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Resumo: o processo de abertura de capital com emissão pública de ações tem sistematicamente sido

descartado como alternativa para o financiamento de investimentos realizados por corporações privadas no

Brasil. Esta relativa ineficiência do mercado acionário na função de intermediário entre poupança e investimento

gera considerável impacto negativo sobre a perspectiva de crescimento de uma economia. Este trabalho analisa a

importância do mercado de capitais no processo de crescimento de uma economia, baseado em um modelo

macroeconômico adaptado do modelo de Solow Swan, Em seguida é' delineada: a fundamentação

microeconômica para o fato da relativa ineficiência do mercado de capitais poder constituir um equilíbrio

permanente, baseada em condições de assimetria de informações, custos de agência e outras formas de custos •,- ::.-------- .

diretos e indiretos relacionados ao processo de abertura de capital com emissão pública de ações, Na parte .

empírica são testadas as hipóteses dos modelos apresentados nos capítulos anteriores para o-mercado brasileiro, e
,...., - c

à luz dos resultados observados são apresentadas as considerações finais.
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No atual contexto econômico brasileiro, o Estado per si não mais pode gerar

crescimento. Somente a economia privada o pode, e cabe ao Estado criar as
condições institucionais para tanto.
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I. Apresentação do Problema de Pesquisa

Introdução

Dentre os principais desafios atualmente enfrentados pelo Governo Brasileiro, destaca-se o

de promover o crescimento sustentado da economia. Não se trata de um desafio novo, uma vez que

por décadas este esteve no âmago das preocupações dos definidores de política econômica nacional,

Contudo, a atual superação dos problemas de restrição ao crescimento já não mais pode ser

solucionada somente na esfera estatal, como ocorreu em etapas precedentes no processo de

crescimento brasileiro. Atualmente o problema de restrição ao crescimento,ao lado da esfera

pública, define- se também em esferas privadas, de forrna que o papel que o Estado deve assumir é

significativamente diferente daquele assumido no passado.

No que tange a esfera pública, a literatura é rica em estudos .que demonstram as limitações

do Estado em manter uma posição de liderança no processo de retomada do crescimento,

econômico. As restrições fiscais, diretamente relacionadas a questões do perfil de endividamento,'

público, são citadas desde o fmal da década de 70 e ° início da década de 80 como limitadores ao

processo de crescimento sustentado do paísI. Mais de duas décadas depois a posição financeira

destes agentes não é diferente, o que nos permite inferir que este o Estado possuirá nos próximos

anos pouca margem para promover o financiamento direto de novos investimentosi. ve a:'

conseqüente retomada do crescimento econômico.

Relacionado ao primeiro argumento está a tendência internacional à redução da participação

do Estado no setor produtivo'. No caso brasileiro, ainda que a ideologia subjacente aos fatos seja '

I Esta questão é analisada em Schwartzman (1990), onde se apresenta a bibliografia sobre o tema.

2 Esta situação foi recentemente analisada sob uma estrutura analítica macroeconômica em Rocha (1997) e
Pastore (1995). Já Luporini (2000), baseado nos testes de Dickey Fuller e Estacionaridade (Kwiatkowiski et,;.,. -ii!
alli (1992» avalia que o processo de endividamento público apresentou wnpadrão sustentado de 1966 a 1980;~,"
sendo estatisticamente insustentável entre 1980 e 1996. .~~;-
A função de liderança no processo de crescimento econômico fora realizada até recentemente através do
financiamento de grandes empresas estatais, usualmente autarquias de capital misto, ou pelo financiamento ,
direto do setor privado. Esta função continua a ser desempenhada pelo Banco Nacional de Desenvolvimentos', "
Econômico e Social, BNDES, mas com capacidade de financiamento cada vez mais reduzida. A posição desta:'
entidade é avaliada no capítulo 5.



amplamente debatida em meios acadêmicos, esta tendência traduz-se em maiores restrições no

âmbito das agências fomentadoras internacionais ao fmanciamento de projetos a serem implantados

pelo Estado, havendo entre estas a preferência pelo financiamento de projetos que contem com a

participação direta de agentes privados em sua concepção, planejamento, desenvolvimento,

fmanciamento, implantação e operação, reduzindo a participação de agentes públicos em diversos

setores estratégicos da economia".

De forma complementar, podemos identificar recentemente novas correntes teóricas que

analisam a incapacidade gerencial do Estado em um contextode interdependência setorial nacional

e internacional mais complexo do que em qualquer momento do passado. Este contexto, aliado à

falta de "empreendedorismo" 'estatal, faz com que o Estado não mais possa assumir a posição de

~ líder econômico que.lhe foi conferida em outras etapas do processo de desenvolvimento econômico

nacional", Este argumento não é aplicável apenas à economia Brasileira, havendo estudos·

indicativos semelhantes sobre as economias japonesas e européias.

Analisados em conjunto, os argumentos acima apresentados permitem inferir, ainda que de

forma não conclusiva, que o Estado apresenta restrições relevantes para assumir o papel de agente

dinamizador da economia Brasileira na retomada do crescimento econômico sustentado. Por

conseqüência, caberá ao setor privado um papel de primeira importância neste processo, onde a

expectativa de crescimento futuro da economia será uma proporção direta de sua capacidade de

planejar, financiar e executar novos investimentos produtivos. Contudo, para que agentes privados

3 Ga1alet alli (1994) indicam que, desde o:fim da segunda guerra mundial até meados dos anos 70, o setor
produtivo mundial estatal manteve-se de porte igual ou expandiu-se enquanto. proporção da economia na
maior parte doS países industrializados ou em desenvolvimento. De fonna inversa. nos anos 80 e início dos
anos 90, o setor produtivo estatal manteve seu porte ou contraiu-se enquanto proporção da economia na
maioria dos países industrializado ou em desenvolvimento. Este fato gera uma clara percepção de que a
tentativa de manter-se o padrão de desenvolvimento baseado nó padrão de financiamento estabelecido na
década de 70 seria, no ditado popular; ir contra a história.
Outra referência relevante sobre este tema pode ser obtida nos princípios enunciados justamente pelas
agências de financiamento mais importantes pata países em .desenvolvimento, como o Fundo Monetário
Internacional e o Banco Mundial. Para a obtenção destes princípios, vide relatórios do Banco Mundial
(\\'ww.worldbank.org), Banco Interamericano de Desenvolvimento e Banco Nacional de Desenvolovimento
Econômico e Social (w\\-w.bndes.gov.br).

4 Uma discussão extensa sobre o tema é apresentada em Fleury (200 I: capítulo I).

5 É referência sobre este terna Bresser Pereira (1999) .
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possam realizar tais funções, diversos fatores que hoje configuram restrições a este processo devem,

ser avaliados e superados, como tecnologia, capital humano e, principalmente, mecanismos

adequados de fmanciamento.

Não obstante a importância dos demais fatores nesta perspectiva de pesquisa", neste estudo

abordamos unicamente aspectos relacionados ao fmanciamento privado de novos investimentos

produtivos. O tema apresentado avalia o mercado, de capitais como restrição ao processo de

retomada do crescimento sustentado, onde maior destaque é dado à importância específica do

mercado acionário.

Ao avaliarmos a consolidação dos mecarusmos de financiamento privado para novos

investimentos, observamos que os sistemas fmanceiros nacional e internacional têm sofrido

alterações bastante significativas em tempos recentes. Entre 1990 e 1998, o valor dos ativos geridos

por investidores institucionais mais do que dobrou, representando este diferencial cerca de US$, 30, '

trilhões, ou o volume do PIB mundial'. Em países em desenvolvimento o crescimento do mercado

acionário foi estimado em mais de dez vezes para o período entre 1988 e 1997, tendo passando de

uma participação de menos de 2,5% para mais de 11%do volume mundial de recursos negociados'';

A diversificação de produtos, tanto com o desenvolvimento e popularização dos derivativos quanto

pelo crescimento de mecanismos alternativos de financiamento (por exemplo, private equity,

venture capital ouprojectfinance), possibilitou às corporações otimizar suas operações financeiras,

seja por redução de custos de capital, seja por maior proteção a diversos perfis de riscos.

No Brasil, apesar do mercado secundário de ações apresentar crescimento significativo

(mais de 40% ao ano em volume negociado em dólares ou 13% em quantidade de negócios entre

1991 e 1998~, observou-se a concentração na negociação de poucos papéis que apresentam níveis

razoáveis de liquidez. Para exemplificar este fato, em média 7 empresas respondem por

6 A importância destes fatores é analisada de forma teórica em Barro SaJa y Martin (1995: capítulos 5 e 6), e
de forma empírica em Barro (1997, capítulo 1).
7 Fundo Monetário Internacional, "Internacional Capital Markets., Developmem, Prospects and Key Policy
Issues" ,200 I
8 Fundo Monetário Internacional, "Internacional Capital Markets" 1997

9 Economáiica, Novembro de 1999
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aproximadamente 70% do volume de negócios realizados em bolsa'", sendo que em 1997 as 5

empresas mais negociadas respondiam por mais de 75% do volume de negociações 11. De outro lado

mais de 200 empresas com ações publicamente negociadas não possuem qualquer liquidez no

mercado. A concentração de negócios rno mercado secundário tomou o custo para novas

corporações financiarem-se no mercado acionário proibitivo 12, de forma que este mercado não tem

se configurado como alternativa eficiente para empresas que desejam realizar novos investimentos.

Esta falta de mecanismos consolidados no mercado acionário que realizem a intermediação

eficiente entre poupança e investimento é evidenciada pelo baixo interesse das corporações privadas

em abrirem seu capital, através de emissão pública de ações. Sem que existam efetivos interessados

em utilizar este mercado como mecanismo de financiamento de novos investimentos, há um severo

descompasso entre p?upança e investimento. Evidencia-se, desta forma, a importância do processo

de abertura de capital para crescimento de uma economia, sendo este o campo em que será

desenvolvido este estudo.

10 Economática, Junho de 1999
11 Economática, Junho de 1997.Além da forte concentração, verificou-se que as principais empresas em tomo
das quais concentravam-se os negócios do mercado eram companhias estatais em vias de privatização.
12 Os custos de financiamento via mercado acionário são denominados custos de emissão. Os custos de
emissão podem ser divididos entre custos diretos, nos quais incluem-se taxas de inscrição e underwriting.,
custos de auditoria, fornecimento de documentos, entre outros, e custos indiretos, nos quais incluem-se o
"underpricing" das ações colocadas, e a necessidade de se revelar (ainda que parcialmente) informações
estratégicas da empresa. Em um mercado com baixa liquidez, os custos de underpricing superam em muit09:s;r
custos diretos e, não raramente, quaisquer beneficios associados ao processo de abertura. Para algum~;
empresas, as informações reveladas também podem ofuscar totalmente qualquer atratividade ligadaa;est~':;
mercado. Estes tópicos serão desenvolvidos em maior profundidade nos capítulos 3 e 4. ...

"":"',.
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1. Objetivo e JustifICativa

A análise da eficiência do mercado acionário como restrição ao processo de crescimento

sustentado de uma economia constitui a principal questão deste trabalho. Esta questão será tratada

sob dois enfoques distintos, porém complementares na formulação de uma resposta completa sobre

o tema apresentado.

A primeira questão que norteia a abordagem teórica para o tema é qual o impacto de
"

diferentes níveis de eficiência do mercado acionário sobre a perspectiva de crescimento de

uma economia. Trata-se de uma pergunta.de cunho eminentemente macroeconômico. A resposta a

esta questão depende da conceituação atribuída à eficiência do mercado acionário. Esta resposta

depende também do modelo explicativo que esteja sendo adotado para a avaliação das perspectivas

de crescimento de uma economia, sendo a forma como se modela o descompasso entre poupança e

investimento a chave para o entendimento do efeito da fà1tade interesse de corporações abrirem seu

capital.

A segunda questão que norteia a abordagem teórica é quais as razões que podem levar o

mercado acionário a estabilizar-se em um regime de maior ou menor eficiência a longo prazo.

Trata-se de uma questão que avalia os fundamentos microeconômicos da primeira questão, portanto

complementar na formulação de uma visão sobre o tema. A partir dos axiomas microeconômicos

tradicionais são definidas as causas de economias semelhantes poderem apresentar diferentes níveis .

de eficiência no mercado acionário em equilíbrio.

A justificativa para estas questões pode ser apresentada sob diversos prismas. Um prisma

refere-se à sua relevância social, onde a compreensão dos determinantes do processo de retomada

do crescimento sustentado da economia brasileira é crítico para que se viabilize a implantação de

políticas de cunho social eficazes e eficientes. O tema também prova-se relevante por sua
originalidade acadêmica, ao menos até onde se estende a literatura pesquisada. Além de ser original,

o tema propõe o desenvolvimento de uma visão integrada sobre dois campos do conhecimento

teórico tradicionalmente estudados de forma compartimentalizada, a teoria de crescimento

5



econômico e a teoria de finanças corporativa Esta visão integrada possibilita a-contribuição teórica

pretendida em uma dissertação de mestrado.

o recorte da pesquisa para as questões apresentadas defme-se de forma distinta para a parte

teórica e para a parte empírica. A pesquisa teórica parte da formulação de uma teoria de

crescimento econômico que tenha como objetivo desenvolver um instrumental adequado para o

entendimento do impacto de uma maior eficiência do mercado de acionário sobre a evolução das

principais variáveis macroeconômicas. Por este objetivo não são considerados os impactos sobre a

perspectiva de crescimento de uma economia decorrente de questões relacionadas a produção e

poupança, ou a forma como estas se distribuem entre os agentes, finanças públicas ou política

governamental, abertura internacional ou quaisquer outros fatores que tenham se provado relevantes

empírica ou teoricamente na literatura sobre o tema, mas que não alterem a relação teórica existente

entre eficiência do mercado de capitais "ecrescimento.

Na análise da eficiência microeconômica 40 mercado acionário, refletido no processo de

abertura de capital de corporações privadas, são avaliados principalmente os aspectos endógenos

deste mercado. Não é avaliado, novamente, o impacto teórico de outros elementos exógenos, como

questões relacionadas à poupança, produção e finanças públicas, como exemplo. A análise da

eficiência do mercado de capitais será limitada à análise do mercado acionário, e considerações

quanto à eficiência dos demais mercados somente serão realizadas, quando necessário, como

suporte para as questões principais.

o recorte da pesquisa empírica é definido em termos temporais, apesar da parte teórica

apresentada pretender ser genericamente aplicável, independentemente do período em análise.

Nesta parte o estudo restringe-se ao impacto da ineficiência do mercado de capitais sobre a

perspectiva de crescimento do país entre os anos de 1986 e 2000. Esta mesma delimitação temporal

é aplicada ao estudo empírico das causas da relativa ineficiência do mercado acionário brasileiro. A

opção pela delimitação temporal se deve à existência de uma base de dados confiável somente a

partir desta data Antes de 1986 poucas bases de dados apresentavam a confiabilidade necessária

para a realização das estimações pretendidas. Pode-se, também, inferir que o período de quinze anos

permite a obtenção das conclusões a que se propõe o estudo. Eventuais extensões no período da

6



amostra tendem mais a revisionismo histórico do que efetivo teste estatístico das correlações

pretendidas.

o recorte da pesquisa empírica é adicionalmente delimitado pelos conceitos e hipóteses

assumidos nos modelos teóricos, sendo estas apresentadas nas seções seguintes deste capítulo e na

formulação apresentada nos capítulos 3 e 4.



2. Metodologia de Pesquisa

Nesta seção apresentamos a metodologia adotada ao longo deste trabalho, e a forma como

estas opções aplicam-se a cada uma das três etapas desta pesquisa, quais sejam, as definições gerais,

a modelagem teórica e o estudo empírico.

A primeira etapa, em que são descritos o objeto e o objetivo de pesquisa, a forma corno a

pesquisa será conduzida nos capítulos seguintes e a metodologia a ser utilizada, tem como critérios

aqueles apresentados por Gil (1987) "(i), formular o problema na forma de pergunta, (ii) delinear o

problema de forma clara e precisa, (Ui) apresentar um problema empírico, (iv) escolher um

probiema suscetível de solução e (v) escolher um problema delimitado a uma dimensão viável?".

Estes critérios procuraram ser atendidos na escolha do tema e na forma como se estabeleceu o

recorte de pesquisa apresentado na seção anterior.

A concepção metodológica da segunda etapa, a parte teórica, baseia-se na metodologia

hipotético - dedutivista em sua forma tradicional, ou seja, na formulação de modelos

generalizáveis. As hipóteses subjacentes ao modelo formulado são apresentadas na próxima seção

deste capítulo, sendo as demais premissas necessárias para a montagem da estrutura do modelo

apresentadas no início de cada capítulo. Os resultados dos modelos são comparados aos resultados

teóricos obtidos por modelos apresentados em artigos existentes na literatura do programa de

pesquisa em finanças corporativas, de forma que se torna necessária a realização de uma revisão da

bibliografia existente. A partir da comparação entre os resultados obtidos nos modelos teóricos com

os resultados empíricos já apresentados na literatura é estabelecido o referencial teórico sobre o

tema.
I

I3 Estes critérios são igualmente citados por Castro (1978). que define como principais critérios para a
escolha do tema "(l}originalidade, (il) importância e (iil) viabilidade". Lakatos e Marconi (1985) apresentam
urnconjunto de critérios semelhante para a escolha do tema e seu enunciado, enumerando oito qualidades
relevantes, quais sejam, "(i) adequação à cultura geral, à especialização que domina e às preferênciasJt:
pessoais, (ii) adequado aos meios físicos (recursos) de que dispõe, (iii) disponibilidade de orientação " "
acadêmica, (iv) importância, ligado a uma questão teórica ou concreta que afeta um segmento' s~ciaI da
sociedade, (v) equilibrado, nem demasiado extenso, nem demasiado restrito, (vi) claro e bem delÜÍiitádo, (vii) "
original e (viii) exeqüível". Todos os critérios procuraram ser atendidos na medida do possível ao longo ~~,t;~',,;~;;;~;,.
definição do campo de pesquisa, do tema e seu recorte. )~';':f'~~t~~~,



Nesta parte a revisão bibliográfica desempenha um papel de considerável importância, pois

é um mecanismo adeq~do para situarmos o objeto de investigação dentro de um programa de

pesquisa mais amplo, o programa de finanças corporativa, além de permitir a avaliação da interface

entre o tema apresentado e as demais vertentes deste programa. O binômio inserção / interface

permite elaborar um referencial teórico amplo para apresentação de respostas às questões colocadas

dentre os objetivos deste trabalho, principalmente na construção do referencial microeconômico.

·Este referencial teórico será construído pela composição entre uma bibliografia já consolidada na

forma de livros acadêmicos" e a utilização de artigos publicados' em periódicos e revistas

especializadas 15.

A partir do referencial delineado, a terceira etapa do estudo apresenta seu desenvolvimento e

aplicação empírica, tendo como principal objetivo testar os resultados teóricos obtidos ao mercado

acionário brasileiro. A característica metodológica mais importante desta parte da pesquisa é a

multiplicidade de métodos utilizados na tentativa de formular uma visão empírica completa sobre o

tema.

o primeiro' objetivo da análise empírica é a avaliação do mercado de capitais enquanto

restrição ao.processo de crescimento sustentado no Brasil. A base metodológica desta seção é o

teste econométrico, formulado com o intuito de testar os resultados obtidos pelos modelos

teóricos. Os testes aplicados avaliam uma série de indicadores relativos ao mercado acionário

para quantificar o impacto sobre a perspectiva de crescimento.econômico do nível de eficiência

deste mercado. Nesta seção nos apoiamos nos dados de painel para estabelecermos os

parâmetros das "equações" em que inseriremos os valores das variáveis para o caso Brasileiro. A

partir do comportamento destas variáveis no tempo, e do conseqüente resultado esperado das'

equações como perspectiva de crescimento, poderemos observar se o mercado acionário

14 A pesquisa bibliográfica baseada em livros acadêmicos limita-se à pesquisa dos títulos mais conhecidos na
área de finanças, cuja publicação tenha ocorrido em um período recente. O motivo para esta delimitação em .;
termos cronológicos baseia-se no. fato de que o programa. de pesquisa em finanças, em sua versão hard'l~
science, possui caráter eminentemente evolutivo, de forma que nesta área a bibliografia recente normalmente . [, '"
incorpora os avanços realizados em estudos anteriores.

