altos custos de 

financiamento.  

No segundo teste em painel foram retiradas todas as variáveis não 

significativas (p-valor > 0,10) do primeiro modelo, tendo sido mantidas as variáveis 

de governança corporativa de estrutura de controle e as demais variáveis de 

controle mencionadas anteriormente. Dessa forma, o modelo proposto foi: 

 

�2�	����	 = 	� + �����_����� + ��������� + �� � + ���� + ����� + +�&��� + )  

  

A tabela 4 traz os resultados obtidos no segundo teste, em que todas as 

variáveis relevantes no primeiro modelo foram mantidas ao nível de significância de 

10%, mantendo também as relações iniciais com a participação de investidores 

estrangeiros.  
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Tabela 4 – Resultados do teste em painel – variáveis significantes. 

 

Fonte: Elaboração própria. 
 

 

  

Variável Coeficientes P-Valor Erro Padrão

estr_contr 0,305736 0,021 0,0132437

natureza 0,0034798 0,000 0,0004744

adr -0,0948765 0,002 0,0312073

con 0,2783782 0,040 0,1354152

prop -0,2865293 0,020 0,1227274

loat -0,0472697 0,002 0,0150366

_cons 0,0956972 0,248 0,0828861

R2 - Ajustado 0,1498

Número de Observações 102
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6 CONCLUSÃO 

 

 

Os resultados encontrados mostram que os aspectos de governança 

corporativa ligados à estrutura de controle influenciam a participação dos 

investidores estrangeiros no capital das empresas latino-americanas, achados que 

estão em linha com resultados encontrados em pesquisas semelhantes sobre a 

região, como a de Reyes (2007). De maneira mais detalhada, a estrutura de controle 

no presente estudo foi definida por questões de mesmo peso, como a existência de 

uma classe única de ações, o total de ações preferenciais no capital da empresa, o 

total de ações em posse do controlador, a diferença entre os direitos de controle do 

controlador e os direitos deste sobre o fluxo de caixa, os direitos de tag along dos 

minoritários e a representatividade destes dentro da empresa, variável adicionada 

neste estudo. Não há, contudo, uma diferenciação relativa entre essas questões, 

uma vez que foram assumidos os mesmos pesos entre todas as questões que 

compõe o indicador de governança corporativa. 

A presença de estruturas de controle concentradas na América Latina, 

conforme citado por Reyes (2007), justifica uma maior preocupação dos investidores 

estrangeiros quanto aos riscos de agência associados à relação entre acionistas 

controladores e minoritários e, nesse sentido, a importância de mecanismos de 

governança que ajudem a mitigá-los. Por outro lado, e ao contrário do observado em 

empresas com capital pulverizado sediadas em economias desenvolvidas, na 

América Latina os aspectos que mitigariam os riscos de agência entre acionistas e 

administradores da empresa, relacionadas neste estudo às variáveis de estrutura do 

conselho de administração, não se mostraram relevantes. A natureza das empresas 

latino-americanas, muitas vezes marcada pela figura de um acionista controlador 

atuante na administração das empresas, pode eventualmente mitigar tais riscos ao 

se controlar o risco de agência entre controladores e minoritários, o que está de 

acordo com as definições de Jensen e Meckling (1976).  

Os demais aspectos de governança abordados — acesso e conteúdo das 

informações e estrutura do conselho de administração — não se mostraram 

significativos na alocação de investimentos dos investidores estrangeiros. 

Especificamente em relação aos aspectos ligados ao acesso e ao conteúdo das 
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informações, os resultados não confirmaram os encontrados em estudos feitos para 

economias desenvolvidas, como o de Kang e Kim (2010), cuja abordagem encontrou 

relação negativa entre a assimetria de informação e o investimento estrangeiro nos 

Estados Unidos. Embora acesso e conteúdo das informações possa ser considerado 

uma proxy razoável para mensurar a assimetria de informação, os resultados 

obtidos neste trabalho podem estar mais alinhados com os encontrados por Chan, 

Covrig e Ng (2005) e por La Porta, Lopez-de-Silanes, Shleifer e Vishny (2000), em 

que a estrutura legal e o desenvolvimento dos mercados são determinantes na 

alocação fora do mercado doméstico. Nesse sentido, embora o acesso e o conteúdo 

da informação possam reduzir a assimetria de informação, nada medem em relação 

ao risco associado à estrutura legal e fiscal do país de destino, variável chave na 

definição do home bias.  

Para as variáveis de controle que se mostraram relevantes no modelo 

proposto, embora os resultados nem sempre possam ser comparados aos dos 

demais estudos que sugerem sua utilização, alguns paralelos podem ser traçados. A 

relação negativa encontrada neste trabalho entre a participação de investidores 

estrangeiros e a presença de listagem em bolsas no exterior é não apenas 

contraintuitiva como também diverge dos resultados encontrados por Piccioni, 

Sheng e Lora (2011). Diferenças entre a amostra dos dois estudos, sendo o 

segundo restrito a fundos de investimentos, e limitações quanto à identificação dos 

detentores finais das ações no presente trabalho, por questões fiscais, podem 

justificar, em certa medida, tal divergência. Por outro lado, ainda comparando os 

dois estudos, a natureza da operação, que apresentou relação positiva com a 

participação de investidores estrangeiros, encontra paralelo e resultado semelhante 

no estudo de Piccioni, Sheng e Lora (2011) quando analisando empresas 

exportadoras. O aspecto de baixa intangibilidade, intrínseco à natureza das 

operações das empresas com maior participação de investidores estrangeiros, está 

alinhado ao alto grau de imobilização das empresas exportadoras, sobretudo 

mineradoras, encontradas no estudo de Piccioni, Sheng e Lora (2011). 

As relações encontradas entre a participação do acionista controlador no 

capital votante e no capital total da empresa e a participação de investidores 

estrangeiros, positiva e negativamente relacionados, respectivamente, apresentam 

sinais contrários às expectativas iniciais e às relações verificadas em estudos 
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semelhantes. Embora Silveira, Barros e Famá (2004) cite o alinhamento entre os 

acionistas minoritários e os acionistas controladores por meio dos direitos sobre o 

fluxo de caixa como determinantes para uma melhor governança corporativa, os 

resultados aqui encontrados divergem, podendo indicar que as questões de 

governança intrínsecas à estrutura de controle foram controladas na variável de 

estrutura de controle.  

Por fim, a relação negativa apresentada entre o retorno sobre o ativo total 

e a participação de investidores estrangeiros também é contrária às expectativas 

iniciais (de que os investidores estrangeiros buscassem empresas com maior 

rentabilidade sobre o ativo). Duas hipóteses podem justificar tal comportamento. Por 

um lado, as rentabilidades passadas não são necessariamente indicações de 

rentabilidades futuras e, nesse sentido, a melhor análise quanto à decisão de 

investimento focada nesse aspecto deveria considerar as expectativas e os 

horizontes de investimento dos investidores sobre a rentabilidade futura das 

empresas, e não as rentabilidades passadas. Outra hipótese, conforme definem 

Fama e French (1998), seria a opção dos investidores por crescimento a despeito de 

rentabilidade no curto prazo, em linha com as estratégias de investimento nas 

economias em desenvolvimento. 

Este trabalho lança novos aspectos a serem considerados em um 

momento em que a integração das bolsas e dos mercados na América Latina 

começa a ser discutida de maneira mais aprofundada. Não apenas a integração dos 

aspectos contábeis, em certa medida contemplados pela adoção de normas 

contábeis internacionais como o IFRS, mas também práticas legais e de governança 

devem ser analisadas sob a perspectiva do custo de alterar tais práticas versus o 

benefício de mercados integrados — em última instância, por meio do aumento da 

liquidez, possibilitando acesso a uma outra fonte de financiamento das empresas, 

distinta do crédito. A discussão sobre o home bias também ganha novo foco pelos 

aspectos ligados à governança corporativa, além das questões relacionadas à 

liquidez e à disponibilidade de ativos até então discutidos. 

Os aspectos qualitativos da governança corporativa apresentam-se como 

um importante limitador no que se refere à construção da base de dados 

intertemporal e à avaliação e à comparação das práticas entre empresas e países. 

Iniciativas como as do Banco Mundial, que buscam identificar as melhores práticas 
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de governança aplicadas aos países, ou a construção de rankings periódicos com 

avaliações sobre o tema poderiam representar novas e importantes frentes de 

estudos em sua aplicação à governança corporativa.  
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ANEXO A – DESCRIÇÃO DAS VARIÁVEIS 

 

 

1. Acesso às informações 

1.1. O relatório anual ou fact sheet anual está disponível para consulta no site da 

empresa. 