15 A pesquisa baseada em periódicos especializados tem como objetivo o delineamento de um arcabouço
teórico sobre temas de tal sorte específicos ou complexos que não possuem interesse para um público mais
amplo, portanto estando restrito ao perfil de publicação descrito.
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representa hoje uma restrição significativa ao processo de crescimento. A tabela a seguir resume

os principais pontos da metodologia utilizada nesta seção.

TABELA 1: Resumo dos critérios metodológicos da primeira seçãoempírica

Quanto à generalidade da A amostra estudada é não generalízável, Uma vez que não são levantadas todas

amostra as séries de dados do universo de mercados acionários existentes, nem realizados

testes aleatórios para definir quais mercados serão analisados;

Quanto ao critério de A amostra é escolhida por conveniência. Dada a baixa disponibilidade de

Iseleção da amostra informações, os mercados analisados são selecionados segundo critérios não

aleatórios, sendo os principais a facilidade de obtenção da base de dados e o

interesse nos países selecionados, desta forma definindo uma amostra por

conveniência

Perfil dos niercados Dois critérios de seleção, tamanho (de onde são selecionados mercados

americanos, europeus e asiáticos) e localização (mercados da América Latina).

Fonte Estatísticas do Banco Mundial e Bloomberg. provedor de acesso à séries de

dados sobre mercados financeiros.
,

Dados coletados • Variáveis macroeconômicas, como crescimento do produto, inflação e juros

• Variáveis do mercado de capitais, como tamanho e liquidez
c variáveis de controle, como educação e saúde•

Período dos dados 1970 a 2000.

coletados

Forma de tratamento dos Testes de normalidade das variáveis, testes de autocorrelação temporal ·e

dados correlação entre as variáveis na forma de cross section .

Software utilizado E-views e SPSS

IA proposta de resposta à questão microeconômica, onde se avalia a causa da relativa

ineficiência do mercado de capitais no Brasil; parte da análise de um conjunto de dados sobre

corporações de capital aberto, sendo quando possível este conjunto comparado a outro conjunto

de dados de corporações de capital fechado. A partir desta análise procuramos inferir o que leva

as corporações privadas a abrirem seu capital e desta forma inferir a magnitude dos problemas de

agente e problemas de assimetria de informação neste mercado. Contudo, modelos puramente

estatísticos não fornecem uma resposta completa para as questões apresentadas, por duas razões.

De um lado verifica-se a limitação na base de dados existente 1110 mercado acionário brasileiro,

principalmente pela quase inexistência de abertura de capital de empresas privadas nos últimos .

" "- .; . .~



mos. Também dentro da perspectiva de limitação da base de dados, verificam-se problemas de

amostra significativos no que conceme a amostra de empresas de capital fechado. Paralelamente,

uma das principais questões avaliadas no capítulo 3 é a identificação de mecanismos legais como

forma de superação dos problemas estruturais do mercado acionário. Em nosso escopo de

pesquisa não é possível estabelecer testes quantitativos que mensurem questões relacionadas à

legislação. Por estas razões, adotamos uma metodologia de análise híbrida entre modelos

quantitativos e modelos qualitativos, principalmente baseados em revisão bibliográfica sobre o

tema.

TABELA 2: Resumo dos critérios metodológicos da segunda seção empírica

Quanto à gencralidadeda A amostra estudadla é não generalizável por limitações existentes na base de

amostra dados sobre empresas de capital fechado;

Quanto ao critério de A amostra é escoDhida por conveniência, principalmente de acordo com a

seleção da amostra disponibilidade de dados. O principal viés estabelecido pelo critério de seleção da

amostra refere-se ao tamanho das empresas estudadas, uma vez que os dados

sobre as empresas de capital fechado são obtidos em anuários estatísticos sobre as

maiores e melhores empresas do país;

. Perfil das empresas Empresas de capital aberto ou empresas decapitai fechado cujos dados são

disponíveis, indicando principalmente grande porte, ou alta rentabilidade, ou alto

tamanho de mercado, ou alto crescimento das empresas de capital fechado.

Fonte Comissão de VaDores Mobiliários, Bolsa de Valores de São Paulo,

Economática, e periódicos especializados ,

Dados coletados Dados tradicionais de balanço e demonstrativos de resultado, em maior ou menor

nível de abertura conforme a fonte, e preço de mercado das ações

Período dos dados 1986 a 2000 para empresas de capital aberto e 1996 - 1997 para empresas de
-
coletados capital fecbado.

Forma de tratamento dos Testes de correlação entre as variáveis de forma a estabelecer relação entre a
i

dados decisão de abertura de capital e indicadores das empresas.

Software utilizado Esviews.

A análise qualitativa está baseada na estruturação de estudos já publicados sobre o tema,

principalmente nos diagnósticos de mercado desenvolvidos por especialistas. Estes diagnósticos

abrangem principalmente as questões de legislação de proteção aos acionistas minoritários e

aspectos tributários.
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3. Conceitos e Premissas

A principal definição que condiciona as respostas às questões colocadas como objetivo é a

de eficiência do mercado de capitais. Inicialmente entendemos que eficiência não pode ser medida

em termos absolutos, mas sempre em termos relativos, pela comparação com a eficiência do

mercado de capitais em outros países em um mesmo momento do tempo, ou pela comparação do

mercado de um mesmo país em diferentes momentos de sua história. Além desta questão, diversas

definições podem ser atribuídas a este conceito (eficiência) neste contexto (mercado de capitais).

Por exemplo, um mercado de capitais eficiente poderia ser visto como aquele que abrange a maior

~área possível, atende à maior parcela da população ou possui o menor custo por possível transação.

Neste capítulo, contudo, a definição de eficiência estará fundamentada em uma concepção

macroeconômica. Isto é, o mercado acionário será tão mais eficiente quão mais eficientemente este

transformar poupança em investimentos produtivos.

Nesta análise a propriedade do sistema não define, em princípio, a eficiência com que este

opera, não importando se este mercado éde propriedade predominantemente estatal, privada

nacional ou privada estrangeira. Outra medida de eficiência descartada refere-se à abrangência do

mercado de capitais. Na definição de um mercado de capitais eficiente, a abrangência tanto em

termos de área quanto em termos de população atendida pode ser irrelevante, na medida em que a

eficiência refere-se unicamente à capacidade de intermediar poupança e investimento. Logo, se a

geração de poupança é concentrada tanto em termos geográficos quanto em termos de estrutura

social, nosso conceito eficiência permite que o mercado de capitais, apesar de restrito em termos de

abrangência, seja eficiente do ponto de vista macroeconômico. Por fim, tanto o custo por transação

realizada no mercado de capitais quanto o custo global deste mercado podem estar ligados a

problemas gerenciais, tecnológicos, ou a uma série de outros fatores que não abordaremos neste

estudo.

i

Por trás da definição de eficiência aqui adotada está o conceito de eficiência informacional'".

A rentabilidade do sistema é defmida pela capacidade de identificação dos negócios mais rentáveis,

16 Este conceito foi desenvolvido por Fama (1970), tendo sido uma das bases. sobre a qual desenvolveu-se o
CAPM (Capital Asset Pricing Modei) por Sharpe, Lintner, Black e outros. Segundo estes autores, o preço de
uma ação negociada no mercado acionário sempre refletiria toda a informação disponível no momento de sua
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do lado dos agentes ligados ao mercado de capitais, e de identificação do mercado de capitais como

um meio adequado para o fmanciamento de investimentos de alta rentabilidade, por parte das

corporações. Desta forma, quanto melhor as informações estiverem distribuídas neste mercado,

tanto mais corporações terão acesso a este, e maior será a rentabilidade dos poupadores. Como

resultado, ao identificar e financiar os projetos de maior rentabilidade, o mercado de capitais estará

otimizando ambos os lados desta economia, promovendo o crescimento à maior taxa possível. Na

medida em que o mercado não possua informações adequadas, e possa não identificar os projetos de

maior rentabilidade, tanto poupadores quanto corporações terão menor interesse neste mercado,

havendo portanto uma falha no processo de intermediação. Este argumento é contextualizado no

capítulo 2 e desenvolvido no capítulo 3.

Como premissas para o desenvolvimento da estrutura empírica deste estudo também serão

consideradas (i) a plena racionalidade de todos os agentes.V (U) a inexistência de governo e, (iii) a

concorrência perfeita no mercado acionário, tanto no que se refere a poupadores (investidores)

quanto à corporações'". Premissas quanto à estrutura produtiva da economia, assim como as demais

premissas necessárias para a elaboração dos modelos teóricos, serão apresentadas no segundo e

terceiro capítulos. A premissa sempre presente será a escassez de recursos. Sem que haja tal

escassez, não existe limitação quanto aos investimentos financiados, e todos aqueles apresentados

ao mercado obterão recursos, não havendo sentido para o conceito de crescimento econômico nestas

condições.

transação, de forma que sua rentabilidade seria definida pela rentabilidade de um título livre de risco, mais um
prêmio pelo risco não diversificável incorrido por investidores.