1.2. Os documentos sobre as práticas de governança corporativa aplicadas pela 

empresa estão disponíveis para consulta no site da empresa. 

1.3. Há apresentações ou dados que possibilitem realizar projeções sobre as 

atividades operacionais da empresa. Nesse caso, privilegiou-se a 

disponibilidade de dados históricos sobre os resultados operacionais e 

financeiros da empresa, como planilhas e resultados anteriores disponíveis 

para consulta. 

1.4. O site é bilíngue (sendo o inglês sempre considerado como a segunda língua 

disponível). Além disso, embora o site inicial possua a funcionalidade, esse 

indicador só seria considerado se todos os documentos listados 

apresentassem versões bilíngues. 

1.5. Não há necessidade de estabelecer contato direto com a empresa para obter 

informações adicionais. 

 

2. Conteúdo das informações públicas 

2.1. O relatório anual ou o fact sheet apresenta informações especificas sobre as 

práticas de governança corporativa da empresa. 

2.2. O relatório anual ou algum outro demonstrativo apresenta a remuneração total 

dos executivos. Nesse caso, considerou-se remuneração total não apenas a 

parcela fixa, mas também, caso existam, bonificações em valores financeiros e 

em opções sobre ações de emissão da empresa. 

2.3. São utilizadas práticas de contabilidade internacionais, como US GAAP ou 

IFRS, além das normas contábeis geralmente aceitas em cada país. 

2.4. Estão disponíveis, no site, no relatório anual, no fact sheet ou na apresentação 

corporativa, projeções e estimativas operacionais. Nesse caso, o guidance 

operacional da empresa para as principais linhas de atividade foi considerado 

uma forma de projeção/estimativa. 
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2.5. Está disponível, no relatório anual, no fact sheet ou em algum outro 

documento, um demonstrativo do valor adicionado ou de medida similar de 

valor econômico. No caso das empresas brasileiras, a presença do 

demonstrativo de valor adicionado (DVA) foi considerada. 

 

3. Estrutura do conselho de administração 

3.1. Há separação formal entre os cargos de diretor executivo, ou CEO, e de 

presidente do conselho de administração, ou chairman of the board. 

3.2. O conselho de administração é composto por cinco a nove membros. 

3.3. 80% ou mais dos conselheiros são externos. Nesse caso, admitiram-se como 

conselheiros externos aqueles que não pertencem ao quadro de colaboradores 

da empresa nem ao quadro de controladores ou de empresas coligadas. 

3.4. Há mandato unificado de um ano para todo o conselho de administração, 

admitindo-se a reeleição. 

3.5. Existe acordo de acionistas dos controladores da empresa e este está 

disponível para consulta. 

3.6. Há fiscalização independente: há um conselho fiscal ou um órgão semelhante, 

independente do conselho de administração e apontado diretamente pela 

assembleia de acionistas, com a finalidade de fiscalizar e auditar os resultados 

da empresa. 

3.7. O conselho de administração é efetivo: as reuniões do conselho de 

administração ocorrem em periodicidade superior a uma reunião por trimestre. 

 

4. Estrutura de propriedade e controle 

4.1. Existe apenas uma classe de ações com direito a voto, ou seja, apenas ações 

ordinárias, ou common shares. 

4.2. Caso existam, as ações preferenciais representam menos que 50% do total de 

ações. 

4.3. O controlador possui menos de 70% das ações ordinárias, ou common shares. 

4.4. Os direitos de controle excedem os direitos sobre o fluxo de caixa em até 23%. 

Nesse caso, a participação do acionista controlador no total de ações 

ordinárias, ou common shares, deve ser até 23% maior que a sua participação 

no total de ações da empresa. 
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4.5. A empresa concede o direito de tag along aos acionistas minoritários, sejam 

eles detentores de ações ordinárias, ou common shares, sejam eles detentores 

de ações preferenciais, ou preferred shares. 

4.6. Há representatividade dos acionistas minoritários: há um representante dos 

acionistas minoritários no conselho de administração, no conselho fiscal ou em 

outro órgão semelhante. 

 

5. Variáveis de controle da participação de investidores estrangeiros 

 

5.1. Oportunidades de crescimento futuro (Op_cresc): o diferencial de crescimento 

entre mercados emergentes e mercados desenvolvidos por muitas vezes 

justifica a negociação das empresas listadas em mercados emergentes com 

prêmio de múltiplos, especialmente sobre lucro, quando comparadas às 

empresas de mesmo setor listadas em mercados desenvolvidos. Diferenças 

em relação às perspectivas de crescimento futuro podem, em teoria, 

apresentar oportunidades de investimentos complementares às oferecidas em 

mercados desenvolvidos. 

 

5.2. Natureza da operação (natureza): de acordo com Silveira, Barros e Famá 

(2004), citando Himmelberg et al. (1999), operações com características 

intangíveis representam maiores riscos de desvios dos recursos em razão da 

dificuldade em mensurar seu desempenho ou sua produção. Nesse sentido, 

ainda em linha com a teoria do home bias, investidores com menos acesso ao 

monitoramento das empresas, como os investidores estrangeiros, poderiam 

apresentar menos interesse em deter participação em empresas dessa 

natureza.  

 

5.3. Tamanho da empresa (size): a relação entre o tamanho das empresas e o nível 

de participação de investidores estrangeiros não é clara de antemão. Se por 

um lado empresas maiores tendem a ser mais líquidas em bolsa e mais bem 

estruturadas, por outro as empresas menores podem apresentar mais 

distorções entre seu preço em bolsa e o valor justo, dada a menor cobertura de 

analistas. Isso está em linha, por exemplo, com mandatos de fundos 
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estrangeiros focados em investimentos de longo prazo e grande valor 

intrínseco (estratégias do tipo long term, deep value).  

 

5.4. Emissão de ADRs: a emissão de ações no exterior deveria tornar mais fácil, do 

ponto de vista contábil, fiscal e de negociação, a participação de investidores 

estrangeiros nas empresas locais.  

 

5.5. Empresas com acionistas ativistas em sua base acionária (AC_ ATIVISTA): a 

presença de acionistas com características ativistas entre os principais 

acionistas não apresenta, de antemão, uma relação com a participação de 

investidores estrangeiros. Se por um lado o ativismo é um assunto 

relativamente novo entre os mercados latino-americanos, o que indicaria uma 

presença maior de fundos ativistas estrangeiros, por outro sua presença 

poderia indicar a existência de eventuais conflitos societários, algo que, por 

dificuldade de monitoramento, não atrairia investidores estrangeiros. A 

identificação de acionistas ativista é uma limitação deste estudo, uma vez que 

nem sempre o ativismo é destacado dentre as características dos investidores. 

Como proxy para o ativismo nos casos em que os investidores ativistas não 

sejam identificados a priori, foi utilizada a presença em conselho ou órgão fiscal 

de algum acionista minoritário, já que essa é uma prática comumente adotada 

entre os investidores ativistas.  

 

5.6. Empresas com fundos passivos em sua base acionária (FUND_PASSIVO): em 

razão da praticidade de alocação e escolha do veículo, a presença de fundos 

passivos poderia indicar maior presença de investidores estrangeiros, não tão 

preocupados com a escolha das ações, mas sim com o mercado em que será 

feita a alocação. O crescimento dos chamados electronic traded funds (ETFs) 

poderia levar ao aumento do custo de agência, uma vez que os 

administradores da empresa poderiam entender que esses acionistas estão 

menos preocupados com seu desempenho do que com outros critérios, tais 

como liquidez. A identificação nas bases acionárias foi feita por intermédio dos 

principais administradores de fundos passivos no mundo.  
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5.7. Estrutura de propriedade e controle (CON e PROP): a estrutura de propriedade 

das empresas é medida sob duas perspectivas, o percentual de ações 

ordinárias ou com direito a voto nas mãos do controlador (direito de controle) e 

o percentual total de ações nas mãos do controlador (direto sobre o fluxo de 

caixa). Não existe de antemão uma relação clara entre a participação de 

investidores estrangeiros e a estrutura de controle. Em relação ao direito de 

controle, se por um lado uma alta concentração em poder dos controladores 

poderia levar a um nível inferior de ações em circulação e ao risco de agência 

em relação aos minoritários, afastando, dessa forma, os investidores 

estrangeiros, por outro tal concentração poderia justificar maior nível de 

comprometimento e de fiscalização pelo acionista controlador. Já em relação 

ao direito sobre o fluxo de caixa, se por um lado uma maior participação do 

acionista controlador poderia indicar um maior alinhamento entre os objetivos 

do controlador e os dos minoritários, por outro poderia demonstrar um acionista 

controlador não tão propenso a buscar novas oportunidades de crescimento 

para a empresa. 