17 A premissa de racionalidade de todos os agentes é considerada mesmo em um ambiente de assimetria
informacional, o que no limite implicaria em agir de forma racional com nenhuma informação. Esta prél1lissa
é distinta daquela assumida em Simon (1955), posteriormente utilizada em diversas correntes do, progr~~de
finanças corporativa (tais como programação de compromisso, por exemplo); Conforme indica MasCoiiJI et '".,

~~~:~ ~~t:,nm:~e q:i:a;;:~~ função objetivo de acordo com toda a informação de que/,:1$~~r~I;~~~.1>:,

18 Esta premissa equivale a assumir a existência de no mínimo mais de uma empresa e mais de um investidQ~E'?::J;~"
atuando no mercado acionário. Neste caso, desde que o comportamento destes agentes correspondaao: <
comportamento concorrencial de Bertrand, a premissa de concorrência perfeita neste mercado é atendida. .
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4. Estrutura Geral da Dissertação

o segundo capítulo, de cunho macroeconômico, tem o objetivo de analisar o impacto da

eficiência do mercado de capitais sobre a taxa de crescimento futura de uma economia.

Desenvolvemos inicialmente um modelo teórico (até onde se estende nossa pesquisa bibliográfica,

este modelo é original na literatura macroeconômica ou sobre fmanças corporativas) que nos

permite quantificar a magnitude do impacto de diferentes níveis de eficiência do mercado de

capitais sobre as perspectivas de crescimento de determinada economia. Ao desenvolvermos nosso

modelo, diversas opções de estrutura analítica são possíveis de serem adotadas, dentre as quais

optamos por utilizar o modelo de Solow-Swan, pela simplicidade e elegância de sua estrutura

analítica, além de sua aderência à realidade observada em diferentes países". Adicionalmente

procuramos analisar a partir deste modelo os mecanismos de interação entre o "lado financeiro" e o

"lado produtivo" da economia, identificando os mecanismos de transmissão entre estes. Na segunda

parte deste capítulo apresentamos as evidências internacionais sobre o tema existente na bibliografia

disponível, principalmente em Levine e Zervos (1998). O objetivo desta seção é gerar uma primeira

visão sobre a possibilidade de verificação empírica das hipóteses propostas pelos modelos teóricos.

O principal resultado deste capítulo é a capacidade de provar, a partir da estrutura teórica inicial,

que o desenvolvimento do mercado de capitais é inequivocamente relevante na explicação das taxas

de crescimento futuras de determinada economia, e as pesquisas empíricas existentes parecem

comprovar este fato, como demonstram Levine e Zervos (1998) e Atje e Jovanovic (1989),

A partir da importância macroeconômica identificada no segundo capítulo, o terceiro

capítulo procura, através de modelos microeconômicos, definir as razões pelas quais o mercado de

capitais, particularmente o mercado de ações, pode "equilibrar-se" em diferentes níveis de

eficiência, ou seja, por quê o mercado de capitais possui múltiplos equilíbrios estáveis. O objetivo

por trás desta construção teórica é compreender por que diferentes economias possuem diferentes

níveis de eficiência no mercado acionário (e, portanto, possuem diferentes taxas.de crescimento por

conseqüência). Este capítulo será desenvolvido em duas seções. Na primeira seção analisamos o

equilíbrio no mercado de capitais entre "agentes fmanciadores" (mercado de capitais)· ~ "agentes

financiados" (corporações). O objetivo desta seção é .provar que independentemente do 'perfil de

,
j.

I

19 Barro, Sala-y-Martin, 1996.



imperfeição que possa haver neste mercado, este possui um equilíbrio ótimo no sentido de Pareto.

Como dois mercados podem possuir eficiência relativa distinta, estando ambos em um equilíbrio

ótimo no sentido de Pareto, torna-se necessário qualificar esta otimalidade segundo o sentido

restrito de Pareto. A partir deste conceito, podemos responder a uma das questões propostas,

identificando a possibilidade de estaticamente duas economias poderem equilibrar-se em níveis

distintos de eficiência. Contudo, este conceito não é suficiente para determinarmos se este equilíbrio

estático traduz-se em diferentes trajetórias dinâmicas de longo prazo. Em outros termos, com os

elementos estudados ao longo desta seção, podemos provar a existência de elementos que induzem

um equilíbrio diferenciado no nível de eficiência de diferentes economias. Estes elementos,

.contudo, não nos permitem provar a hipótese de que nas condições prevalecentes de mercado esta

situação perdurará, de forma a sustentar uma desigualdade de longo prazo, ou se a tendência é de

mitigação dos efeitos destes fatores. A principal referência bibliográfica no desenvolvimento desta

seção é MasCollel et alli (1995), que define o conceito de otimalidade restrita em seu sentido

amplo.

Na segunda seção do terceiro capítulo analisamos com maior profundidade alguns dos

principais fatores indicados na literatura que restringem a otimalidade do mercado de capitais em

uma determinada economia, quais sejam, problemas de assimetria de informação e problemas de

governança corporativa. A partir desta análise procuramos inferir um padrão temporal para o

comportamento destes fatores, desta forma induzindo em quais condições os efeitos destes fatores

sobre a eficiência do mercado de capitais tendem a diminuir ao longo do tempo, e em quais

condições estes efeitos tendem a ser permanentes. A primeira constatação desta seção é que

problemas de assimetria de informação e conflitos de agente podem ser vistos como causa da

ineficiência com que o mercado opera, mas não podem ser vistos como causa da diferenciação da

eficiência relativa entre diferentes economias, uma vez que todas as economias estão sujeitas a

problemas semelhantes. A primeira conclusão proposta nesta seção identifica o fato de que

diferentes economias estarão sempre sujeitas a problemas semelhantes, por estes constituírem-se

problemas estruturais de mercado, e não problemas contingenciais. Desta conclusão resulta que o

mais importante fator a diferenciar a eficiência relativa do mercado de capitais entre países é a

forma de superação dos problemas .de assimetria de informação e conflitos de agente. Na

bibliografia pesquisada sobre o tema, a superação destes problemas tem sido identificada através da
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forma como os contratos entre as partes envolvidas neste mercado são estabelecidos ao longo do

processo de fmanciar e investir, monitorados posteriormente, e executados em caso de

descumprimento. Esta conclusão é válida para o mercado de capitais tanto em sua vertente de

crédito bancário quanto sua vertente de mercado acionário, e está em linha com os trabalhos

recentemente publicados por diversos autores. Estes fatores condicionam os efeitos endógenos do

mercado, que em última análise defmem a trajetória dinâmica do mercado acionário. Nesta seção

são sucintamente apresentados outras fontes conhecidas de diferenciação na eficiência relativa do

mercado acionário de diferentes economias, qual seja, o impacto de alguns custos específicos, tais

como custos tributários ou custos de falência, sobre a sustentabilidade destas diferenças. Nesta

seção apresentamos o fato, já desenvolvido na literatura sobre o tema, de que estruturas de custos

"distorcivas" podem levar a situações de ineficiência permanente no mercado de capitais, com

maior impacto sobre o mercado acionário.

o quarto capítulo destina-se· à análise empírica da eficiência do mercado de capitais no

Brasil sob o ponto de vista dos modelos apresentados anteriormente. Este capítulo sserá

desenvolvidos em duas partes, onde na primeira parte procuramos identificar a posição relativa do

Brasil em termos de desenvolvimento destes mercados, testando este impacto sObrea perspectiva de

crescimento de nossa economia. Na segunda parte estimamos, através de um modelo econométrico

a magnitude do impacto das imperfeições estruturais sobre a eficiência do mercado de ações, nos

moldes defmidos no terceiro capítulo. Contudo, as restrições existentes sobre as bases de dados

obrigaram a utilizar outras formas de análise, com diferentes metodologias, notadamente mais

qualitativas do que puramente estatísticas. Os.diversos resultados obtidos nestas análises .indicam

problemas de legislação, monitoramento e custo de "enforcement" de contratos, acentuados por

questões ligadas a custo de oportunidade do capital, como as causas mais importantes para a relativa

ineficiência do mercado acionário no Brasil. Analisando-se estes resultados por diversas variáveis,

poderíamos justificar a hipótese de que resolvendo-se tais problemas o mercado acionário poderia

desempenhar com maior eficiência sua função de intermediação, gerando um impacto relevante

sobre a taxa decrescimento esperada para os próximos anos.

O quinto capítulo é dedicado às considerações finais sobre o tema. Neste capítulo traçamos

um quadro referencial a partir do qual procuramos inferir a lógica da alocação de recursos
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produtivos no Brasil, e a importância do mercado de capitais neste contexto. Através deste quadro

referencial procuramos refletir sobre as principais conclusões derivadas nos capítulos anteriores,

inferindo nossas considerações finais. Neste capítulo deixamos as propostas de pesquisa futura.

I.
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11. Crescimento e Mercado de Capitais

1. Um Modelo Teórico

Com o objetivo de analisar as relações propostas entre eficiência do mercado acionário e

crescimento, desenvolvemos neste capítulo um modelo teórico que contemple a existência de

agentes intermediários entre poupança e ,investimento, cuja eficiência relativa é uma variável:

exógena.

Dentre as diversas alternativas de estrutura analítica que poderíamos utilizar, optamos por uma

variação do modelo clássico de Solow-Swan'", em que se considera a propensão a consumir e a

poupar independente da trajetória das demais variáveis macroeconômicas. A trajetória dinâmica é

defmida a partir da relação entre poupança per capita e "depreciação líquida do capital per capita".

Ao inserirmos neste modelo a existência de uma ineficiência na intermediação entre poupança e
investimento, podemos analisar a magnitude do impacto esperado desta ineficiência justamente pela

alteração na dinâmica da trajetória. Até onde estende-se a pesquisa realizada, esta variação do.

modelo, incorporando a eficiência relativa do mercado de capitais, é original tanto no programa.de

pesquisa demacroeconomia quanto de finanças corporativa.

1.1 Modelo de Solow-Swan com Ineficiência no Mercado de capitais

Partimos de uma economia que produza somente um bem. Este bem, curiosamente denominado

"shmoos", "putty" ou "ectoplasma" na literatura sobre o tema, pode ser utilizado tanto para,

consumo quanto para investimento, sem que haja qualquer custo de transição. Para cada instante.de

tempo, todas as firmas possuem uma tecnologia própria, que pode ser agregada para definir uma'

"tecnologia única nacional", que representa a relação entre fatores agregados e produto agregado de'-:' .

20 Esta seção tem como base o modelo simples. apresentado por Barro Sala-y-Martin (l99ó), capítulo 1;:-:
Estruturas alternativas seriam o desenvolvimento.semelhante 'I partir de modelos de otimização intertempof~S';,
do consumo, conforme desenvolvido por Ramsey. Esta .altemativa é indicada como proposta para pesquisa'":
futura, sendo a principal diferença entre para este modelo a flexibilidade dos agentes. decidirem sobre a "
trajetória ótima de seu' consumo, e por conseqüência da poupança da economia, sendo que no modelo de
Solow - Swan a relação consumo / poupança é definida de forma exógena ao modelo.
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uma economia". Para esta tecnologia única, existe uma função de produção para a qual o produto

interno toma-se uma função unicamente da quantidade de trabalho, capital empregado e tecnologia

disponível em um dado momento, descrita no forma:

(2.1)

Y(t} = F(K{t), L{t},)

• Y{t} = Produto Interno Bruto da economia em t.

• K{tJ = Quantidade de capital agregada em t.

• L{t} = Quantidade de trabalho agregado em t.

• F() = Representação funcional

, A forma funcional acima indica que o Produto Interno de uma economia em um período é uma

função exata da quantidade de capital e trabalho do qual esta economia dispõe. A tecno logia da qual

esta economia dispõe está contida em F(). Ou seja, para economias que disponham de tecnologia

mais avançada, a quantidade de produto disponível a partir de quantidades semelhantes de capital e

trabalho será maior. Na medida em que estamos lidando com um momento t genérico, não há

necessidade de indexação das variáveis. Para esta forma funcional, são consideradas válidas as

condições de lnada, onde:

(2.1)'

, 8F
FK =->0

8K

8F
FL =->0

8L

As condições acima traduzem o fato de que a função de produção que consideramos possui

rendimentos decrescentes de escala com relação a cada um dos fatores de produção isolado. Tais

condições são necessárias para a existência de equilíbrio de estado estacionário nesta economia.

Considera-se, também, que esta função apresenta retornos constantes de escala, de forma que:

21 Tradicionalmente considera-se que exista somente uma tecnologia para todas as fumas de uma econlií~
Esta hipótese, contudo, tem como objetivo principal simplificar a apresentação desta categoria de modiili\!f:e
pode ser substituída pela hipótese acima mencionada sem que qualquer dos resultados altere-se (Barro Sala-y- .
Martin (1996), capítulo 1). Nosso objetivo ao substituir esta hipótese é justificar a existência do mercado de
capitais, onde firmas com melhor tecnologia de produção tendem a ser favorecidas na alocação de recursos,. . .'.;~~
substituindo as firmas menos eficientes ao longo do tempo. . .
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(2.1)"
F(}J(, U) = lF(K, L) para todo 1..>0

Por fim consideram-se as condições de contorno tradicionais, onde,

lim K--+O (FK ) = lim L--+O (FL) = 00

Por definição, o produto total desta economia é consumido ou poupado. A base deste

modelo está na assunção de que a propensão marginal a poupar (s) é constante com relação ao

tempo, produto, eficiência do mercado de capitais e à tecnologia. Aquilo que é poupado é investido

em capital para a produção do período seguinte. O capital deprecia-se a uma taxa "t. Logo, podemos

deduzir que a variação no estoque de capital entre períodos [K.0= (ôK / ôt)], é

(2.2)

Realizando a intermediação entre poupança e investimento existe um mercado de capitais.

Conforme a eficiência com que opere o mercado de capitais, uma parcela superior de investimento é

obtida a partir do mesmo nível de poupança. Em outros termos,

(2.3)

J = B.s.F(K, L)

Neste caso, (I-B) sF(K(t), L(t)) pode ser considerado perdas por ineficiência no mercado de

capitais. A intuição por trás desta perda pode ser obtida a partir de uma análise "entre períodos". No

período t os indivíduos recebem o produto Yt, tomam sua decisão de consumo, eaplicamo restantev-. '!

do produto interno (s Yt) no mercado de capitais. Os agentes atuantes neste mercado, ao ~éberem a

poupança dos indivíduos, observam as oportunidades de investimentos a serem realizados por

diferentes firmas em t, cujos resultados serão obtidos em t+1. Com as informações disponíveis em ;.

t, estes agentes alocam os recursos entre as diversas alternativas. Quanto mais eficiente for o

mercado de capitais na alocação de recursos, maior será a capacidade de direcionar recursos para as
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,

firmas de alta produtividade (alto retomo sobre recursos empregados), e mais alta será a

rentabilidade da poupança investida, gerando urna quantidade elevada de capital no futuro
22

• Porém, :

na medida em que possa haver imperfeições no mercado de capitais, e este direcione recursos para

firmas menos produtivas, o mesmo produto poupado será revertido em uma magnitude menor. de

recursos em t+1, em comparação a uma situação onde o mercado de capitais fosse relativamente

mais efícienter'. Em uma economia fechada (como é o caso em nosso modelo teórico), () seria

perfeitamente representado pela razão entre formação bruta de capital e poupança. Em uma

economia onde o mercado de capitais seja relativamente mais eficiente, a relação entre formação

bruta de capital e poupança será mais elevada do que em uma economia cujo mercado de capitais

seja relativamente ineficiente. Pode-se inferir, portanto, que O depende da capacidade de cada

participante do mercado de capitais investir em projetos de alto retomo,' que coletivamente vão

gerar alto retomo do ponto de vista agregado de urna economia.

A partir das equações descritas acima, podemos expressar nossa equação dinâmica para

variação no estoque de capital na forma:

(2.2)'
KO= 1- yK = OsF(K, L) - yK

Por fim consideramos uma taxa constante (n) de crescimento da população, independente de

quaisquer variáveis macroeconômicas. A equação dinâmica para o crescimento da população será:

(2.4)
LO
-=n
L

ou então L nt
<,> = e

A equação da direita considera a normalização para 1da população no instante t=O.

Redefinindo as variáveis em termos per capita:

(2.5)
y K
J:=Y ; 'i='

22 Deste parágrafo podemos observar a estreita associação entre o conceito de eficiência apresentado ao longo
deste capítulo e o conceito de eficiência informacional, conforme apresentado por Fama (1970). A ampliação
deste conceito é realizada no capítulo 3.

23 Como exemplo, tomemos como base duas economias idênticas, cuja única diferença seja a eficiência do
mercado de capitais, descrita por O e (I, onde O > (I. Para mo dado instante lo os investimentos agregados
serão, respectivamente, O.s.F(K, L) eO's.F(K, L). A diferença «().O')s.F(K, L) é a perda (ou desperdício) de
investimentos pela relativa ineficiência do mercado de capitais.
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Podemos rescrever nossa função de produção na forma:
(2.6)

Y = L,F(KlL,1)

Ou ainda,
(2.6)'

y =f(k)

Onde f(k) é F(KlL) , conhecido como forma intensiva da função de produção.

Diferenciando-se (2.6) com relação ao fatores de produção, obtemos'":

(2.7)

A partir destas equações podemos definir o ponto de equilíbrio desta economia

(estado estacionário) e a velocidade de convergência da trajetória dinâmica em direção ao

estado estacionário.

:~ = f'(k) ; ay = [r(k) - k.f'(k)]
aL

1.1.1 Análise ~o Estado Estacionário

Partindo-se da uação (2.2)', teremos

KO=1- yK = Bs.F(K, L) - yK

Logo,
(2.8)

KO
-=Bsf(k)-yk
L

Mas, lembrando-se que
(2.9)

d(~) (a%t)L-(a%t)K KOL-Lo.K KOL LO.K KO LO K
~--'-=ko= = =-----=---.-

dt L2 L2 L2 L2 L L L

24 Lembrando-se que a forma funcional de r; pode ser escrita corno lDll produto de dois argumentos, L e f(k),
podemos aplicar a regra de derivação de produto para obtermos:

ar =(aL).{(k)+ L( à(k») = O.{(k) + {aF(~)l= L.l..('(k)= ('(k)
aK aK \ a(K) a(K) L

: .( ~}f<k)+ {if:I)l=J(') +{ ~J} J(k) + {( (""/,.). ;,WaJ.< }F(+ J(k) - if (k)
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Logo:
(2.9)'

Substituindo-se (2.9) em (2.8):
(2.10)

KO- = kO + nk = Bsf(k) -;1c ou ainda k" = Bsf(k) - (n + y)k
L

o lado direito da expressão (2.10) é uma modificação da equação fundamental de

Solow-Swan, em referência aos autores deste modelo de crescimento, onde acrescentamos

a identidade poupança e investimento contemplando a existência do mercado de capitais.

Esta equação define o comportamento dinâmico do capital per capita da economia

analisada, sendo que seu comportamento no tempo (kO) depende somente de k para um

dado nível de eficiência do mercadode capitais (8).

o equilíbrio de estado estacionário para este modelo ocorre quando os investimentos

per capita desta economia são iguais à depreciação do capital per capita mais a taxa de

crescimento da população vezes o capital per capita, ou seja, à depreciação líquida do

capital per capita. A figura abaixo representa a dinâmica proposta para o modelo:

(n+y)k f(k)

y

Figura 2.1: Equilíbrio de estado estacionário (Modelo
de Crescimento de Solow-Swan com ineficiência no mercado
de capitais).

• f(k) é o produto per capita desta economia, descrito em sua forma intensiva

23



• Bsf(k) é a parcela do produto per capita poupada (sf(k)) efetivamente investida

(descontada à taxa ( B»)
• n é a taxa de crescimento da população, e r representa a taxa de. depreciação entre

períodos do capital. Logo, (n + J1.k representa a depreciação líquida do capital per

capita desta economia.

Para provar que esta situação representa um equilíbrio em termos de crescimento,

suponha que esta economia possui um produto per capita inferior à posição de equilíbrio

estacionário. Esta situação é representada na figura abaixo:

(n+rJk f(k)

y

li k* k

Figura 1.1: Trajetória de convergência, crescimento.

Neste caso, podemos observar que o nível de investimento per capita desta economia,

Bsf(k), é superior à depreciação líquida do capital per capita, (n+J1k. Por esta razão, esta

economia estará acumulando capital percapita e tenderá, portanto, a crescer de kO para k.

Em uma situação simetricamente oposta, suponha uma economia que possua produto

per capita acima de seu estado estacionário. Esta situação pode ser visualizada na figura a

seguir.

I
:.~.':: '
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(n+y)k f(k)

y

Figura 2.3: Trajetória de convergência, decrescimento.

Nesta situação descrita no gráfico acima, a economia gastaria todo seu produto,j(k),

somente para repor a depreciação líquida do capital, (n+y)k. A impossibilidade desta

situação faz com que o capital per capita decresça até o ponto indicado como equilíbrio de

estado estacionário, k*.

Mais interessante é comparar duas economias idênticas, em que somente a

eficiência de seu mercado decapitais varie. Podemos observar que a economia com

mercado de capitais mais eficiente possuirá produto per capita no estado estacionário

supenor ao produto per capita de uma economia que possua mercado decapitais

ineficiente. Esta proposição é ilustrada abaixo.

y

.r~::tJJ:..::.-----f(k)

__ ~~_~ --------Uif~
:L_+------- Usf(k)

k
Figura 2.4: Comparação-de Estado Estacionário entre

economias com diferentes níveis de eficiência do mercado de
capitais.

Suponha que ambas as economias partam do mesmo ponto, k*l. A economia 1 terá

condições de sustentar seu produto per capita no nível k*, uma vez que a parcela poupada
nesta economia, descontada a ineficiência idiossincrática do mercado de capitais, será
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equivalente à taxa de depreciação líquida do capital. A economia 2, apesar de ter urna taxa

de poupança equivalente à economia 1, possui mercado de capitais relativamente

ineficiente, fazendo com que o investimento per capita seja inferior à taxa de depreciação

líquida do capital, reduzindo ao longo do tempo o nível de capital per capita. Os níveis de

capital per capita inferiores fazem com que se reduza seu produto, e a economia convirja

para o equilíbrio representado por k~.

Note-se que na economia 2 a relação entre poupança e produto total é igual à

relação observada na economia 1. Contudo, a relação entre formação bruta de capital e

produto total é inferior, o que reduz o produto interno desta economia ao longo do tempo.

Se não for possível observar o nível de eficiência do mercado de capitais dos dois países,

seria possível induzir que o nível de produto e capital per capita do país 2 é inferior ao nível

de renda e produto do país 1 por urna questão de propensão a poupar, quando na realidade

esta diferença se explica através da eficiência relativa de seus mecanismos de

intermediação.

Em ambas as economias o estado estacionário é caracterizado por taxas de

crescimento constantes tanto do produto quanto do estoque de capital, onde ambas crescem

à taxa de crescimento da população, n. Desta forma, as taxas de crescimento do produto no

estado estacionário independem da propensão a poupar ou da eficiência relativa dos