 

5.8. Indicadores de desempenho: um melhor desempenho operacional e econômico 

poderia ser, naturalmente, um dos critérios para alocação de investimentos dos 

investidores estrangeiros. Foram utilizados como indicadores de desempenho o 

q de Tobin (Q_TOBIN), o retorno do lucro operacional sobre o ativo total 

(LOAT) e a geração bruta de caixa sobre o ativo total (LAJIRDA), que 

contemplam diferentes aspectos de desempenho do ponto de vista do 

acionista. 

 

5.9. Distribuição de lucros (PAYOUT): de maneira geral, é esperado que empresas 

com níveis elevados de distribuição de lucros apresentem maior participação 

de investidores estrangeiros, embora esse ponto se contraponha às 

oportunidades de crescimento, em que boa parte dos lucros pode ser 

reinvestido na propria empresa, em vez de ser distribuído aos acionistas. Por 

essa razão, optou-se por utilizar-se uma variável binária para distribuição de 

lucros, em vez de diferenciar as empresas pelo valor distribuído. 
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Tabela 1 – Estatística descritiva.

 
Fonte: Elaboração própria. 

Variável Média Desvio Padrão Mínimo Máximo Observações

IGOV 14.451 2.896 4.000 21.000 204

ACESS_INFO 4.368 0.933 1.000 5.000 204

RA_Site 0.882 0.322 0.000 1.000 204

GC_Site 0.975 0.155 0.000 1.000 204

Proj 0.892 0.310 0.000 1.000 204

ENG_Site 0.931 0.253 0.000 1.000 204

CONTACT 0.686 0.464 0.000 1.000 204

CONT_INFO 3.093 1.243 0.000 5.000 204

RA_GC 0.696 0.460 0.000 1.000 204

Exec_Paym 0.681 0.466 0.000 1.000 204

IFRS 0.833 0.373 0.000 1.000 204

Guide 0.338 0.473 0.000 1.000 204

EVA 0.544 0.498 0.000 1.000 204

ESTR_CA 3.529 1.202 0.000 6.000 204

DIR_Chair 0.922 0.269 0.000 1.000 204

CA_5_9 0.706 0.456 0.000 1.000 204

CA_Ext 0.054 0.226 0.000 1.000 204

Mandato 0.314 0.464 0.000 1.000 204

Acordo 0.240 0.427 0.000 1.000 204

CF_Indep* 0.559 0.497 0.000 1.000 204

Periodi* 0.735 0.441 0.000 1.000 204

ESTR_CONTR 3.461 1.585 0.000 6.000 204

ON 0.539 0.498 0.000 1.000 204

PN_50 0.740 0.439 0.000 1.000 204

Control_70 0.637 0.481 0.000 1.000 204

DIF_23 0.735 0.441 0.000 1.000 204

TAG 0.456 0.498 0.000 1.000 204

Minorit* 0.353 0.478 0.000 1.000 204

Op_cresc 0.210 0.374 -0.829 2.635 201

Natureza 1.554 7.259 0.000 74.087 200

Size 6.230 1.194 2.574 8.115 200

ADR 0.681 0.466 0.000 1.000 204

IND_GOV 0.578 0.494 0.000 1.000 204

DIFUSO 0.093 0.291 0.000 1.000 204

AC_ ATIVISTA 0.181 0.385 0.000 1.000 204

FUND_ PASSIVO 0.716 0.451 0.000 1.000 204

CON 0.595 0.230 0.000 1.000 204

PROP 0.474 0.191 0.000 0.973 204

DIF 0.122 0.172 -0.024 0.627 204

Q_Tobin 1.687 1.217 0.693 8.743 188

LOAT 0.258 0.460 -0.001 5.105 197

LAJIRDA 0.160 0.243 -0.055 2.075 199

PAYOUT 0.597 0.704 0.000 5.292 198

ESTRG 0.155 0.191 0.000 0.873 204
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Tabela 2 – Estatística descritiva – indicadores de governança – por país. 

 

Fonte: Elaboração própria. 
 