mercados de capitais, apesar da diferença no nível de produto sobre o qual incide a taxa de

crescimento.

Torna-se. interessante neste caso analisar a taxa de crescimento da economia ao

longo de sua dinâmica de transição, no período que antecede o período de estado

estacionário. Nesta etapa, a taxa de crescimento pode alterar-se conforme alteram-se as

variáveis em análise.

~

•
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1.1. 2 Dinâmica de transição

Definindo-se a taxa de crescimento de qualquer variável ao longo do tempo como

(tJ, teremos:

(2.11 )
r.> _ kO/
UJk - Ik ou .r.> _ KO/

l.VK- IK

Podemos obter O) k a partir de (2.10), onde:

ki= Bsf(k) - (n+yJk

Dividindo-se ambos os lados por k, obteremos:
(2.12)

O) k = kOI k = B s[ f(k)lk] - (n+ y)

Pode-se demonstrar que para qualquer variável observada, a taxa de crescimento da

variável é igual à-taxa de crescimento da variável per capita mais a taxa de crescimento da

população, n25• Logo, podemos afirmar que

(2.12)'
O) K = XOI K = O) k + n = B s [f(k)/k] - y

Em nosso modelo, a taxa de crescimento do capital depende de:

• Propensão a poupar. Positívamente correlacionada com a velocidade de convergência.

• Tecnologia: Definida pela função de produção f(k), em que quanto maior for o produto

per capita como função do capital per capita, maior será a taxa de crescimento desta

economia,

25 Tomando-se como exemplo o capital desta economia:
K=k.L

Logo, para KO obtemos: ';~~ __ ,c,,- __",'

-1!!Ir'~
.:-"."

Dividindo-se os dois lados por K, obtemos:
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• Capital per capita, Quanto maior o capital per capita da economia, menor será sua taxa

de crescimento.
/ • Taxa de depreciação. Negativamente correlacionada com a taxa de crescimento desta

econorma
• Eficiência do mercado de capitais. Quanto mais eficiente for o mercado de capitais,

maior será 0, e maior será a taxa de crescimento do capital per capita.

Mais importante e estudada é a taxa de crescimento do produto per capita de cada

país. A taxa de crescimento pode ser deduzida a partir de (2.6) e (2.7):

(2.13)
1 1
-=--
y f(k)

ày = ày ak = f' (k).k° log oat õk õt

f'(k).k°
(J) = -"--"'---

Y f(k)

Substituindo-se (2.11) em (2.13), obtemos:
(2.14)

{ .
f'(k).k

(J) = (J)
Y f(k) k

Uma vez que f'(k), o produto marginal do capital per capita, representa a

remuneração destinada aos detentores do capital desta economia, e k representa o capital

per capita desta economia, kf' (k) representa a remuneração do capital per capita desta

economia. Portanto, a razão kf'(k)/ f(k) representa a parcela da produção per capita

destinada aos detentores do capital. Esta razão é conhecida como capital share da

economia, e representa a relação entre as taxas de crescimento do produto per capita e a

taxa de crescimento do capital per capita. Por fim, substituindo-se (2.12) em (2.14),

deduzimos que:

(2.15)

(J) = !'(k).k[alf(k)/)_(n+y)]
Y f(k) tA> \ /k

A partir de (2.15) podemos compreender que a eficiência do mercado de capitais

possui impacto na velocidade de crescimento do produto segundo a fórmula:



(2.16)

d~ =f'(k)sdolk,l

Sendo f'(k)s estritamente positivo, podemos concluir que conforme aumenta a

eficiência do mercado de capitais, a taxa de crescimento do produto interno aumenta

inequivocamente. A magnitude deste aumento, no modelo descrito, depende unicamente da

produtividade marginal do capital e da propensão a poupar desta economia.

A intuição por trás desta proposição confirma o resultado do modelo. Se o mercado

de capitais contribui para que o "capital presente" se tome "capital futuro" de forma

eficiente e a quantidade de "capital futuro" depende da produtividade marginal de seu

capital presente, o impacto do mercado de capitais sobre o crescimento futuro do produto

depende da produtividade marginal do capitaL Também é simples compreender a poupança

como elemento determinante no impacto da eficiência do mercado de capitais sobre a

velocidade de crescimento. Sendo o objetivo do mercado de capitais intermediar poupança

e investimento de forma eficiente, quanto maior a propensão a poupar desta economia,

maior será a poupança per capita desta economia, e maior será o impacto de um mercado de

capitais eficiente sobre a taxa de crescimento. Os elementos são complementares, de forma

que um depende do outro na formulação da relação final entre a taxa de crescimento e a

eficiência do mercado de capitais, .daí a forma funcional da expressão (2.16)

rPodemos, a partir deste modelo simples, deduzir as conclusões mais significativas

para nosso objetivo de estudo. Para a primeira conclusão, dado o conceito de eficiência

utilizado, quanto mais eficiente for o mercado de capitais, maior será a renda per capita do

país, ceteris paribus.

A segunda conclusão. dedutível é quanto mais eficiente for o mercado de capitais,

mais rápido o país crescerá em direção ao seu estado estacionário. Na figura abaixo,

podemos observar que para países com mercado de capitais mais eficiente, o nível de renda .~

per capita será maior, ceteris paribus.(note que v" é a renda per capita em estado
'·i
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estacionário de um país cujo mercado de .capitais seja relativamente ineficiente

) (economia'), enquanto )p é a renda per capita de um país cujo mercado de capitais seja

relativamente eficiente (economia), apesar de ambos os países crescerem (em termos

absolutos no estado estacionário) a uma taxa idêntica n). Da mesma forma, para países com

renda per capita idênticas (situação /\ a taxa de crescimento do país com mercado de

capitais eficiente será maior do que a taxa de crescimento do país de mercado de capitais

relativamente ineficiente.:

Taxa de
crescimento

EconomiaJ ( O alto)

Economia2 (Obaixo)

• • yy y

Figura 2.5: Comparação na dinâmica de crescimento de países
com diferentes taxas de eficiência do mercado de capitais.

1.2 Variações do Modelo

o modelo apresentado acima fornece indicações relevantes quanto ao impacto da eficiência

do mercado de capitais sobre a renda per capita de uma economia. Esta parte da seção tem como

objetivo complementar o modelo anterior, no que se refere aos mecanismos de impacto do "lado

financeiro" sobre o "lado rea1"da economia. Para estas variações, a essência dos resultados obtidos

no modelo apresentado na seção anterior se mantém.

A primeira alteração torna a pro~nsão a poupar da economia uma função da eficiência do

mercado de capitais. Neste casO, o impacto do nível de eficiência do mercado de capitais sobre o

nível e a taxa de crescimento da renda per capita é ainda mais significativo, pois a ineficiência do

mercado não somente reduz a quantidade de capital que se forma a partir de uma determinada

poupança, como reduz a própria poupança.
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o outro modelo analisado considera a existência de uma função de desenvolvimento

tecnológico dependente do tempo e da eficiência do mercado de capitais. A intuição por trás deste

Y modelo está na proposição de que inovações tecnológicas dependem da capacidade de se

transformar a poupança de curto prazo das famílias em investimentos de longo prazo das

corporações. Na, inexistência de um mercado de capitais, tanto o tempo necessário para que

investimentos em pesquisa e desenvolvimento gerem resultados, quanto o risco associado a estes

investimentos, poderão ser superiores ao tempo e ao risco que os agentes individualmente estarão

dispostos a aceitar na alocação de sua poupança. Desta forma, é necessário um mercado de capitais

eficiente que converta poupança de curto prazo em poupança de longo prazo, ou seja, possibilite

que investimentos de longo prazo encontrem financiadores que normalmente financiariam apenas

investimentos de curto prazo. Este mesmo mercado de capitais deve possibilitar a redução do risco

ao qual os agentes se expõe ao financiar investimentos incertos e de longo prazo. Por esta razão,

ineficiências observáveis no mercado de capitais podem gerar um impacto significativo na

capacidade de produção de tecnologia, reduzindo, desta forma, a produtividade agregada, a taxa de

crescimento e o produto per capita de equilíbrio desta economia'",

1.2.1 Modelos de Crescimento com Propensão a Poupar Dependente

Partimos de uma economia que possui as mesmas características da economia estudada na

seção anterior. Isto que dizer que a economia produz o mesmo produto, segundo a mesma função de

produção, com a mesma taxa de crescimento populacional exógena. A alteração do modelo refere-

se unicamente à propensão a poupar, onde s agora torna-se função dependente da eficiência

observada no mercado de capitais, na forma s(O), onde:

(2.17)

Bs(B) ~O
BB

A condição de segunda ordem é necessária para garantir a existência de um equilíbrio

estável para este modelo. Em adição às condições apresentadas no início da seção anterior, a

26 Uma exposição histórica a este respeito pode ser encontrada em Hicks (1969).
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inclusão' desta compõe um conjunto de condições necessárias e suficientes para a existência de

equilíbrio.

A derivação do equilíbrio de estado estacionário pode ser feita com uma metodologia

idêntica ao caso anterior, igualando a formação bruta de capital per capita desta economia a sua

depreciação líquida per capita. Desta forma, mantém-se as equações (2.1) a (2.1O),e a figura (2.1).

Contudo, ao compararmos o equilíbrio de estado estacionário de economias com diferentes níveis

de eficiência no mercado de capitais, observamos resultados com diferenças ainda mais amplas,

como apresentado na figura 2.6:

y _..1C-------'" s(rI)f(k)

\_----J------------------------~s(rI)f(k)
\ t tis(d)f(k)

k
FigUra 2.6: Comparação de Estado Estacionário entre

economias com diferentes níveis de eficiência do mercado de
capitais.

Analisando-se o impacto da eficiência do mercado de capitais, podemos observar dois

movimentos complementares. Partindo-se de um nível de eficiência fi que se reduz para ti, o

impacto de primeira ordem ocorre na ampliação das perdas existentes na alocação entre poupança e

investimentos como descrito na seção anterior. Contudo, há um impacto adicional de segunda

ordem representado pela redução na propensão a poupar dos indivíduos em função dos patamares

inferiores de eficiência do mercado de capitais. Como resultado, ao invés do capital per capita que

equilibra esta economia situar-se no ponto kt2
, situar-se-á em tomo do ponto k.z. Poderemos

concluir, portanto, que a redução no produto per capita será mais acentuada quanto maior for o



impacto de O sobre s(o), além da concavidade da função de produção, como observamos na seção

anterior".

Sobre a dinâmica de transição, as velocidades de convergência são deduzidas de forma

semelhante às equações (2.11) a (2.15). Contudo, novamente, o impacto de alterações na eficiência

observada do sistema financeiro gera alterações mais relevantes sobre a velocidade de crescimento

do que o caso estudado anterior. A equação (2.15) é modificada, assumindo a forma:

(2.15)'

Derivando-se esta equação com relação a O, observamos que para este modelo:

(2.18)

== f'(k)s(O) + lJf'(k)s'(B)
k,t

Podemos observar que o segundo termo do lado direito da igualdade é a diferença

para o modelo base, sendo este estritamente positivo. Desta forma, quando a propensão a

poupar desta economia depende da eficiência observada pelos indivíduos do sistema

fmanceiro, a velocidade de convergência aumenta na medida em que o mercado de capitais

se tome mais eficiente. As deduções apresentadas no modelo base são simplesmente um

caso particular deste modelo, onde &;(8)/80= O.

27 Para que esta conclusão seja aplicável em qualquer círcuostância, basta que ôs(°YasO > O . Contudo, na ;;10""t,.J
i

medida em que õs" (0X,02 > O, teremos o impacto crescente da eficiência do mercado de capitais sobre

as perspectivas de crescimento de uma economia Contudo, se ôS
2
(°X,02 < O, teremos, ao menos com 'li

relação ao impacto de segunda ordem, uma função decrescente.
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1.2.2 Modelos de Crescimento com Desenvolvimento Tecnológico Dependente

Segundo Barro, Sala y Martin (1995), inovações ou desenvolvimento tecnológico, em

modelos de crescimento do tipo Solow Swan podem ser inseridos na função de produção de uma

economia de acordo com três categorias".

(i) Se a tecnologia pode ser representada como um aumento simples na quantidade de

produção para os mesmos níveis de fatores, o desenvolvimento é denominado Hicks neutro, e pode

ser descrito na seguinte forma funcional:

(2.19)
FlK,L,t) = Tt.F(K,L)

Onde T, é a representação do impacto do desenvolvimento tecnológico sobre a função de

produção agregada desta economia ao longo do tempo.

Neste caso, inovações tecnológicas não alteram a produtividade marginal relativa de cada

um dos fatores de produção. O que se deduz neste caso é que ambos os fatores tornam-se mais

produtivos de forma equivalente, o que nos permite afirmar que uma inovação tecnológica eqüivale

a uma elevação homogênea na quantidade de fatores desta economia.

(ii) Outra forma de desenvolvimento tecnológico é denominada Solow neutra, onde uma

inovação tecnológica aumenta a produtividade marginal do trabalho. Em outros termos, o

desenvolvimento tecnológico equivale a um aumento na quantidade de capital desta economia,

permanecendo a quantidade de trabalho constante. Com uma proporção relativamente maior de

capital em relação a trabalho, o trabalho torna-se marginalmente mais produtivo. A forma

equivalente de descrever esta modelo de desenvolvimento tecnológico em nosso modelo é

considerar uma função de produção na forma:

28 Deve-se notar que existem infinitas situações intermediárias para estas categorias. Contudo, tais situações
podem ser compreendidas como composições das três categorias definidas, não alterando as proposições aqui

apresentadas.
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(2.20)
FlKt,Lt,t) = F(KBI,L)

Onde BI representa o desenvolvimento tecnológico no tempo.

(iii) A forma de desenvolvimento tecnológico denominada Harrodneutra considera que uma

inovação torna o capital relativamente mais eficiente, elevando sua produtividade marginal. Esta

forma de desenvolvimento eqüivale a um aumento na quantidade de trabalho desta economia

(Barro, Sala y Martin (1995), pág. 33), podendo ser representada na forma:

(2.21)
FlK.L"t) =F(K.L.AJ

Onde AI representa o desenvolvimento tecnológico no tempo.

Barro, Sala y Martin (1995, pág. 54) provam que somente a função de desenvolvimento

tecnológico do terceiro tipo é compatível com a existência de um estado estacionári0
29

• Desta

forma, descartamos os dois primeiros modelos de desenvolvimento tecnológico, para nos

concentramos em modelos de crescimento contemplando o modelo Harrod neutro (terceiro tipo). A

única alteração sobre o modelo tradicional se refere ao fato de que a função tecnológica é função

não somente do tempo, mas também da eficiência efetiva do mercado de capitais, como

descrevemos na introdução deste capítulo. Esta alteração não altera as demais condições de

equilíbrio descritas.

A variação do estoque de capital desta economia entre períodos será, neste caso, descrita na

forma:

(2.22) KO= BsF(K, L.A(B,t)) - yK

Dividindo-se ambos os lados por L (tendo em vista as equações (2.8) e (2.10», obtemos:

(2.23)
k? = Bsf(k, A(B,t»-(n + y)k

29 Tal proposição deriva do crescimento populacional determinar o equilíbrio de estado estacionário. Sem que
n seja definível, não é possível encontrar uma solução estável para o modelo.
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Dividindo-se a equação (2.23) por k, podemos observar que a taxa de crescimento do capital

desta economia será exatamente a mesma que a taxa no modelo anterior, exceção feita ao fato de

que a função de produção depende da tecnologia, e a tecnologia depende da eficiência efetiva do'

mercado de capitais, ria forma a seguir:

(2.24)
OJk = Bs[f(k,A((},t))/k]- tn+r)

Podemos observar que elevações nos patamares de eficiência com que opera o mercado de

capitais possuirão um impacto mais significativo sobre a taxa de crescimento do capital per capita

nesta economia em comparação ao modelo base. Neste caso, podemos deduzir:

(2.25)

80h = sj(k,A(t,B)) + (Jsf'(k,A(t,B))A'(t,B)
8B k

No modelo base o impacto da eficiência relativa do mercado de capitais sobre a taxa de

crescimento do capital é restrito à primeira parte da equação. Sendo todos os termos da. segunda

parte inequivocamente positivos, podemos afirmar que quando se contempla o desenvolvimento

tecnológico como uma função da eficiência do mercado de capitais, o impacto de um aumento nesta

será ainda maior do que no modelo anterior.

A análise sobre o impacto da eficiência do mercado de capitais sobre a taxa de crescimento

da economia é mais complexa, uma vez. que a taxa de crescimento desta economia no período de

transição não depende somente da eficiência relativa do mercado de capitais, mas depende também

do impacto do tempo sobre o desenvolvimento tecnológico:

(2.26)
Yt = j(k,A(t,B))

Logo 'c
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,
Podemos, portanto rescrever a taxa de crescimento do produto per capita desta econ.oíhlf

para esta variação de modelo na forma:

(2.27)

OJ
v

= f\ (k,A(B,t».k[Os(f(k,A(B~t»/)_(n+ )J+f'A (k,A(B,t».k .Ao

. f(k,A(B,t» Ik r f(k,A(B,t»

A diferença entre a taxa de crescimento deste modelo e do modelo base refere-se ao segundo

termo, devido ao fato de B ser um dos argumentos que compõe. a função de produção desta

economia Conforme analisado anteriormente, o termo [(f'k.k)/f] representa o capital share desta

economia. De forma análoga, [(f'A.k)/f] representa o techlogical share, ou seja, a parcela de

variação marginal do produto em função do desenvolvimento tecnológico desta ecónomia.

Calculando-se a variação da taxa de crescimento da economia com relação a variações no mercado

de capitais chegamos em:

(2.28)

aO), ~ (~.*}.f -(~*}.F.{o.( !(k,A«(J,I))/)_(n+r)]+ fk.k{(Sf /)+os/(ôf. aAJ]+Â
ao (j(k,A(O,t))Y \ Ik . f Ik Ik aA ao

Onde

(
ôf'A aA) (ôf ÔA) ,

À= a;t·ao.f - ai'ao .f A .AO

{j(k, A(B,t»Y

Analisando-se cada um dos argumentos desta função isoladamente, podemos observar que

esta é ínequívocamente positiva se a economia encontra-se em crescimento, comprovando os

resultados intuitivamente esperados. Este fato decorre de tanto o capital share quanto o

technological share desta serem positivamente correlacio nado s com a função de desenvolvimento

tecnológico. Caso a função de desenvolvimento tecnológico fosse poupadora de capital, tornando o

trabalho mais produtivo, este equilíbrio seria indefinid0
3o

.

30 Barro (1997) salienta que a teoria de crescimento no estado estacionário baseada em desenvolvimento
tecnológico possui considerável aderência às pesquisas empíricas realizadas. Contudo, esta linha de pesquisa
cria wn constrangimento ao indicar que a fonte de crescimento do capital per capita é exógena.
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Outro resultado importante refere-se ao estado estacionário, quando' para um dado nível de

eficiência efetiva do mercado de capitais, a taxa, de crescimento da economia é definida não

somente pela taxa de crescimento da população, mas também pela taxa de desenvolvimento

tecnológico, já que a função de desenvolvimento é poupadora de mão de obra. Em outros termos, o

equilíbrio definido na figura 1.5 desloca-se de forma permanente para a direita ao longo do tempo.

Este deslocamento ocorrerá de forma tão mais acentuada quanto mais eficiente for o funcionamento

do mercado de capitais.

Face às demonstrações, as principais conclusões teóricas advindas do modelo nos indicam

que quanto mais eficiente for o mercado de capitais:
• maior será o nível e a taxa de crescimento do produto per capita em estado estacionário;

• maior será a taxa de crescimento do produto per capita ao longo da dirtârlUcade transição;

• maior será a taxa de acumulo do capital per capita ao longo da dinâmica de transição;

• maior será a taxa decrescimento da produtivi~e,do,capital desta economia tanto ao longo da

dinâmica de transição quanto em estado estacióAário;
.• a .economia tende a crescer com base em indústrias capital intensivas, devido ao fato do

crescimento do produto estar baseado em crescimento da produtividade do capital (capital

share) e crescimento tecnológico (technological share);
• a poupança e a produtividade marginal do capital possuem efeito integrado na determinação do

impacto da eficiência do mercado de capitais sobre o crescimento da economia.

Sobre estes resultados devemos buscar evidências empíricas que nos comprovem ou não esta

teoria. Uma análise preliminar é apresentada na próxima seção, baseando-se na bibliografia

existente. No terceiro capítulo apresentamos uma extensão dos testes realizados, em que o foco é o

caso brasileiro.
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2. Evidêncills Empíricas Preliminares

O, modelo teórico desenvolvido na primeira parte do capítulo considera o mercado de

capitais de forma agregada, não havendo qualquer diferenciação entre as várias esferas que o

compõe (mercado de crédito e mercado acionário). Contudo, nosso objetivo neste trabalho abrange

principalmente a compreensão do impacto específico da eficiência do mercado de ações, traduzido

no interesse de empresas abrirem seu capital, sobre a perspectiva de crescimento da economia. Por

esta razão, ao tratarmos das evidências empíricas precisamos diferenciar as várias vertentes do

mercado de capitais existentes. Efetivamente identificainos hoje duas linhas de pesquisa sobre a

correlação empírica entre o desenvolvimento do mercado de capitais e crescimento do produto per

capita. A primeira linha busca analisara correlação através do mercado decapitais agregado, sendo

o desenvolvimento deste mercado uma variável significativa na explicação das taxas de crescimento

futura de diversos países. A segunda linha de pesquisa relaciona o desenvolvimento específico do

mercado acionário com as mesmas variáveis, sendo também a eficiência deste mercado considerada .

uma variável explicativa para as taxas de crescimento observadas.

2.1 Desenvolvimento do Mercado de capitais Agregado e Crescimento

Os primeiros estudos realizados a respeito de crescimento e mercado de capitais datam da

década de 60. Goldsmith- (1969), a partir de uma' medida de tamanho do setor fínanceiro",

correlacionou desenvolvimento financeiro e crescimento econômico. Apesar de usar uma variável

incompleta, e não testar a relação causal entre estas, o estudo é pioneiro ao demonstrar haver uma

correlação inequivocamente positiva ambas. I
Somente na década de 90 são apresentados estudos metodologicamente mais consistentes,

por Kinge Levine (1993). Os autores adotam medidas mais apropriadas para mensurar a

participação do setor financeiro na economia (dentre as quais exigíveis de curto prazo do setor

fmanceiro como proporção do PIB e crédito bancário ao setor privado dividido pela soma dos ativos

totais dos bancos, entre outras). Além destas variáveis, os autores incluem variáveis como taxa de

31 A medida adotada neste estudo foi total de ativos do setor financeiro dividido pelo PlB, partindo da premissa que o
tamanho do setor financeiro reflete a qualidade de seus serviços.
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inflação, abertura da economia, política fiscal eesco.laridade, como variáveis de controle para evitar

correlações espúrias no. modelo.

A partir de uma amostra do. crescimento de 80 países analisados entre 1960 e 1989, King e

Levine demonstram a existência da correlação positiva entre as variáveis financeiras mensuradas e

o. crescimento. destas economias, Em outros termos, a qualidade do. sistema financeiro. de cada país

em 1960 é uma variável relevante para explicar seu crescimento. entre os anosde 1960 e 1989. A

título. de exemplo, se a Bolívia possuísse a mesma. razão. entre exigíveis de curto. prazo. e PIB da

.média da amostra", ela teria uma expectativa de taxa de crescimento. anual 0,4% superior à taxa

verificada, e hoje possivelmente teria um PIB 13% superio.r ao PIB corrente.

2.2 Desenvolvimento do Mercado Acionário e Crescimento

Os estudos correlacionando mercado. acionário e crescimento. são mais recentes. Atje e

·lo.vano.vic (1989) é o. trabalho. pioneiro neste sentido. Os autores utilizam uma medida de tamanho .

(valor anual das transações observada no. mercado. acionário sobre PIB) para, a partir de uma

amostra de 48 países, concluir que o. mercado. acionário é uma variável explicativa para o.

crescimento. destes países no período entre 1980 e 1988. A crítica apresentada a Goldsmith se aplica

de forma semelhante (o.tamanho. não necessariamente reflete a qualidade do. mercado. de capitais).

Levine e Zervos (1998) estudam correlações entre o. desenvo.lvimento. dos dois flancos do.

sistema financeiro, mercado. bancário. e mercado. acionário, e diversos índícadores de crescimento.

econômico. Outra linha de estudos a empenhar-se em definir o. impacto. do. desenvo.lvimento. do

mercado. de capitais sobre a taxa de crescimento. destas economias está. focada em pro.blemas da

América Latina, sendo. constituída por pesquisadores do. "Institute for International Economics"

voltados à área da América Latina e Caribe (LAC). Estes dois trabalhos serão. apresentados como

fechamento. para este capítulo.

32 Esta relação, verificam os autores, é de 10% na Bolívia, enquanto a média da amostra é de 22%.
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2.2.1 Levine e Zervos (1998)

Os autores partem da premissa que existe uma possível correlação entre o mercado acionário

e futuras taxas de crescimento da economia. Para dar luz a esta teoria, procuram estimar o impacto

estatístico de variáveis mensuráveis deste ,mercado sobre as taxas de crescimento futuro de uma

amostra de 49 países entre 1976 a 1993. Além de tais medidas, os autores buscam entrar em

consonância com autores de trabalhos anteriores (King e Levine, 1993), ao estimarem o impacto

conjunto do sistema bancário (mercado de crédito) e do mercado acionário sobre a previsão de

crescimento futuro destas economias. As variáveis observáveis mensuradas para definir a eficiência

do mercado acionário são:

• Tamanho do mercado:
A medida adotada como tamanho do mercado acionário é a ''taxa de capitalização de

mercado", ou seja, a soma do valor total das ações disponíveis no mercado dividido pelo produto

interno bruto.

Preliminarmente os autores notam que esta medida não necessariamente reflete qualquer

eficiência de mercado, sendo que a estrutura tributária de cada país pode distorcer os incentivos ao

processo de abertura de capital, sem que efetivamente este opere de forma eficiente.

• Liquidez;
São adotadas duas-medidas distintas de liquidez de mercado. A primeira medida, a taxa de

rotatividade, mede Q volume total de ações negociadas dividido pela capitalização de mercado.

Taxas de rotatividade superiores intuitivamente indicam custos de transação inferiores. Notam os

autores que não necessariamente grandes mercados são mercados líquidos; possuindo altos índices

de capitalização e baixos níveis de rotatividade.

A segunda medida para liquidez é a taxa de valor negociado, qual seja, o valor total das

ações negociadas em bolsa dividido pelo produto interno bruto. Esta medida avalia a liquidez

organizada em mercados em comparação com o porte do país. Desta forma, países com bolsas

pequenas e bastante líquidas tendem a observar altos índices de rotatividade e baixas taxas de valor
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negociado. Nestes casos, apesar de uma alta "eficiência aparente", este mercado não provê níveis de

liquidez satisfatória para a economia como um todo.

\
Apesar de fortes indícios de que liquidez afeta o valor dos ativos negociados, do ponto de

vista de eficiência macroeconômica, não havia até então indícios de correlação existente entre

liquidez agregada e taxas de crescimento subseqüentes da economia
33

•

• Integração do mercado de capitais com mercados internacionais;

Novamente serão utilizados dois indicadores para medir o nível de abertura do mercado

acionário para o mercado externo. As medidas consideram que em economias sem barreiras, o

capital migra de forma instantânea através de fronteiras para igualar o prêmio pelo risco entre

diversos títulos. Se um determinado mercado permanece fechado ao capital internacional, então seu

prêmio pelo risco pode diferir significativamente do restante do mundo. O primeiro indicador é o

prêmio pelo risco de acordo com o modelo CAPM (Capital Asset Pricing Model) , e o segundo

indicador considera os·diferenciais de prêmio pelo risco de acordo com o APM (Arbitrage Prictng

Model).

• Volatilidade do mercado de capitais.
A análise de volatilidade é feita a partir do cálculo do desvio padrão de séries históricas de

_preços em doze meses, controlado para oscilações mensais a partir do uso de variáveis Dummy.

A análise proposta é o impacto destas variáveis sobre:

• Taxa de crescimento presente e futuro;

• Acumulo de capital presente e futuro;

33 Existe wn problema em se adotar esta medida para ser correlacionada com crescimento. Supondo que os
agentes tenham informações que indiquem que a economia deverá crescer no futuro, estes poderão refletir tais
expectativas sobre o valor dos ativos negociados; o que torna o volwne de negociações e a taxa de valor
negociado superiores. Desta forma. haveria uma relação de causalidade inversa entre taxas de crescimento
futuro da economia e os patamares de valor negociado. Este problema é contornado analisando-se
simultaneamente a taxa de valor negociado. e os índices de capitalização de mercado. Como as expectativas
devem influenciar de forma análoga ambos os índices, é de se esperar que se a taxa de valor agregado for
significativa e o índice de capitalização futura não for significativo na explanação das variáveis de
crescimento, então este efeito expectativa não existirá na amostra. A segunda forma de controlar este
problema é através do índice de rotatividade, urna vez que o preço das ações influi tanto no numerador quanto
no denominador do índice, portanto eliminando qualquer viés de expectativa.
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• Produtividade;

• Taxa de poupança, ou propensão a poupar.

As variáveis são analisadas incluindo-se no conjunto .de variáveis independentes um

indicador do nível de desenvolvimento do sistema bancário, medido como empréstimos do setor

bancário (excluído .0 Banco Central) para o setor privado dividido pelo produto interno. Esta

medida foi definida em King e Levine (1993) como a mais eficiente para mensurar o impacto da

eficiência do sistema bancário sobre perspectivas de crescimento.

o resultado mais importante observado nas regressões realizadas é o fato de que, ao nível de

significância de 5%, as variáveis de liquidez do mercado acionário e desenvolvimento bancário são

consideradas fortemente indicativas na explicação das taxas de crescimento futuras do produto per

capita, do acúmulo de capital per capita e das elevações no patamares de produtividade das

economias pertencentes à amostra.

As demais variáveis obtiveram coeficientes de acordo com a teoria. A renda per capita

inicial é significativa e negativamentecorrelacionada com as taxas de crescimento futura,

corroborando a hipótese de convergência ao estado estacionário acima descrita (ver figura 2.5 no

desenvolvimento do modelo teórico).

Outro resultado relevante indica que a propensão a poupar per capita destas economias

independe tanto dos patamares de eficiência do sistema bancário quanto das variáveis relacionadas

à eficiência do mercado acionário. Este resultado contradiz a hipótese assumida na primeira

variação do modelo básico apresentado na seção anterior, onde a propensão a poupar seria

dependente da eficiência relativa destes mercados.

O segundo resultado de importância singular é a não correlação entre qualquer uma das

variáveis de crescimento (produto per capita, produtividade, acumulo de capital per capita e

propensão a poupar) com a taxa de capitalização do mercado. Isto quer dizer que o tamanho do

mercado de capitais não é significativo para determinar as taxas de crescimento de um país, mas
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sim sua liquidez, o que começa a definir o conceito macroeconômico de eficiência do mercado .,0 ,;-,.',...

acionário de uma economia'".

o terceiro resultado de grande impOrtânciarefere-se ao fato de que as taxas de crescimento

do produto estão muito mais associadas a incrementos de produtividade do que acúmulo de capital.

Em outros termos, melhoras na eficiência de operação do sistema financeiro tendem a ter maior

impacto sobre o crescimento do produto via aumento de produtividade dos fatores do que por

aumentos no capital per capita, indicando as primeiras estimativas para os fatores acima

apresentados35.As variáveis de aberturaintemacional do mercado de capitais e volatilidade não são

relevantes para explicar as taxas de crescimento futuro de nenhuma das variáveis consideradas.

Téndo como base a estrutura apresentada neste capítulo, no terceiro capítulo realizamos

alguns testes semelhantes, mas onde procuramos dar maior foco sobre o caso brasileiro.

2.2.2 A Longa Marcha.

Em 1990 o Institute for International Economics reuniu-se em Washington para avaliar as

possibilidades de crescimento dos países pertencentes à Área do Caribe e América Latina (LAC).
Neste debate definiu-se uni receituário para a recuperação do crescimento na América Latina, que

ficou conhecido como "consenso de Washington". Dentre as dez medidas consideradas necessárias

para a retomada do crescimento sustentado nesta área, somente uma pode ser considerada de cunho

institucional (defesa dos direitos de propriedade e patente), todas as demais de cunho fiscal.

Em 1996, em um segundo encontro realizado pelo grupo para avaliar o progresso destes

países; definiu-se que as metas indicadas em 1990 haviam, em sua maioria, sido atingidas por todos

os países da América Latina. Observou-se que o atendimento destas metas permitiu um surto de

34 ObserVamos adicionalmente o fato da variável "taxa de rotatividade" ser significativa na explicação de
variáveis de crescimento. futuro. Ao mesmo tempo, a variável "taxa de capitalização de mercado" não é
significativa, e a variável "taxa de valor negociado" é significativa na explicação destas taxas de crescimento
futuro das economias estudadas. Desta forma, o efeito expectativa, como descrito anteriormente, pode ser

considerado inexistente na amostra estudada.

3S Vide variação 2 do modelo na seção anterior.
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crescimento e dinamização destas economias. Contudo, este crescimento não se provou

endogenamente sustentável, além de não ter gerado os efeitos esperados, e desejáveis, sobre a

distribuição de renda destes países.

Em um momento inicial, como resultado de algumas medidas indicadas pelo "consenso de

Washington" (a liberalização do comércio .e finanças), teria sido de se esperar a geração de

vantagens comparativas em favor dos setores que utilizassem mão de obra de forma intensiva,

reduzindo os níveis de desemprego e emprego informal destas economias. Tais mudanças,

evidentemente, deveriam fazer-se acompanhar de uma elevação no produto interno.

o que se observou, contudo, foi a progressiva especialização destes países em setores

extrativistas, tecnologicamente intensivos, o que acabou por gerar um ciclo virtuoso de crescimento
r . .

acompanhado de grande aprofundamento das desigualdades internas. Este aprofundamento somente

não foi superior por causa dos ganhos advindos da quebra no processo inflacionário e das taxas de

crescimento do PIB. Tornou-se cada vez mais imperativo para estes países definir uma "segunda

geração" (em complemento ao. receituário de 1990) de reformas necessárias para atingir os dois

principais objetivos da América Latina: crescimento endogenamente sustentado e redução das

desigualdades sociais.

No segundo documento produzido pelo fIE., "A Longa Marcha" (1998), vem à tona o fato de

que somente políticas fiscais seriam insuficientes para atender estes objetivos de longo prazo.
Seriam necessárias reformas de cunho institucional profundas para. os países alvo. As principais

reformas propostas no documento "A Longa Marcha" dizem respeito a:

• Setor Financeiro;
• Investimentos em desenvolvimento de mão-de-obra;
• RegulamentaÇãodos investimentos privados realizados nos setores de infraestrutura;

• Desregulamentação do mercado de trabalho;
• Elevação.da qualidade dos serviços prestados pelo poder público, em especial jurídicos.

Sobre medidas institucionais, é relevante notar que se define "instituição" não como uma

organização, mas como um "conjunto de regras formais e informais que formatam o
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comportamento dos agentes atuantes em determinado setor,.36. É justamente neste escopo de

pesquisa em que são analisados os principais impactos de mudanças na eficiência do setor.

financeiro sobre as taxas de crescimento de uma economia, e paralelamente sobre a distribuição de

renda.

o Modelo Implícito de Crescimento

Ao longo deste capítulo analisamos a necessidade de se elevar os patamares de eficiência do

setor fmanceiro como condição fundamental para o crescimento sustentado do país. Torna-se

interessante comparar esta concepção com a concepção apresentada no documento "A Longa

Marcha". Na visão do Institute for Imemational Economics, a demanda por reformas institucionais

é fruto de três elementos:

• Globalização de economias nacionais,

• Implementação da primeira geração de reformas (fiscais),

• Processo de aprofundamento da democracia.

Em termos agregados para a LAC, os patamares de comércio cresceram três vezes mais

rápido do que a produção de bens, enquanto a velocidade da entrada de investimentos diretos foi

mais do que duas vezes maior do que a velocidade de crescimento do produto interno na década de

90. Do lado privado, os produtores nacionais, ao terem que competir em um mercado globalizado,

passam a observar que a lucratividade ecompetitividade de seus empreendimentos é uma função

direta da qualidade dos serviços prestados pelo sistema financeiro, sistema jurídico, e de serviços

prestados em diversas outras esferas públicas e privadas. Sem a devida elevação nestes patamares

de qualidade, dificilmente tais economias podem gerar crescimento endogenamente sustentado,

mesmo tendo realizado a primeira geração. de reformas.

Para exemplificar este ponto de vista, os autores referem-se à crise observada no sudeste

asiático. Apesar da primeira geração de reformas ter sido efetivamente levada a cabo, tomando

tanto o setor externo quanto o setor público exemplos para o restante dos países em

desenvolvimento, problemas de fragilidade na estrutura de governância das grandes corporações

36 Institutefor International Economics (1998), pág. 2
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destes países levaram a uma profunda recessão, com altocusto de recuperação. A má utilização da

grande disponibilidade de crédito para estes países acabou gerando efeitos adversos de alto nível de

severidade.

De outro lado, é apontada a vulnerabilidade das economias emergentes abertas ao capital

internacional com relação aos "humores" dos investidores externos, que podem gerar efeitos de

acentuar ciclos de "stop and go". Reformas institucionais no sistema financeiro passam a ser vistas

como necessárias para reduzir esta vulnerabilidade.

Nas próprias palavras do I.I.E., " ...boa política macroeconômica não é suficiente (para gerar

crescimento sustentado), boas instituições são críticas para a estabilidade macroeconômica no

atual mundo definanças globalizada" 37

Este trabalho conclui a intenção deste capítulo, que é analisar. o impacto da eficiência

relativa do mercado acionário sobre a taxade.crescimento esperada de uma economia. O próximo

capítulo procura analisar os fundamentos microeconômicos deB, e a aplicação empírica da análise

desenvolvida neste e no próximo capítulo são apresentadas no quarto capítulo.

37 Institute for Intemational Economics (/998), pág. 3
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lII. Fundamentos Microeconômicos

Introdução

o segundo capítulo teve como objetivo analisar o impacto da eficiência do mercado de

capitais sobre a perspectiva de crescimento futuro de uma economia, onde para o desenvolvimento

de nosso modelo consideramos uma variável B representativa desta eficiência relativa. Na segunda

parte do capítulo apresentamos, a partir de fontes secundárias, evidências que corroboravam os

principais resultados teóricos obtidos nos modelos da primeira parte.

Em um capítulo de cunho macroeconômico, como é o caso do segundo capítulo, a variável

B pode ser considerada exógena, definida por condições de mercado externas ao modelo, sem que

haja qualquer implicação relevante sobre os resultados obtidos. Por outro lado, para que possamos

inferiras conclusões mais relevantes em nosso escopo de pesquisa, a assunção de que B é uma

variável exógena constitui uma brecha relevante". Põe-se a questão de como fundamentar o fato de

que determinadas economias possuem um mercado de capitais relativamente mais eficiente do que

outros, colocando-se como questão paralela se esta diferença na eficiência observada entre

economias constitui um fato transitório, ou pode constituir um equilíbrio permanente. Estas

questões são o objeto de pesquisa deste capítulo.

É relevante notar que a resposta a estas questões permanece em aberto na literatura de

finanças corporativa, não havendo uma resposta definitiva, centrada em somente uma das

dimensões do mercado de capitais, sendo este problema atualmente abordado a partir de um

conjunto de variáveis defmidas em diferentes dimensões deste mercado. Não será nossa pretensão

neste capítulo apresentar uma solução única para estas questões, mas analisar de forma crítica as

diversas abordagens para as quais maior ênfase tem sido dada na literatura recente. A partir desta

análise, no quarto capítulo apresentamos a aplicação dos modelos analisados ao mercado de capitais

brasileiro.

38 Lembramos que o objetivo de pesquisa definido é a análise do impacto da eficiência do mercado acionário sobre
a perspectiva decrescimento sustentável da economia brasileira, Sem que fundamentemos as causas da relativa
ineficiência deste mercado, somente poderemos saber se existe tal impacto e estimarmos um intervalo de confiança
para sua magnitude. Contudo, não poderemos saber exatamtltlte porquê este fato ocorre, O objetivo deste capítulo é
estabelecer um arcabouço teórico para propormos uma resposta a esta questão.
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A base da qual partimos para o desenvolvimento dos modelos microeconômicos deste

capítulo foi apresentada no capítulo anterior, onde o mercado de capitais, tanto em sua vertente do

mercado de ações quanto sua vertente do mercado de crédito bancário, tem como objetivo principal

realizar o processo de intermediação entre a poupança dos investidores e os investimentos das

corporações. Repetindo-se a passagem usada naquele capítulo:

"No período t os indivíduos recebem o produto 1';, tomam sua decisão de consumo e aplicam o
restante do produto interno (s 1';) no mercado de capitais. Os agentes atuantes neste mercado, ao
receberem a poupança dos indivíduos, observam as oportunidades de investimentos a serem
realizados por diferentes firmas em t, cujos resultados serão obtidos em t+l. Com as informações
disponíveis em t, estes agentes alocam os recursos entre as diversas alternativas. Quanto mais
eficiente for o mercado de capitais na alocação de recursos; maior será a capacidade de direcionar
recursos para as firmas de alta produtividade (alto retomo sobre recursos empregados), e mais alta
será a rentabilidade da poupança investida. gerando uma quantidade elevada de capital no futuro.
Porém. na medida em que possa haver imperfeições no mercado de capitais. e este direcione
recursos para firmas menos produtivas, o mesmo produto poupado será revertido em uma magnitude
menor de recursos em t+l, em comparação a uma situação onde o mercado de capitais fosse
relativamente mais eficiente. Em uma economia fechada (como é o caso em nosso modelo teórico),
()seria perfeitamente representado pela razão entre formação bruta de capital e poupança. Em uma
economia onde o mercado de capitais seja relativamente mais eficiente, a relação entre formação
bruta de capital e poupança será mais elevada do que em uma economia cujo mercado de capitais
seja relativamente .ineficiente. Pode-se inferir. portanto, que () depende da capacidade de cada
participante do mercado de capitais investir em projetos de alto retomo, que coletivamente vão
gerar alto retomo do ponto de vista agregado de uma economia." (pág. 20)

Neste capítulo temos como objetivo justificar porquê em algumas economias os agentes

alocadores de recursos, os participantes do mercado de capitais, podem possuir maior ou menor

capacidade de identificar investimentos de maior rentabilidade agregada do que os agentes de outras

economias, definindo a concepção de "eficiência relativa" para este mercado. Para tanto, devemos

partir da análise conjunta da decisão de conceder financiamento (por parte do sistema financeiro ) e

da decisão de financiar-se e investir por parte das corporações, estabelecendo as condições de

equilíbrio entre estes dois setores para inferir as conclusões mais relevantes sobre as diferenças na

eficiência relativa do mercado de capitais entre diferentes economias em equilíbrio.

Inicialmente duas abordagens teóricas poderiam ser utilizadas para lidar com esta questão,

uma de cunho macroeconômico e outra de cunho microeconômico. A alternativa de abordagem

macroeconômica poderia focar, como exemplo, a relação entre taxa de juros ou taxa de câmbio e o

comportamento do mercado de capitais, ou ainda o impacto da dinâmica do setor público,

notadamente de sua dinâmica do balaço de pagamentos, sobre a determinação dos níveis de
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eficiência deste mercado. Contudo, historicamente a análise da eficiência relativa do mercado de

capitais, principalmente em sua vertente do mercado acionário, esteve intimamente ligada a uma

teoria da firma, mais especificamente ao programa de pesquisa em fmanças corporatíva", definido

um .enfoque preponderantemente microeconômico para o tema. A análise do comportamento do

mercado de capitais raramente tem sido realizada do ponto de vista de eficiência macroeconômica
40

,

de forma que nos restringimos a conduzir nossa análise sobre o segundo tipo de abordagem

descrito, tendo como base o programa de pesquisa em finanças corporativa. Por esta razão,

realizamos inicialmente uma revisão sobre este programa de pesquisa, a partir da qual apresentamos

um modelo de equilíbrio geral, e conceituamos o equilíbrio em um ponto ótimo restrito no sentido

de Pareto.

39 Onde talvez o trabalho original seja Berle e Means (1932).

40 Um trabalho desenvolvido com este enfoque é Rocca et alli (1998), que parte igualmente de modelos de
finanças corporativas no desenvolvimento do tema.
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1. Causas para o Diferencial de Eficiência do Mercado de Capitais

1.1 Revisão do Programa de Pesquisa

No estudo das condições de equilíbrio do mercado acionário, partimos de uma breve revisão

dos programas de pesquisa iniciais sobre finanças corporativa e o processo de abertura de capital..

o programa de pesquisa em finanças corporativa, em sua abordagem moderna, tem como

origem a controvérsia acerca da teoria sobre o custo de capital como elemento determinante na

existência de uma estrutura financeira ótima para as corporações. Nesse debate, desde a década de