  

País Estatística IGOV ACESS_INFO RA_Site GC_Site Proj ENG_Site CONTACT CONT_INFO RA_GC Exec_Paym IFRS Guide EVA ESTR_CA DIR_Chair CA_5_9 CA_Ext Mandato Acordo CF_Indep* Periodi* ESTR_CONTR ON PN_50 Control_70 DIF_23 TAG Minorit*

Média 15,48 4,52 0,83 0,99 0,97 1,00 0,73 3,65 0,79 0,72 0,95 0,37 0,83 3,88 0,91 0,68 0,06 0,39 0,36 0,65 0,83 3,43 0,45 0,64 0,55 0,62 0,67 0,50

Desvio Padrão 2,54 0,77 0,37 0,09 0,17 0,00 0,45 0,96 0,41 0,45 0,22 0,48 0,38 1,10 0,29 0,47 0,24 0,49 0,48 0,48 0,38 1,81 0,50 0,48 0,50 0,49 0,47 0,50

Mínimo 6,00 3,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Máximo 21,00 5,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 5,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 6,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 6,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Observações 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00

Média 9,63 2,75 0,75 0,75 0,25 1,00 0,00 1,00 0,25 0,00 0,50 0,25 0,00 2,88 1,00 0,00 0,13 0,25 0,00 1,00 0,50 3,00 0,75 0,75 0,75 0,75 0,00 0,00

Desvio Padrão 3,08 1,09 0,43 0,43 0,43 0,00 0,00 0,71 0,43 0,00 0,50 0,43 0,00 0,33 0,00 0,00 0,33 0,43 0,00 0,00 0,50 1,73 0,43 0,43 0,43 0,43 0,00 0,00

Mínimo 4,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Máximo 12,00 4,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 2,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 3,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 4,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00

Observações 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00

Média 14,00 4,20 1,00 1,00 0,60 1,00 0,60 2,75 0,70 0,90 1,00 0,15 0,00 3,40 1,00 0,80 0,00 0,00 0,00 0,70 0,90 3,65 0,80 0,90 0,85 1,00 0,10 0,00

Desvio Padrão 1,26 0,87 0,00 0,00 0,49 0,00 0,49 0,62 0,46 0,30 0,00 0,36 0,00 0,49 0,00 0,40 0,00 0,00 0,00 0,46 0,30 0,79 0,40 0,30 0,36 0,00 0,30 0,00

Mínimo 11,00 3,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 2,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 3,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00

Máximo 15,00 5,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 4,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 5,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00

Observações 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

Média 13,25 4,50 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 2,50 1,00 0,50 0,50 0,00 0,50 4,25 1,00 1,00 0,00 0,50 0,00 1,00 0,75 2,00 0,00 0,50 0,50 0,50 0,00 0,50

Desvio Padrão 2,28 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,50 0,00 0,50 0,50 0,00 0,50 0,43 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,43 2,00 0,00 0,50 0,50 0,50 0,00 0,50

Mínimo 11,00 4,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 2,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Máximo 16,00 5,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 3,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 5,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 4,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00

Observações 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00

Média 13,40 4,40 1,00 1,00 0,90 0,80 0,70 1,85 0,60 0,60 0,20 0,45 0,00 3,20 1,00 0,90 0,10 0,40 0,10 0,10 0,60 3,95 0,85 1,00 0,80 1,00 0,10 0,20

Desvio Padrão 2,48 1,02 0,00 0,00 0,30 0,40 0,46 0,96 0,49 0,49 0,40 0,50 0,00 1,29 0,00 0,30 0,30 0,49 0,30 0,30 0,49 0,67 0,36 0,00 0,40 0,00 0,30 0,40

Mínimo 9,00 2,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00

Máximo 18,00 5,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 6,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 5,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Observações 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

Média 11,30 4,10 1,00 0,90 0,90 0,50 0,80 1,95 0,30 0,60 0,75 0,30 0,00 1,80 0,80 0,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 3,45 0,60 1,00 0,85 1,00 0,00 0,00

Desvio Padrão 1,62 1,14 0,00 0,30 0,30 0,50 0,40 1,12 0,46 0,49 0,43 0,46 0,00 0,75 0,40 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 0,50 0,49 0,00 0,36 0,00 0,00 0,00

Mínimo 8,00 2,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00

Máximo 14,00 5,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 3,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 4,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00

Observações 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

Brasil

México

Chile

Argentina

Colômbia

Peru
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Tabela 3 – Estatística descritiva – variáveis de controle – por país. 