50 até os dias atuais, identificam-se claramente duas correntes predominantes. A denominada

corrente tradicional, representada por Durand (1952), define que a estrutura fmanceira de uma

corporação é elemento determinante sobre seu custo esperado de capital, defmindo em paralelo que
o custo de capital determinará a própria estrutura financeira da corporação". Esta relação é

formulada no gráfico abaixo:

Retomo Marginal do Investimento
antes de juros

Taxa Marginal
de Juros

Ativos f'manciados com dívida

Figura 3.1: Relação entre custo de capital de terceiros e Decisão de Estrutura Financeira (Durand,
1952)

41 Resumimos estrutura financeira simplesmente como a composição entre ações e dívida que deverão
financiar os ativos fisicos de uma determinada corporação, abstraindo a existência de contas como
fornecedores a pagar, ou outras contas do passivo específicas a cada empreendimento.
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Segundo Durand (1952), conforme o gráfico apresentado, a taxa de financiamento cobrada

por terceiros para capital fornecido na forma de dívida é constante (ou quase) até determinados

níveis de endividamento (por exemplo, para um nível de dívida d*). Mantendo-se o capital dos

acionistas fixo, a partir deste nível de endividamento d* elevações nos ativos financiados com

recursos de terceiros levam.a uma situação onde o custo marginal de captação eleva-se, podendo

superar os retornos marginais esperados dos futuros ínvcstimentos'". Além de poder superar a

rentabilidade marginal dos investimentos, elevações no custo do capital deverão causar impacto

sobre o custo de refinanciamento de toda a dívida existente nos períodos seguintes, delineando Uma

curva de elevação ainda mais acentuada do custo de capital total com relação ao índice de

endividamento a partir destes níveis pré-definidos. Para os acionistas, estes aceitariam investir a

partir de uma situação sem endividamento em projetos que possuíssem uma taxa de retomo no

mínimo igual ao custo do capital de terceiros. Contudo, na medida em que contrair dívida passa a

ser um risco para investidores, estes também-passam a exigir uma rentabilidade sobre investimentos

superior à rentabilidade exigida em uma situação sem dívida Apesar de ser uma função direta, esta

curva antecede a elevação na taxa marginal de juros, pois, comoafirmado, a elevação total do custo

de capital é maior do que a taxa de juros marginal. Desta forma, através da curva de custo marginal

de dívida e do equilíbrio podemos inferir que:

(i) CKT =f(DSA)

(ii) DSA = j(RR;RMI} ~RR =f(CKr) ~DSA = f(CKT;RMI}

Onde:
CKT = Custo marginal do capital de terceiros;

DSA = Dívida sobre ativos

RR = Retomo requerido por investidores

RMI = Retomo marginal dos investimentos

42 Durand (1952) associa a inclinação positiva da curva de oferta de crédito individual. mesmo em um
mercado de oferta de crédito perfeitamente competitivo, à elevação do risco associado a posições cada vez
maiores do financiador em uma corporação, 'percepção válida esta para financiadores na forma de dívida,
ações ou capital próprio. Segundo Modigliani e Miller (1956), "Nenhum destes trabalhos, contudo, identifica
a origem ou a magnitude deste risco, ou como o custo de capital altera-se de acordo com alterações em outras
variáveis relevantes" (Modigliani e Miller (1956), 126, citado em Archer e O'Ambrosio, 1968)
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Segundo este enfoque, a regra é financiar e investir até o ponto onde a rentabilidade

marginal do investimento é igual ao custo marginal para os investidores. A partir do equilíbrio ideal

verificado para deste sistema de equações simultâneas, a corrente tradicional apresenta o processo

de abertura de capital como uma etapa natural no processo de crescimento de uma grande

corporação. Em uma situação onde uma determinada corporação esteja em seu nível ótimo de

endividamento, planos de crescimento futuro levam à necessidade desta abrir seu capital, pois o

crescimento dos ativos exigem conseqüentes aumentos em seus passivos. Na hipótese de dívida ser

emitida para financiar estes investimentos, o custo marginal de captação e1evar-se-ia, podendo

superar os retornos marginais esperados dos futuros investimentos. Desta forma, a corporação que

desejasse continuar em expansão deveria buscar nova alternativa de financiamento fora do mercado

de dívida, tais como o mercado acionário, fazendo com que a decisão de abertura de capital esteja

intimamente ligada a uma teoria de custo de capital, como uma forma de superar as limitações

impostas pelo mercado ao seu crescimento 43.

A primeira crítica a esta visão data da década de 50, a partir do trabalho de Franco

Modigliani e Merton Miller (1956). Os autores apontam como a principal inconsistência da visão
)

tradicional o fato de que, segundo o arcabouço teórico desenvolvido por seus autores, o valor da

corporação alterar-se-ia de acordo com a relação dívida / ativos. Esta proposição é válida, segundo

Modigliani e Miller, somente na hipótese da estrutura de passivos interferir no custo de

oportunidade do capital. Como demonstram os autores, não há, em condições de mercado ideais,

razões pelas quais esta proposição seja válida. Partindo de hipóteses que definem uma economia

ideal (ou uma economia sem fricções), Modigliani e Miller provam que o valor de uma corporação

é defmido somente a partir de sua estrutura de ativos. Em outros termos, o valor da corporação é

definido unicamente pelo fluxo de caixa futuro que a estrutura de seus ativos pode gerar, tomando a

soma da riqueza dos finaneiadores, dos controladores e dos acionistas minoritários independente da

forma como esta se financia. Este resultado ficou conhecido como teorema de neutralidade da

estrutura capital, podendo ser demonstrado a partir das seguintes hipóteses:

43 A visão clássica gera diversas outras implicações sobre o processo de abertura de capital, tais como o fato de
que somente as empresas em fase de crescimento, isto é, com projetos e investimentos por realizar, deverão
abrir seu capital, ou a abertura de capital como um processo inexorável na história das grandes corporações.
Outra conseqüência, menos direta, é a desvinculação entre a propriedade e administração a partir de
determinados níveis de tamanho, existente em função do novo número de "sócios".
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hi: perfeita homogeneidade de. informação entre os agentes;

h
2
: simetria de interesses por parte dos administradores e dos acionistas / proprietários de uma

corporação (esta hipótese não é explícita no modelo, mas como provam Jensen e Meckling (1976),

está implícita neste);

h3: inexistência de impostos para corporações ou acionistas;

hs: inexistência de custos de emissão de dívida ou títulos no mercado primário;

h5: inexistência de custos de solvência em caso de falência. Todos os ativos são distribuídos

entre acionistas e credores da corporação sem fricções.

A prova do teorema de neutralidade é apresentada no apêndice 1.

Segundo a literatura que se seguiu à publicação deste artigo, algumas hipóteses que

defmem as condições ideais de mercado poderiam. s,erparciilÍfuente amenizadas. Um

exemplo refere-se aos custos de emissão e tributá~i6 d~títul~~ ou dívida, hipótese esta

analisada por Miller (1977). Neste caso, a existência de custos de emissão não implica na

perda de validade do teorema de neutralidade, a menos que estes custos sejam

diferenciados. Uma referência a respeito destes artigos é formulada por Brigham e

Gapensky (1977).

Ao longo das décadas seguintes desenvolveram-se as principais linhas de pesquisa sobre a

decisão de fmanciamento corporativo. De acordo com Harris e Raviv (1991), estas linhas de

pesquisa referem-se ao não atendimento das hipóteses que definem o mundo ideal de Modigliani e

Miller e seus possíveis impactos sobre a decisão de financiar e / ou investir. Dentro destas linhas,

tais autores dão maior ênfase a quatro programas de pesquisa, quais sejam, o programa de pesquisa

em assimetria de informações, o programa emgovemança corporativa, o programa sobre custos

distorcivos .(custos como custos de emissão de títulos, custos de emissão de dívida, custos de

falência e principalmente a diferenciação de custos tributários de acordo com o fmanciamento via

capital próprio ou capital de terceiros), e o programa de pesquisa em organização industrial e

estrutura fmanceira.
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1.2 Equilíbrio ótimo no Sentido Restrito de Pareto aplicado ao Mercado de capitais

A origem do programa de pesquisa sucintamente apresentada define dois pontos relevantes

na abordagem escolhida para o tema. Quanto à metodologia adotada, pela literatura corrente nos

restringimos à análise de aspectos microeconômicos do mercado de capitais, descartando uma

possível abordagem macroeconômica alternativa. O mais relevante, porém, é avaliarmos as

hipóteses descritas no teorema de neutralidade de Modigliani e Miller como a base sobre a qual

desenvolvemos a analise das causas de ineficiência do funcionamento do mercado de capitais 44, ou

seja, restrições à otimalidade no sentido de Pareto.

De acordo com o teorema de neutralidade, tendo como condições de mercado o atendimento

às hipóteses h, a h/5, a decisão de investir por parte dos controladores das corporações será

definida unicamente pela rentabilidade esperada dos projetos disponíveis no mercado. Isto faz com

que os controladores / acionistas sempre tenham interesse em investir recursos nos projetos de

maior rentabilidade, independentemente da forma como este será financiado. Nesta economia ideal,

poderá ser mais interessante para um determinado acionista não alocar recursos em sua própria

corporação, mas alocá-los em outra, desde que a rentabilidade esperada seja superior à rentabilidade

caso estes recursos houvessem sido alocados em sua própria corporação (o custo de oportunidade

do capital, neste caso, é a rentabilidade dos projetos desenvolvidos pelas demais corporaçõest
6
.

Nesta economia, corporações com projetos de alta rentabilidade sempre terão interesse em captar

45 Segundo Titman (2002), uma análise superficial poderia levar à suposição de que o teorema de neutralidade
somente seria válido em mercados completos no sentido de Arrow - Debreu, o que nos obrigaria a incluir
uma hipótese adicional complexa em nossa modelagem. Contudo, conforme demonstra este autor, esta
hipótese pode ser abandonada caso os agentes atuantes no mercado financeiro consigam, sem custos, criar
"pacotes" de ativos que atendam aos interesses dos investidores, mesmo em mercados incompletos. Logo,
mercado completo não é uma suposição necessária para a validade do teorema, em determinadas condições de
eficiência do mercado de capitais. Tais condições serão analisadas na seção 2.3.

.,'.1

44 Tomando como dadas as demaiscondiç<ks de racionalidade dos agentes descritas em Mas CoIlel (1995,

capo 1) ou Varian (1992, cap 7).

46 Nesta economia ideal as corporações nunca realizariam novos investimentos com caixa próprio. Estas
sempre distribuiriam todo o fluxo de caixa livre na forma de dividendos e apresentariam suas oportunidades
de investimento ao mercado de capitais. Na medida em que suas oportunidades sejam mais rentáveis do que
as demais, a esta corporação retomarão os dividendos anteriormente distribuídos.
Em última análise, caso não exista qualquer fricção de mercado, nem as depreciações serão cobertas com
recursos próprios, sendo o financiamento para as depreciações também buscados no mercado. Caso o
mercado perceba que não há sentido econômico na éontinuidade da existência da corporação, este poderá
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recursos, independentemente de suas condições financeiras, como por exemplo das condições de

endividamento, pois o percentual de ativos frnanciados com recursos próprios ou de terceiros é

irrelevante na determinação de seu valor'".

Em uma situação oposta, se as condições h, a hs são condições necessárias e suficientes para

a validade do teorema de neutralidade, o estrito não atendimento de uma das condições poderá levar

à sua não âplicabilidade, e nestas condições a estrutura de passivos de uma empresa pode tomar-se

determinante sobre seu valor. Neste caso, uma corporação que esteja em seu nível ótimo de

endividamento poderá não buscar recursos de terceiros para o financiamento de um novo projeto,

mesmo se o retomo esperado deste for superior à média dos demais projetos disponíveis no

mercado, uma vez que esta corporação observará um custo de financiamento diferenciado com

relação às demais corporações (na hipótese destas estarem abaixo de seu nível de endividamento de

equilíbrio). Caso esta corporação não possua recursos próprios para fmanciar os investimentos, o

mercado irá perder a oportunidade de fmanciar um investimento de rentabilidade superior aos

demais investimentos sendo financiados. Tal distorção ocorre pois a principal variável em análise

pelo mercado é o índice de endividamento das empresas, e não a qualidade dos projetos para os

quais estas empresas deverão destinar os recursos captados
48

•

decidir pela descontinuidade progressiva de suas operações, não alocando recursos para a renovação do
capital

47 Em uma economia ideal de Modigliani e Miller, o processo de abertura de capital torna-se indiferente a
outras formas de financiamento, o que significa que somente projetos de alta rentabilidade serão ofertados
tanto no mercado de crédito bancário quanto no mercado acionário (via oferta pública inicial ou secundária).
Isto leva o mercado acionário a uma situação de "eficiência irrestrita" no sentido de Pareto, onde certamente
nenhuma alteração na alocação de recursos de qualquer agente que compõe esta economia poderia levar a
uma situação de produtividade superior do ponto de vista agregado. Formalmente uma alocação ótima de
recursos no sentido de Pareto é descrita na forma (xJ, ... ,Xb Y/. ... ,YJ), onde não há uma alocação possível de
recursos na forma (x'f, ...,X'h Y'J, ... ,Y'J) tal que Ui (x'J ~ Ui (xJ para todo i = 1,... .I e Ui (x'J > Ui (xJ para ao
menos um indivíduo i. Neste caso há 1 indivíduos nesta economia, x representando consumo, e x, o consumo
do i-ézimo indivíduo e J firmas, onde Yj representa a decisão de produção da j-ézima firma.

48 Conforme demonstrado na seção anterior, nas hipóteses da visão tradicional uma empresa pode maximizar
seu valor para os acionistas não somente através da decisão sobre investimentos realizados, mas também
através da decisão sobre sua estrutura de financiamento. Na presença de determinadas imperfeições de
mercado, empresas com oportunidades de realizar investimentos de alta rentabilidade poderão deixar de fazê-
lo em virtude de questões ligadas às oportunidades de financiamento, e não os farão. justamente por
maximizarem seu valor, atendendo às hipóteses de racionalidade descritas. Neste caso, poderá ocorrer o
financiamento de projetos de baixa rentabilidade, enquanto projetos de alta rentabilidade são descartados. Esta
situação caracteriza a ineficiência na intermediação entre poupança e investimento, levando a uma situação de
optimalidade restrita no sentido de Pareto, sendo que a economia não estará em uma situação de bem estar
equivalente à situação anteriormente descrita.
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Para formalizar este argumento, devemos provar que um mercado que atenda às hipóteses

descritas h, a hs comporta-se de forma eficiente no sentido de Pareto, observando-se que:

• Não há desperdícios de recursos nesta econorrua, pois a cada período toda a produção é

consumida ou investida, uma vez que s* (a poupança agregada em equilíbrio) é completamente

alocada através do mercado de capitais, de forma que a cada instante ta produção da economia

é exaurida. Formalmente a alocação (X*I, ... ,X*/, Y*l, .. ,Y*J) cumpre esta condição quando:
I .I

Ix*; +s*= Iy*;
;=1 j=1

• Os aplicadores de recursos (as j corporações desta economia) estão em uma situação Pareto

eficiente, pois não há como aumentar a rentabilidade de um investidor (realizando um

investimento que não havia sido realizado) sem decrescer a rentabilidade de outro investidor,

desta forma defmindo um equilíbrio competitivo.:'ElJ.IIlbém não é possível realizar transferências

de recursos entre investimentos sem decrescer a rentabilidade agregada da economia, definindo'

um equilíbrio compensado. Logo, do ponto de vista das corporações as hipóteses hi a h5

definem uma situação Pareto eficiente sem restrições para as corporações investidoras desta

economia. Algebricamente observamos:

Max p*·Yj

yjElj

Onde p* é o vetor de preços que equilibra todos os mercados, principalmente o mercado de

capitais e lj é o conjunto das possibilidades de produção da corporação j em um dado instante de

tempo.

• Os agentes que aplicam a poupança desta economia estão em uma situação Pareto eficiente,

pois qualquer alteração no conjunto de investimentos fmanciados implica no investimento em

um projeto de rentabilidade inferior ao projeto de menor rentabilidade da situação anterior

(denominemos esta menor rentabilidade em uma situação qualquer i*). Neste caso, a nova

menor rentabilidade, i*' determinará uma possibilidade de consumo dos indivíduos nos
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períodos seguintes por defmição inferior à situação inicial, de forma que a alocação apresentada

é um equilíbrio compensado 49.

Onde X; representa o conjunto das possíveis escolhas de consumo do indivíduo i.

Se as empresas e os consumidores desta economia maximizam suas funções de utilidade e

não há desperdício, então este mercado apresenta um equilíbrio compensad0
5o

. Passo seguinte, se

esta economia é um -e.quilíbriocompensado com perfeita disponibilidade de informações, prova-se

que esta economia representa um ótimo de Pareto não restrit051.Provamos, portanto, que em uma

economia que opere de acordo com as premissas h, a hs do princípio de Modigliani e Miller, esta

irá operar de forma ótima no sentido irrestrito de Pareto. Contudo, em um mercado em que alguma

das condições hi a h5 não seja atendida:

• Continua não havendo desperdícios nesta economia, sendo a cada período toda a produção

consumida ou investida, conforme a notação apresentada.
I J

LX*; +s*= LY*,
;=\ j=\

• A cada período t as empresas continuam a maximizar seu valor, defmindo para tanto a estrutura

de investimentos e sua estrutura de passivos de acordo com as condições vigentes de mercado.

Esta é a hipótese que fundamenta a corrente tradicional de pesquisa, em que é mantida a

condição:
Maxp*'.yj

yjE Yj

49 A prova desta proposição é desenvolvida no apêndice 4
50 MasCollel et alli (1995: 313).

:1 MasCollel et alli (1995: 549).
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• Os agentes poupadores continuam a maximizar sua utilidade, procurando alocar seus recursos

em projetos que maximizem sua expectativa de utilidade com relação à renda futura dentre

aqueles disponíveis no mercado, mantendo a condição:

Max u', (x'J

X'jEX'j

Uma vez que são aplicáveis as três condições acima, o novo vetor de preços p *' que se

forma com o não atendimento de alguma das hipóteses h, a h, equilibra esta economia, inclusive o

mercado acionário. Contudo, este equilíbrio pode levar a situações sub-ótimas de investimentos.

Em outros termos, apesar de todos os agentes desta economia maximizarem sua utilidade a

alooeção de recursos pode não ser ótima, gerando situações conhecidas como "otimalidade restrita

de Pareto" (constrained pareto optimality). Situações de otimalidade restrita de Pareto são

caracterizam-se quando um planejador central que disponha das mesmas informações que os

demais agentes não possa gerar uma alocação Pareto superior para a economia, mas que possa gerar

esta alocação superior caso disponha de informações mais completas do que o restante do

mercad052.

Para avaliarmos as diferenças entre as situações temos de condicionar as definições de

equilíbrio à situação de mercado em cada instante de tempo. As condições de uma economia que

atende às cinco condições do teorema de neutralidade são descritas na forma:

(i)
I J

"x* +s* ="y*L.J'I I L.J .1

i=1 j=l

(ii)

(iii) Max (u. (x.)) h h
I I (t / 1,1 ,''', 5,/)

52MasCollel et alli (1995: 445), Podemos observar, adicionalmente, que em mercados onde se verifique
elevado nível de assimetria informacional também haverá estabilidade em um ponto Pareto eficiente, apesar
deste equilíbrio poder ser de tal forma restrito que cotresponde à falência do mercado acionário.
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Nesta mesma economia, se as hipóteses citadas não forem atendidas, poderemos descrever:

(i)
I J

"X* +5* ="Y*~ d I ~ ~
;=\ )=\

(ii) Maxp·' , ,.y , ,
(/ I ~.I " .,hs.

l
) )(t I hu,· ,h;.I)

(iii) Max

X 'ilé X'it

Cada uma das situações representa um ótimo' condicional às hipóteses h, a h5 em cada

instante de t. Como exemplo, podemos supor que se em um determinado instante de tempo a

segunda situação representa a existência de problemas informacionais, ~ economia observará o

atendimento às condições acima impostas. Contudo, ao calcular os efeitos dinâmicos resultantes da

alocação de investimentos em um ambiente com tais problemas, deduzimos que a economia

apresentará uma taxa de crescimento distinta da situação original. Se a função de utilidade dos

indivíduos for defmida de acordo com um padrão intertemporal, poderemos afirmar que a alocação

condicional de recursos resultante não atenderia ao princípio de maximização de utilidade se os

problemas informacionais não houvessem existido. Algebricamente podemos deduzir que a

alocação:

(i)
I J

LX*a +5*, = LY*ü
;=\ )=1

f

r
I
I

(Ui)

X 'itéXi,

Não corresponde a um ótimo de Pareto em qualquer sentido, restrito ou não restrito.
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Tendo apresentado a proposição acima, demonstramos que as cinco condições acima

delimitam o impacto da eficiência do mercado de capitais sobre a perspectiva de crescimento de

uma economias3
•

Macroeconomicamente-podemos deduzir que o crescimento médio esperado de uma

economia entre t e t+1 será defmido pela poupança agregada da economia multiplicada pela

rentabilidade média (ponderada) dos investimentos realizados, de acordo com os modelos

desenvolvidos no capítulo 1. Se o mercado de capitais de uma determinada economia atende às

hipóteses do teorema de neutralidade, esta apresentará crescimento máximo, ceteris paribus, pois

somente projetos de alto rendimento são financiados, gerando uma possibilidade de poupança e

consumo futuros superiores.

Contudo, na medida em que o mercado de capitais de uma economia se distancie das

hipóteses do teorema de neutralidade, a expectativa de crescimento deverá reduzir-se-á deforma

direta, na medida em que projetos de baixo rendimento poderão ser financiados em detrimento de

projetos de alto rendimento. Desta forma é que podemos justificar a diferença de crescimento

esperado entre diferentes economias como conseqüência da eficiência do mercado de capitais,

inclusive de seu mercado acionário.

Ao re-avaliarmos o capítulo 2 com base nesta concepção, poderemos considerar que a

variável B sintetiza as cinco hipóteses do teorema de neutralidade na forma BI =1 (ht« h21, h31, h41,

h5J. Se não houver em um mercado quaisquer restrições desta natureza, B =~, e o potencial de

crescimento desta economia será máximo, ceteris paribus. Em um mercado em que problemas de

53 A inversão das distorções apresentadas, ou seja, uma economia que apresente as seguintes características:

(i) ~x* +s* =~y* (ii) p' lo' h' 'YjI (iii) u;/(Xj
,) h' h'L., fi I L., fi (ti '"1,1"'" S,/) ( 1,/''''' S,/)

;=1 j=1

Constitui uma alocação não factível, visto as segunda e a terceira condições estarem fora do conjunto de
possibilidades de produção / consumo se as condições h, a hs puderem ser interpretadas como restrições. Se
as condições não forem interpretadas como restrições, mas como filtros, a alocação não atende aO princípio de
plena racionalidade introduzido no capítulo 1.
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agente, problemas de assimetria de informações ou outros tipos de fricções se fazem presentes,

B <~ e a economia observaria um crescimento restrito".

54 Notamos que nosso conceito de eficiência do mercado de capitais, por ser formulado a partir de um
contexto macroeconômico, é mais amplo do que o conceito original usualmente aceito na literatura. O
conceito definido por Fama (1970) refere-se à perfeição informacional do mercado acionário, enquanto nosso
conceito é significativamente mais abrangente, envolvendo questões relacionadas a problemas de governança
corporativa e custos distorcivos. Apesar de teoricamente mais completo, nosso conceito de eficiência possui
complexidade empírica notavelmente maior, conforme analisado no capítulo 4.
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2. Convergência da Eficiência do Mercado de Capitais

Ao longo da seção anterior estabelecemos 'condições necessárias e suficientes para que o

mercado de capitais de uma economia opere de forma ótima no sentido não restrito de Pareto. Na

medida em que as conciusões apresentadas por Modigliani e Miller sejam validadas a partir das

hipóteses h, a hs, a fundamentação para a correlação teórica entre aspectos micro e

macro"ecúnômicos também será validada. Desta forma apresentamos uma resposta à primeira

questão proposta para este capítulo, qual seja, a determinação dos elementos que podem fazer com

que o mercado acionário de uma economia operasse de forma relativamente mais eficiente do que o

mercado de outra Esta análise, contudo, não nos permite estabelecer um arcabouço teórico

completo para respondermos à segunda questão, qual seja, determinar se o diferencial de eficiência

do mercado acionário constitui uma situação perene ou transitória. Em outros termos, o que

procuramos determinar é quais as condições de convergência ou divergência da eficiência do

mercado de capitais de diferentes economias. Na proposta de formulação desta resposta, nos

aprofundamos em algumas das hipóteses mais importantes do. teorema de Modigliani e Miller para,

a partir desta análise, apresentamos as conclusões teóricas quanto à dinâmica de O.

2.1 O Programa de Pesquisa em Assimetria de informação

Problemas de assimetria de informação estão relacionados à inexistência de homogeneidade

de informação entre todos os agentes envolvidos em determinado mercado. O primeiro trabalho

sobre assimetria de informação é atribuído a Akerloff(1970), baseado no comportamento observado

no mercado de carros usados. A partir da assimetria entre compradores e vendedores com relação ao

nível de informação acerca do ativo sendo negociado, Akerloff provou que o mercado poderia

comportar-se de forma ineficiente, podendo eventualmente desaparecer'". Para que o mercado

55 O modelo está baseado na possibilidade dos vendedores procurarem vender ativos de baixa qualidade como
se estes fossem ativos de alta qualidade. Neste caso, os primeiros compradores poderiam ser enganados, caso
não houvessem expectativas racionais. Em havendo tais expectativas, os compradores deverão propor um
desconto sobre o preço pedido por um carro de boa qualidade, de acordo com a probabilidade condicional das
informações transmitidas pelos vendedores não serem verdadeiras, e o carro comprado ser de baixa qualidade.
Se os compradores observam os veículos de forma homogênea, o desconto é proposto para os veículos bons e
ruins de forma homogênea. Para os vendedores de bons veículos não há interesse em aceitar o desconto, e
estes saem do mercado, ao mesmo tempo em que o desconto pela média atrai novos vendedores de baixa
qualidade. Este fato altera a probabilidade condicional dos compradores, elevando o desconto exigido.
Seqüencialmente, no limite, este mercado deveria desaparecer.
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pudesse continuar a existir, mecanismos de sinalização e diferenciadores deveriam ser usados por

parte dos vendedores para diferenciar qualidades de produtos negociados no mercado, desta forma

reduzindo parcialmente os efeitos negativos resultantes da assimetria de informações.

Certamente empresas não são carros, na medida em que os vendedores deste mercado

continuam a participar do negócio após a abertura de capital ou após a tornada de dívida no

mercado de crédito. Informações reveladas pela corporação na intenção de reduzir os níveis de

assimetria inforrnacional também poderão ser causa de perdas individualmente muito mais

significativas do que seriam os ganhos para a corporação advindos de um mercado que operasse de

forma mais eficiente, situação que poderia não ocorrer em outros mercados. Trabalhos no escopo do

mercado de ações vêm sendo divulgados com grande freqüência, sendo que estes arremetem a

Leland & Pyle (1977) como pedra angular deste programa de pesquisa. Tais autores apresentam a

parcela das ações retidas pelos proprietários originais da empresa como urna forma de sinalização

para o mercado sobre a qualidade dos projetos investidos'? 57.

56 Segundo Leland e Pyle (1977), a parcela a dos. investimentos financiada com recursos propnos do
empreendedor. (ou, em nosso caso, do acionista majoritário da corporação) seria um sinalizador para o
mercado da expectativa de rentabilidade do projeto. nesta forma, a expectativa do mercado com relação aos
novos investimentos JJ, é uma função de a, formulando uma expectativa condicional J.l (a). Supondo que
existe ao menos um ponto de equilíbrio para o qual a parcela a supera o "problema infonnacional" de
mercado, os autores provam que "A função de avaliação de equilíbrio J.l (a) é estritamente crescente em seu
domínio relevante se e somente se a demanda do empreendedor por ações de seu projeto for normal" (teorema
1), e "Em equilíbrio coma sinalização ao mercado definida por a, um empreendedor com demanda normal
fará investimentos maiores com recursos próprios do que teria feito caso a informação sobre a verdadeira
média do projeto pudesse ser difundida sem custos" (teorema 2).

57 Caso não seja possível criar chamarizes ou mecanismos de sinalização, o mercado de capitais, em particular
o mercado acionário, tenderá a desaparecer. Na medida em que os investidores não possuam quaisquer
informações acerca das corporações ou dos diferentes perfis de projetos disponíveis, o mercado será analisado
de forma agregada, de acordo com uma "média" e "desvio padrão" único. De acordo com esta "probabilidade
média" e "risco médio", que caracterizam o mercado como um todo, os financiadores deverão estabelecer sua
taxa de desconto para o valor das ações colocadas. Se a dispersão de resultados entre empresas for muito
elevada, ou o retomo médio for muito reduzido (o que poderia ser analisado como uma elevada proporção de
empresas que tenham como único objetivo reestruturar seus passivos), o desconto aplicado pelos financiadores
com relação à média sobre novas emissões será igualmente elevado.
Esta taxa de desconto única será aplicada a todas as corporações interessadas em participarem deste mercado,
uma vez. que os financiadores não diferenciam as empresas com oportunidade de realizarem investimentos
rentáveis das empresas que tenham como único objetivo reestruturar seus passivos. Esta taxa de desconto
poderá fazer com que as empresas com oportunidade de realizarem investimentos rentáveis percam o interesse
em se financiar via emissão pública de ações, pois os custos indiretos de captação excederiam o retomo
esperado dos investimentos futuros, levando a uma perda de valor para os acionistas.
Na medida em que os financiadores observam a saída das empresas com oportunidade de realizarem
investimentos rentáveis deste mercado, estes refonnularão suas expectativas futuras, sob uma nova estrutura
de probabilidades condicional. Na presença de somente empresas que tenham como objetivo reestruturar seus
passivos, a taxa de desconto elevar-se-á aínda mais, podendo fazer com que até mesmo estas empresas não
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Seguindo esta linha, Campbell (1979) analisa um modelo de financiamento onde os

proprietários da empresa possuem informações com alto custo de disseminação. O principal ponto

deste artigo é demonstrar que nesses casos há maior vantagem de fmanciamento via crédito

bancário. Bhattacharya & Ritter (1983) apresentam um modelo no qual estudam aquantidade de

informação que os administradores deveriam apresentar ao mercado sobre os novos projetos que

necessitam de fmanciamento.

A literatura desenvolvida nas décadas de 80 e 90 procurou avaliar como problemas de

assimetria informacional efetivamente reduziam a eficiência do mercado, e como poderIam ser

estabelecidos mecanismos de sinalização para que se reduzissem tais problemas. Dentro deste

programa, diversas pesquisas têm sido conduzidas com o objetivo de determinar corno, uni

planejador central poderia criar mecanismos para elevar a qualidade da informação difundida no

mercad058•

Como exemplo de um problema oriundo da distribuição assimétrica de informações no

mercado acionário, suponha que os detentores das ações de urna determinada corporação não

possuem informações adequadas sobre a qualidade de seus ativos, de forma que estabelecem um

preço muito baixo por ação. Neste caso, mesmo que a corporação possua oportunidades de

investimento com alta rentabilidade, a emissão de ações poderá ser não compensadora, pois a perda

oriunda da venda de ações com o preço de emissão reduzido poderia mais do que compensar o valor

presente líquido positivo do projeto,. destruindo valor para os acionistas correntes. Neste caso,

somente corporações que observassem o preço de mercado de suas ações equivalentes ao "preço

justo", ou acima, teriam interesse em emitir ações para financiar novos investimentos
59

• Desta I
tenham interesse em abrir capital, pois os ganhos de capital advindos da aberturapodem não reduzir de forma
suficiente seus passivos onerosos, de forma que o valor da corporação para o controlador continua nulo. Como
resultado, nenhuma corporação terá interesse no mercado de capitais, e este estará condenado ao

desaparecimento.
Leland e Pyle (1977) indicam que a solução matemática para que exista ao menos um equilíbrio não trivial,
onde o problema informacional é superado pelos rnecanísmos de sinalização, depende de elementos de
matemática aquém do interesse deste trabalho. Esta questão será abordada de forma mais completa ao longo

do desenvolvimento desta seção.

58 Inclusive procurando definir exatamente quais são os atributos da instituição que deveria executar esta
função de planejarlor central. Pesquisas neste sentido proliferaram de forma mais intensa em anos recentes ao
longo do debate sobre as características conceituais e a operacionalização do novo mercado.
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forma, o processo de emitir ações para fmanciar futuros investimentos poderia ser percebido pelo

mercado como um sinal sobre a excessiva valorização das ações. Este argumento é explorado por

Myers e Majluf (1984), de onde Myers (1984) extrai uma teoria de decisão sobre fmanciamento

corporativo, em que preferência é dada ao financiamento de investimentos através de recursos

próprios, sendo esta preferência seguida pelo fmanciamento via dívida no mercado bancário e

somente em último caso os controladores teriam interesse em realizar o fmanciamento de novos

investimentos via emissão de ações. Esta teoria é conhecida na literatura como pecking order, e

seus estudos foram posteriormente estendidos por K.rasker (1986)60.

Uma das implicações empíricas mais relevantes e estudadas da teoria de pecking order é a

de que as corporações tenderiam a fmanciar novos investimentos via mercado acionário

principalmente em fases de alta generalizada, ou de eventual sobrevalorização de um setor, mesmo

quando a corporação específica possuísse oportunidades de investimento piores do que a média dos,
demais setores. Haveria, portanto, urna correlação positiva entre o comportamento do mercado

acionário e os ciclos econômicos reais (real business cycles). O desenvolvimento teórico deste

argumento é expandido para urna corporação com um horizonte infmito por Lucas e McDonald

(1990)61. Narayanan (1988) e Heinkel e Zechner (1990), citados em Harris e Raviv (1991) ,

59 Nesta seção lidamos apenas com problemas de assimetria informacioaal, deixando para a próxima seção
questões relacionadas a problemas de governança corporativa. Contudo, é elementar notar que o perfil de
.problema. descrito somente ocorrerá na. hipótese dos administradores da corporação atuarem em favor dos
acionistas existentes. Caso estes atuem em favor dos novos acionistas, a questão acima apresentada não
colocará de forma distinta.

60 A principal contribuição deste artigo é considerar a existência de um conjunto de projetos possíveis de
serem executados pela empresa Myers e Majluf (1984), assim como Leland and Pyle (1977), Lucas e
MacDonald (1990), entre outros, consideravam que a corporação possuiria, em última instância, somente um
projeto com interesse de ser executado, uma vez que de um conjunto de possíveis projetos, um seria o
preferido de acordo com a função de utilidade dos controladores da corporação. Esta premissa, contudo, não
possibilitava a análise da tomada de decisão quanto ao tamanho da firma, sendo esta a contribuição de

Krasker (1986).

I
I

61 Os autores desenvolvem um modelo em que as oportunidades de investimento possuem duração de vários
períodos, podendo ser postergados sem custos ou a urncusto insignificante a cada período. Como premissa
adicional, é descartada a possibilidade de financiamento dos projetos com geração própria de caixa ou dívida.
Nestas circunstâncias, caso as corporações de uma economia tenham ao menos uma oportunidade de
investimento, aquelas com as ações sobre-valorizadas tenderão a emitir ações e investir imediatamente,
aproveitando a "janela de oportunidade". Já as corporações com ações sub-valorizadas deverão esperar a
correção do valor de suas ações para emitir e investir. Neste caso, tanto em uma situação quanto na outra o
preço das ações das corporações que irão emitir ações apresentarão um desempenho consistentemente acima
da média no período que precede a emissão de novas ações. Também se comprova por esta teoria os
movimentos cíclicos no processo de emissão de ações, o que pode ser avaliado como variações significativas
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confirmam teoricamente os resultados do modelo de pecking order para o caso onde a assimetria

informacional se resume aos novos projetos sendo investidos, e não para toda a condição da

empresa.

Apesar de genericamente aceita, a teoria de pecking order encontrou algumas contraposições

teóricas e empíricas relevantes. Enquanto as implicações empíricas serão discutidas no próximo

capítulo, as principais contraposições teóricas citadas por Harris e Raviv (1991) são apresentadas

por Brennan e Kraus (1987) e Constantinides e Grundy (1989), e estão vinculadas à pré-existência

de dívida assumida a uma taxa livre de risco pelas empresas com oportunidades de realizar novos

investimentos. As empresas cujos ativos possuem alto valor deverão emitir ações e pagar a dívida,

enquanto as empresas de baixo valor· poderão emitir ações, mas não repagarão a dívida. Este

comportamento seria compreendido pelo mercado de forma consistente, fazendo com que o

processo de emitir ações seja precedente ao processo de emitir dívida, contradizendo a teoria de

ki d 62pec ing or er .

Além de influir no comportamento do mercado acionário, problemas de assimetria

informacional possuem importância relevante no funcionamento do mercado de crédito. Jensen e

Meckling (1976) foram os pioneiros nesta questão, demonstrando que para os controladores das

corporações o pay off esperado de um investimento fmanciado se eleva na medida em que se

elevam os riscos associados ao investimento. Por outro lado, para uma dada taxa de juros, a

rentabilidade esperada pelos tinanciadores necessariamente decresce na medida em que as

corporações investem em projetos de maior risco. Nestas circunstâncias, os controladores de

determinada corporação podem possuir informações que o mercado financiador não possui, o que

origina a possibilidade dos controladores apresentarem projetos de baixo risco para fmanciadores e

posteriormente investirem em projetos de alto risco, criando incentivos para os controladores não

revelarem completamente seus projetos. Em decorrência dos problemas de assimetria ínformacional

em seu volume agregado, estando estes ciclos vinculados aos ciclos reais da economia. Também confirma-se,
através deste modelo, a predição da teoria de pecking order, onde o preço das ações tenderia a cair após o
anúncio de uma nova emissão.

62 A possível contradição, neste caso, está em como corporações com diferentes qualidades de ativos foram
capazes de contrair financiamento a taxas idênticas. A hipótese que se pode formular éa de que os
financiamentos foram contraídos antes da diferenciação entre as corporações.
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no mercado de crédito, Stiglitze Weiss (1981) deduzem que em um mercado onde se verifiquem as

condições descritas poderá ocorrer o racionamento de crédito como um equilíbrio de mercado'". Os

autores não têm como base de análise o modelo de precificação neutra com relação ao risco de

Jensen e Meckling (1976), mas consideram um controlador neutro com relação ao risco, o que

redunda em resultados idênticos.

Assim como Leland e Pyle (1977) analisam o percentual de ações retidas pelos

empreendedores, Ross (1977) analisa a proporção de dívida assumida pela corporação como um

elemento de sinalização para o mercado acionário, portanto uma forma de superar (ainda que

parcialmente) problemas de assimetria de informação. Para o autor, os administradores de uma

corporação conhecem a verdadeira distribuição de probabilídades dos possíveis retornos de um

determinado investimento, mas os investidores potenciais não. Se os administradores forem avessos

à falência da empresa, estes poderão assumir proporções de dívida cada vez maiores como forma de

.sinalizar ao mercado o baixo risco dos projetos investidos. A implicação empírica deste resultado é

o fato de que quão maior for a proporção entre dívida e passivos de uma empresa, maior deverá ser

a rentabilidade operacional esperada desta" .. Poitevin (1989) segue esta linha de pesquisa,

analisando a dinâmica de novos entrantes no mercado, e define que empresas já estabelecidas; de

forma semelhante, têm incentivo a elevarem a proporção de dívida sobre ativos totais.

Um elemento adicional analisado na literatura sobre assimetria de informações é o fluxo de

dividendos pago pelos administradores aos acionistas. Tais estudos foram conduzidos de forma

empírica por Fama, Fisher, Jensen e Roll (1969), em que se verifica que corporações que anunciam

elevações de dividendos a serem pagos possuem retomo acima do mercado nos meses subseqüentes

ao anúncio, enquanto corporações que anunciam reduções possuem retomo abaixo da média do

mercado no mesmo período. Lintner (1958) apresentou a primeira versão teórica para esta

possibilidade, onde os administradores da empresa somente elevariam o fluxo de dividendos

63 O equilíbrio estável de mercado, neste caso, não parece ser o desaparecimento do mercado, conforme
parece ser o caso para o mercado acionário.
64 Curiosamente a contradição entre Ross (1977) e Jensen e Meckling (1976) não recebeu muita atenção. Para
Ross (1977) a dívida seria uma forma de sinalizar os projetos de baixo risco investidos pelos administradores,
enquanto para Jensen e Meckling (1976) a mesma dívida poderia incentivar os controladores a investirem em
projetos de alto risco. A diferença fimdamental entre estes estudos está na formulação da função de utilidade
dos administradores / controladores, o que pode gerar resultados contraditórios. .

68



distribuídos em um período se houvesse a segurança de que esta elevação seria permanente. Desta

forma, este fato funcionaria para o mercado como um sinalizador sobre as condições da corporação.

Lang e Litzenberger (1989) arremetem a Battacharya (1979), John e Williams (1985) e Miller e

Rock (1985) para afirmar que variações anunciadas no fluxo de dividendos conteriam sinalizações

sobre a expectativa de rentabilidade futura da corporação. Contudo, Gonedes (1978) não encontra

uma relação empírica entre o anúncio de variações na distribuição de dividendos e mudanças

significativas nas condições econômicas da corporação'".

Jensen (1986), a partir do desenvolvimento do modelo de pecking order, deduz que

corporações com excesso de caixa tenderão a sobre-investir, mesmo que os projetos para os quais os

recursos estejam sendo destinados possuam valor presente líquido negativo. Caso sejam anunciadas

elevações nos dividendos sendo distribuídos, o problema de sobre-investimento estaria sendo

parcialmente amenizado, e a valorização da empresa seria consistente com a melhor posição dos

acionistas.

A partir das proposições acima apresentadas, Lang e Litzenberger (1989) deduzem que um

índice Q de Tobim66 maior do que 1 é condição necessária, mas não suficiente, para a corporação

estar no nível de investimentos que maximiza seu valor. Por outro lado, um índice Q de Tobim

menor do que um é condição suficiente para uma firma estar sobre-investindo. Nestas

circunstâncias, os autores empiricamente verificam que o impacto sobre o preço das ações

resultante do anúncio de elevações no fluxo de dividendos é signiftcativamente maior para

corporações com Q de Tobim menor do que 1 do que seria o impacto para as demais corporações.

De forma similar, o impacto do anúncio de reduções no fluxo de dividendos é significativamente

maior para corporações com Q de Tobim maior do que 1 do que seria o impacto para corporações

com Q de Tobim menor do que 1. Tal evidência é consistente com a visão de uma expectativa

condicional do mercado com relação a cada perfil de corporação, onde corporações com Q de

Tobim maior do que 1 têm implícita uma expectativa de elevação futura de dividendos, enquanto

65 O que implicaria, para o autor, na não existência de expectativas racionais para as evidências empíricas
anteriormente citadas.

66 Q de Tobim é a relação entre o valor de mercado da corporação e o valor de seus ativos fisicos.
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corporações com Q de Tobim menor do que 1 já têm implícitas nos preços de suas ações a

expectativa de redução no fluxo de dividendos.

Podemos, a partir do referencial bibliográfico estabelecido para o tema, traçar algumas

considerações-qua.nto à convergência de a, de acordo com nosso objetivo de pesquisa.

A primeira consideração se refere ao fato de que em nenhum dos artigos analisados são

identificadas as causas que originam problemas de assimetria de informação. Leland e Pyle (1977)

iniciam seu artigo afirmando que "numerosos mercados são caracterizados por diferenças

informacionais entre compradores e vendedores. Em mercados financeiros diferenças

informacionais são particularmente pronunciadas. Tomadores de recursos tipicamente conhecem

melhor suas garantias, posição de mercado e atitudes morais do que os emprestadores de recursos.

Empreendedores possuem informação privilegiada. sobre seus projetos para os quais procuram

fínanciamento'f". Já Myers e Majluf (1984) supõem "e se os administradores da corporação sabem

mais sobre o valor dos ativos e oportunidades do que os investidores externos? Como será

mostrado, nada fundamental muda porquanto os administradores invistam em todos os projetos com

valor presente líquido positivo" (...). "Contudo, se os administradores possuem informação

previlegiada, deverá haver alguns casos em que tal informação é tão favorável que se os

administradores atuam em favor dos acionistas existentes (...)',68. Harris e Raviv (1991), ao

desenvolverem sua pesquisa sobre o tema, introduzem a teoria de assimetria de informação como