 

Fonte: Elaboração própria. 
 

 

País Estatística Op_cresc Natureza Size ADR IND_GOV DIFUSO AC_ ATIVISTA FUND_ PASSIVO CON PROP DIF Q_Tobin LOAT LAJIRDA PAYOUT ESTRG

Média 0,28 1,84 6,67 0,70 0,79 0,08 0,27 0,85 0,64 0,48 0,17 1,59 0,19 0,13 0,61 0,16

Desvio Padrão 0,30 8,96 0,91 0,46 0,41 0,26 0,45 0,36 0,22 0,17 0,18 1,26 0,18 0,11 0,67 0,19

Mínimo -0,51 0,00 2,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,02 0,69 0,00 -0,05 0,00 0,00

Máximo 1,72 74,09 8,11 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,90 0,63 8,74 1,11 0,68 5,29 0,87

Observações 129,00 129,00 129,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 122,00 130,00 130,00 129,00 132,00

Média 0,20 1,88 4,20 0,38 0,00 0,00 0,00 0,88 0,49 0,37 0,12 1,76 0,46 0,18 0,36 0,03

Desvio Padrão 0,11 1,16 1,62 0,48 0,00 0,00 0,00 0,33 0,17 0,08 0,21 0,32 0,25 0,06 0,54 0,04

Mínimo 0,09 0,33 2,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,25 0,00 1,31 0,23 0,14 0,00 0,00

Máximo 0,40 3,81 7,69 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,77 0,47 0,49 2,27 0,94 0,29 1,65 0,11

Observações 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00

Média -0,01 1,03 5,84 0,95 0,00 0,05 0,00 0,15 0,59 0,58 0,01 1,61 0,19 0,10 0,54 0,11

Desvio Padrão 0,25 1,62 1,01 0,22 0,00 0,22 0,00 0,36 0,11 0,11 0,02 0,49 0,13 0,06 0,20 0,15

Mínimo -0,83 0,00 3,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 0,40 0,00 1,05 -0,00 0,02 0,24 0,00

Máximo 0,26 7,72 7,12 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,76 0,76 0,05 2,53 0,41 0,19 1,09 0,62

Observações 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 19,00 19,00 20,00 19,00 20,00

Média 0,20 2,92 3,93 1,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,62 0,36 0,26 1,05 0,12 0,08 0,18 0,14

Desvio Padrão 0,12 2,76 0,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,02 0,13 0,11 0,10 0,04 0,03 0,14 0,13

Mínimo 0,03 0,13 3,11 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,59 0,23 0,15 0,92 0,06 0,04 0,02 0,01

Máximo 0,34 5,86 4,71 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,64 0,49 0,37 1,15 0,17 0,11 0,37 0,33

Observações 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 3,00 4,00 3,00 4,00

Média 0,02 1,03 5,25 0,60 0,00 0,10 0,00 0,10 0,55 0,52 0,03 1,60 0,77 0,45 1,00 0,19

Desvio Padrão 0,78 1,41 1,29 0,49 0,00 0,30 0,00 0,30 0,22 0,23 0,06 0,61 1,34 0,66 1,27 0,23

Mínimo -0,72 0,00 2,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,99 0,02 0,01 0,00 0,00

Máximo 2,63 4,57 7,52 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,90 0,90 0,19 2,85 5,10 2,07 4,62 0,66

Observações 20,00 19,00 19,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 15,00 17,00 18,00 19,00 20,00

Média 0,19 0,34 6,01 0,40 0,70 0,30 0,05 1,00 0,37 0,36 0,00 2,51 0,25 0,19 0,35 0,18

Desvio Padrão 0,14 0,17 0,26 0,49 0,46 0,46 0,22 0,00 0,27 0,27 0,01 1,71 0,18 0,16 0,23 0,21

Mínimo -0,09 0,16 5,34 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 -0,00 1,16 0,04 0,03 0,00 0,00

Máximo 0,51 0,71 6,40 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,97 0,97 0,03 8,61 0,75 0,68 0,88 0,60

Observações 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 19,00 20,00 20,00

Brasil

México

Chile

Argentina

Colômbia

Peru