aquela Onde "se supõe que os administradores das corporações ou insiders possuem informação

privada sobre as características do fluxo de recursos da firma ou oportunidades de investimentos'Y,

67 "Numerous markets are characterizedby informationa/ differences between buyers and sellers. In financiai
markets,informational asymmetries are particularly pronounced. Borrowerstipically know their collaterol,
industriouness, and moral rectitude better than lenders: entrepreneurs possess "inside" information about
their own projectsfor which they seek financing". (Leland e Pyle, 1977: 371)

68 "What ifthe fírm's management know more about the value of its assets and opportunities than outside
investors do? As we wiIl show, nothing fundamental is changed so long as managers investin every project
they know to have positive NPV" (...) "However, if managers have inside information there must be some
cases in which that information is so favorable that management, if it acts in the interest of old stockholders
will refuse..." (Myers e Majluf, 1984: 188)

69 "In these tbeories, firma managers or insiders are assumed to possess private information about the
characteristics ofthe fírm's return stream or investment opportunities." (Harris e Raviv, 1991: 306)
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Podemos verificar, a partir da totalidade dos artigos analisados, que problemas desta

natureza, e a falência do mercado de carros usados ou do mercado acionário, poderiam ocorrer de

forma semelhante em qualquer economia, independente das circunstâncias em que esta se encontre.

Algumas hipóteses poderiam ser traçadas sobre essa consideração. A primeira hipótese seria a de

que problemas de assimetria informacional são problemas estruturais de mercado, e não problemas

circunstanciais ou problemas atribuíveis a uma determinada característica dos agentes que

participam de um mercado. Em outros termos, todas as economias estariam igualmente vulneráveis

a problemas desta natureza. Esta hipótese equivale a afirmar que problemas de assimetria de

informação decorrem da própria racionalidade dos agentes envolvidos no mercado. A perpetuação

de assimetrias ínformacionais seria em princípio um comportamento natural para os agentes que em

um determinado momento possuíssem informações diferenciadas do restante do mercado.

Uma hipótese alternativa indicaria. que diferentes econormas possuem naturalmente

propensões a gerar assimetrias de informação em diferentes níveis. A primeira hipótese para

explicar esta diferenciação é a de que este perfil de problema está ligado a questões culturais, em

que o comportamento dos agentes tende a ser naturalmente diferenciado. Esta hipótese equivale a

afirmar que em determinadas economias o comportamento dos agentes tende a ser mais racional do

que em outras economias. Apesar da literatura recente indicar a existência de questões desta

natureza", ao menos entre agentes ligados ao mercado financeiro, esta hipótese não será explorada,

uma vez que foge ao campo de pesquisa proposto, além de contradizer a premissa fundamental de

plena racionalidade de todos os agentes assumida no capítulo 1.

Outra hipótese explicativa para a diferença observável dos níveis de assimetria

informacional entre economias indicaria como causa um componente aleatório. Nesta hipótese, as

diferentes economias distribuir-se-iam inicialmente de acordo com uma determinada função

densidade de probabilidades, em que algumas economias apresentariam nível de assimetria

informacional mais elevado do que outras. Esta hipótese pouco contribui para nosso objeto de

pesquisa e, até certo limite, não gera conclusões distintas da primeira hipótese apresentada.

70 Vide Kahnemann et alli (1992) e Bianchi (1999) para uma referência sobre este programa de pesquisa.
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Tornando-se como base a primeira das hipóteses acima formuladas, poderíamos afirmar que

problemas de assimetria informacional são problemas estruturais, e não conjunturais, de uma

determinada economia. Desta forma, não existiriam razões a priori que defmiriam diferenciais de

eficiência do mercado de capitais, ou do mercado acionário, entre diferentes economias.

Permaneceríamos, ainda, com o problema de como explicar o diferencial observado de eficiência

relativa do mercado acionário entre diferentes economias. A hipótese que formulamos, com base na

literatura existente sobre o tema, é a de que o elemento a diferenciar a eficiência do mercado de

capitais em diferentes economias é a forma de superação dos problemas informacionais.

Na pesquisa bibliográfica realizada sobre o tema são identificados como mecarusmos

fundamentais na superação de problemas informacionais os mecanismos endógenos e os

mecanismos exógenos de mercado.

Os -mecanismos endógenos respondem pela grande maioria da pesquisa realizada nas duas

últimas décadas neste programa de pesquisa, conforme sintetizamos ao longo desta seção. Os

principais autores procuram estabelecer quais são os sinais emitidos por administradores ou por

acionistas majoritários para o mercado, e como o mercado interpreta estes sinais. O princípio que

delineia estes artigos é o de que toda ação possui uma informação contida, e os agentes atuantes no

mercado de capitais possuem plena condição de interpretação da forma correta estes sinais.

Podemos categorizar a bibliografia sobre o tema de acordo com o perfil de sinal emitido por agentes

informados, onde os mais destacados são:
• a parcela das ações retidas pelos acionistas controladores e a parcela colocada no mercado;

• a parcela dos investimentos financiada com recursos gerados pela corporação, com recursos de

oriundos da abertura de capital e recursos alavancados na forma de dívida;

• o momento do processo de abertura de capital;

• o fluxo de dividendos pagos aos acionistas, e suas variações ao longo do tempo;

Ao passarmos de um modelo estático para um modelo dinâmico observamos que há um

efeito reputação por trás das atitudes dos acionistas nas decisões de investimento após o

fmanciamento. Pela perspectiva de necessitar de novos investimentos no futuro a maximização de

uma função de utilidade intertemporal pode gerar beneficios líquidos pela plena divulgação de
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informação ao mercado. Este efeito reputação será tão mais efetivo quanto maior for a

probabilidade futura de novas oportunidades de investimentos rentáveis surgirem para o

controlador. Neste modelo o controlador irá determinar o nível de assimetria informacional de

acordo com sua função densidade de probabilidades. O efeito reputação é, portanto, um dos mais

relevantes efeitos endógenos deste mercado, somando-se aos demais efeitos acima descritos.

Dentre os mecanismos de regulação exógena, pouca atenção vem sendo dada na literatura de

finanças corporativa ao impacto oriundo da regulamentação do formato das informações geradas e

distribuídas sobre os problemas de assimetria de informações. De fato, este perfil de pesquisa vem

sendo realizado com maior intensidade em programas de pesquisa em ciências contábeis, tendo
.' .--~

recebido pouco foco por parte dos programas de pesquisa em frnanças corporativa ou economia da

informação. Este elemento, bem como a qualidade da informação, a abrangência com que esta é

divulgada assim como sua completude são elementos de grande importância para que o mercado

possa superar a ineficiência decorrente de problemas de assimetria de informação.

O segundo elemento de equilíbrio exógeno refere-se à estrutura legal existente na economia.

Contratos claramente defrnidos para todos os possíveis estados da natureza que possam ser

perfeitamente monitorados sem qualquer custo reduzem de forma significativa não a assimetria

informacional, mas seus efeitos negativos sobre o mercado. Contudo, como analisaremos na seção

2.2, tanto o delineamento de contratos completos quanto seu monitoramento podem apresentar

custos elevados ou ser excessivamente frágeis em determinadas circunstâncias. A partir destes

modelos apresentamos na seção 2.4 as considerações quanto à dinâmica de () em um ambiente de

assimetria informacional. I
2.2 O Programa de Pesquisa em Governança Corporativa

Modelos dedicados à teoria de govemançacorporativa partem da possibilidade de haver

divergência entre os interesses dos diversos agentes envolvidos no mercado de capitais. Em

determinadas condições, esta divergência pode levar a uma situação de não maximização do valor

da empresa, ou de suas ações negociadas. Tradicionalmente estas divergências têm sido

relacionadas à existência de beneficios gerados a partir da administração da empresa e da tomada de
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decisões desta. Os problemas mais conhecidos de teoria de agente foram inicialmente apresentados

por Iensen & Mekcling (1976), e referem-se aos seguintes conflitos de interesse:

• conflitos entre acionistas majoritários e acionistas minoritários

• conflitos entre administradores e acionistas
• conflitos entre acionistas e credores, onde a natureza desse conflito de interesse está vinculada

ao perfil dos investimentos aos quais destinam-se os recursos cedidos pelo frnanciador.

Na medida em que nosso objeto de pesquisa é a eficiência do mercado acionário, maior

atenção será dedicada aos dois primeiros tipos.

2.2.1 Conflitos entre acionistas minoritários e controladores

O estudo de conflitos de interesses entre acionistas minoritários e acionistas controladores

tem como pedra angular Jensen e Meckling (1976), baseados no artigo de Fama (1972). Neste

artigo os autores definem a existência de beneficios privados possíveis de serem extraídos da

administração da corporação'. Estes beneficios, ao mesmo tempo que podem representar um

incentivo direto para os funcionários tomarem-se mais produtivos, também representam um custo

para a corporação. A partir de um conjunto (X), que representa o conjunto de todos os beneficios

privado possíveis de serem auferidos pela administração, podemos definir função P(X), que

relaciona beneficios cedidos a acréscimos de produtividade, e a função C(X), que representa os

custos destes beneficios cedidos. São válidas as condições:

ap(x) >0
ax

ac(X) >0
ax I(3.1)

71 A literatura pesquisada sobre este tema define a existência de dois tipos de beneficios privados da
administração. Os beneficios pecuniários, e os não pecuniários. Os beneficios não pecuniários podem incluir
um favorecimento na aquisição de matéria prima, a contratação de pessoas próximas não necessariamente
adequadas, utilização de veículos da corporação, etc...
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Graficamente podemos observar:

P{X}

C{X}

Custo de fornecimento de {X}

Produtividade da Corporação como uma função de (X)

x
Figura 3.2: Relação entre custo e produtividade advindos do consumo de beneficios
privados da administração (Jensen e Meckling, 1976)

o ponto ótimo para o consumo de beneficios privados nesta corporação é a interseção entre

as funções de custo marginal dos beneficios, e produtividade marginal destes. Em equilíbrio, o

conjunto de beneficios ótimo consumido será X*, de forma que:

(3.2)

8P(X*) aC(x*)
ax* ax*

Desta forma, qualquer conjunto de beneficios diferente de X* auferido pelos administradores

leva a uma situação de perda de valor desta empresa. A magnitude desta perda de valor é
-representada pela função F(X)-F(X*-X). Representado por Vo valor da corporação, V representa o

maior valor possível assumido, quando os beneficios privados estão no nível X*, e F(X)=O. A

hipótese assumida é a de que o valor da corporação altera-se de forma linear com relação a F(X) 72,

na magnitude exata destas alterações. Logo, podemos defmir o espaço cartesiano composto pelo

valor da corporação e os beneficios privados, compondo os "preços relativos" deste modelo:

72 Esta hipótese não é condição necessária para o desenvolvimento do modelo. A única condição necessária e
suficiente com relação aos preços relativos para que sejam válidas as proposições apresentadas nesta seção é
~ < O. Nas demonstrações realizadas a seguir consideramos o valor desta derivada igual à-L
8F{X}
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F(X)

Figura 3.3: Relação entre o valor da firma e o diferencial de consumo de beneficios
privados com relação ao consumo ideal (Iensen e Meckling, 1976)

Para o controlador único, sua utilidade advém tanto da riqueza de possuir a corporação,

como dos benefícios privados de a controlar, de forma que poderíamos definir uma função

U=f(V,F). Defmindo-se que esta função de utilidade segue todos os padrões de racionalidade

defmidos73, podemos observar:

Função de utilidade do controlador da corporação U(V, F)

F*

Figura 3.4: Equilíbrio para o valor da corporação com um controlador único (Jensen e
Meckling, 1976)

o controlador desta corporação toma a decisão maximizando uma função de utilidade nos

moldes clássicos, o que nos leva ao resultado tradicional de taxa marginal de substituição entre os

benefícios privados e o valor da empresa iguais ao seu preço relativo. Nessas condições, o valor de

equilíbrio para o controlador da corporação será V*, correspondente a um conjunto de benefícios

F*.

73 Mas Collel (1995, capo I); Varian (1992, cap 7).
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No momento em que o controlador abre o capital da empresa, colocando ações no mercado,

a relação de preços relativos entre a perda de valor da corporação por elevações no consumo de

benefícios próprios altera-se, pois o controlador já não mais detém 100% do valor da corporação.

Na situação anterior, cada valor adicional gasto pelo controlador com benefícios privados gerava

um decréscimo equivalente em sua riqueza. Na medida em que este abre o capital e detém somente

uma fração de x% da empresa (contudo, sem perder controle sobre esta), para cada valor adicional

gasto com benefícios próprios, a perda de riqueza será de somente x%, o que representa um

incentivo para o controlador passar a auferir de quantidades superiores de benefício próprio, como

demonstrado no gráfico a seguir:

V*

, _r.Equilíbrio original (V*: F*)

..................~u(v. F) final

V**

F* F** F(X)

Figura 3.5: Novo equilíbrio para o valor da corporação após o processo de abertura de
capital (Jensen e Meckling, 1976)

A declividade da nova curva de preços relativos representa a parcela de ações retidas pelo
I

controlador. Quanto menor for esta parcela, mais F** se distanciará para a direita com relação a F*,

o que significa que maior será o novo benefício apropriado pelo controlador pela administração e

menor será o novo valor da corporação.

Esta análise, contudo, desconsidera o valor da corporação para seus frnanciadores no

mercado de capitais. Se for possível, através de um contrato completo e custos de monitoramento .

inexistentes, garantir que o controlador manter-se-á em um nível F* de consumo de beneficios

privados, o valor pago pelas ações será equivalente a (l-x). V*. Contudo, se não há possibilidade de

traçar contratos completos com custo de monitoramento desprezível, os acionistas necessariamente

reduzirão o valor pago pelas ações. Considerando que as acionistas possuem expectativas racionais,

estes observam a parcela das ações colocadas no mercado pelo controlador, e o preço pago pelas
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ações será (I-x) V**, por definição inferior a (I-x) V*. Neste caso a utilidade do controlador ao abrir

o capital de sua empresa passa a ser defmida pelo valor que recebe dos acionistas [(l-x) V**], mais a

parcelada empresa que ainda retém (x.V**), mais os beneficios privados pela administração, F**.

Podemos concluir,portanto, que a nova utilidade do controlador será defmida pela composição

entre riqueza (V**), e benefícios próprios (F**), superior à utilidade anterior, mas com um

decréscimo no valor da corporação.

A partir das demonstrações acima podemos inferir as implicações empíricas iniciais com

relação aos problemas de governança corporativa. A primeira implicação é a de que o valor da

corporação deverá reduzir-se quando do processo de abertura de capital, ou do processo de

emissões de ações posteriores. Esta redução será proporcional, de acordo com o modelo

apresentado, a três fatores distintos:

• À proporção de ações colocadas no mercado, onde quanto maior for a parcela vendida, maior

será a redução no valor de mercado da corporação 74;

• A propensão ao consumo de beneficios privados pelo controlador da corporação, onde quanto

maior for esta propensão, maior será a redução no valor de mercado da corporação;

• A proteção aos novos acionistas, onde contratos estabelecendo a quantidade de beneficios

privados a ser consumidos possíveis de serem monitorados e executados a baixos custos

minimizam a redução do valor da firma no momento de abertura de capital.

Baseados no modelo apresentado, diversos programas de pesquisa em governança

corporativa foram conduzidos ao longo das décadas de 80 e 90, procurando explorar cada uma das

diferentes implicações dos resultados do modelo de Jensen e Meckling. E~ seguida apresentamos

sucintamente os principais desdobramentos da teoria de agente.

74 Uma. das áreas de pesquisa mais relevantes neste sentido refere-se ao equilíbrio entre a desvalorização
inicial decorrente dá venda de uma parcela elevada das ações, e a liquidez criada no mercado para esta
corporação, o que poderá ser relevante para emissões secundárias de ações;Novamente o equilíbrio para este
modelo dinâmico será definido de acordo com a função de densidade de probabilidade da corporação ter de
voltar ao mercado.
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2.2.2 Teoria de agente e crescimento

A análise acima apresentada parte do pressuposto de que quando da aberta de capital, a

corporação não reinveste o valor captado no mercado acionário, mas o transfere para seu

controlador. Este pressuposto não se alinha com nosso objetivo de pesquisa, que é justamente a

análise do mercado acionário como intermediário entre poupança e investimento, sendo um

elemento determinante no crescimento de uma economia.

Supondo-se que a empresa possui a oportunidade exclusiva de investir em projetos com

rendimentos marginais decrescentes, poderá compensar para a corporação financiar-se no mercado

acionário, mesmo incorrendo nos custos de sub-valorização apresentados. Nesse novo contexto, o

valor da corporação passa a ser não somente função dos níveis d,bbeneficios expropriados pelo

controlador, mas também dos níveis de investimento. Na figura a seguir analisamos os diferentes

caminhos de expansão para a corporação. A diferença entre esta,figura e as anteriores é que não

mais consideramos simplesmente o valor da corporação"rnas o valor da riqueza do controlador a

partir da decisão de investir. Sua riqueza passa a ser.~~·ihnção de sua riqueza inicial (fJi) somada

ao valor de mercado adicionado pelo projeto [V(I)] menos os custos de investimento necessário (I).

W+V(I*)-J*.

W+[V(I)-I]

-- Caminho de expansão com auto-financiamento

- Caminho de expansão com financiamento no mercado de ações

Figura 3.6: Caminho de expansão da corporação em diferentes alternativas de financiamento
(Jensen e Meckling, 1976)
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A partir do ponto Z o controlador pode expandir a corporação via mercado acionário ou

através de outros mecanismos de financiamento. Este ponto defme a riqueza inicial do controlador

(W), e acréscimos a esta riqueza implicam na decisão de fmanciamento de novos investimentos.

Defmindo-se monotonicidade com relação a sua função de utilidade para o valor de sua riqueza e

beneficios da administração, o caminho de expansão auto-financiado, ou financiado através de

dívida, toma-se uma linha reta, onde a relação entre o valor da corporação e os beneficios da

administração é constante. Contudo, na medida em que o controlador recorre ao mercado acionário

para investir em seu negócio, para cada nível superior de investimento a participação do capital

próprio no capital total da corporação torna-se inferior, o que gera problemas superiores de agencia,

tomando o caminho de expansão uma curva côncava.

o equilíbrio para o caminho de expansão com financiamento Via recursos próprios é

defmido para o momento em que os beneficios marginais do investimento igualam-se ao seu custo
': ....

marginal, definindo o tamanho ótimo da corporação tanto do ponto de vista individual para o

controlador como do ponto de vista social, representado pelo ponto C.

Para o caminho com financiamento via mercado acionário, o equilíbrio é defrnido pelas

possibilidades existentes no caminho de expansão para o controlador. A solução clássica será a

tangente entre a máxima utilidade possível e a curva de expansão, definida no ponto D. Note-se que

o ponto D defineum máximo para o controlador, apesar de não identificar um máximo do ponto de

vista social. Neste caso, problemas de agente podem levar empresas a sub-investirem, perdendo

oportunidades que poderiam ser relevantes do ponto de vista macroeconômico. Problemas de

govemança corporativa podem explicar, portanto, uma parcela significativa da diferença na

eficiência macroeconômica observável do mercado acionário de diferentes economias.

2.2.3 Conflitos entre acionistas e administradores

Conflitos entre acionistas e administradores têm sido analisados sob duas perspectivas

distintas, porém cujo resultado é semelhante: na ausência de incentivos exógenos, administradores

não possuem interesse em maximizar o valor da corporação para os acionistas.
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A primeira razão pode ser deduzida a partir da const~ção acima. Em grandes corporações, a

administração tende a estar completamente dissociada da propriedade. Desta forma, de acordo com

a figura 3.4, a decisão de equilíbrio dos administradores é a de consumir todo o fluxo de caixa da

empresa na forma de beneficios privados, levando o valor de mercado da corporação a zero. Tal

situação não se verifica de fato, na medida que em situações extremas os controladores tenham a

prerrogativa de destituir a administração da empresa, gerando um equilíbrio intermediário 75. Stulz

(1990) desenvolve um modelo em que os administradores tem interesse em re-investir todo o fluxo

de caixa livre da corporação, mesmo que seja do interesse dos acionistas distribuir este fluxo de

caixa na forma de dividendos. Nesta situação a administração pode investir em projetos de valor

presente líquido negativo para elevar a quantia absoluta de beneficios privados consumidos. Para

este autor, haveria interesse para os acionistas correntes em aumentar a parcela de dívida da

.empresa, na medida em que o pagamento do serviço da dívida reduz o fluxo de caixa livre para os

administradores. Estes beneficios serão confrontados, por ~ lado, com o risco de indisponibilidade

de recursos para realização de investimentos de valor presente líquido positivo, e por outro com o

custo oriundo de conflitos de interesse entre acionistas e credores.

o segundo problema ocorre quando administradores possuem informações mais detalhadas

sobre as possibilidades de investimento do que os controladores, e preferem revelar a estes somente

projetos de baixo risco e baixo retorno, se seu interesse for sustentar o cargo, uma vez que neste

caso a probabilidade de falência reduz-se. Se o interesse dos controladores for investir em projetos

com algum risco, a assimetria de informação entre estes dois agentes poderá levar a uma situação

sub-ótirna de investimento. Este modelo é estendido por Harris e Raviv (1990), onde

administradores e acionistas não possuem o mesmo interesse quando da liquidação da corporação.

Para os acionistas pode ser vantajoso encerrar as atividades operacionais destas, enquanto para os

administradores esta alternativa nunca será preferida. Neste caso os administradores não revelam

toda a situação da corporação para os acionistas, destruindo valor para estes e para a sociedade.

2.2.4 Mecanismos endógenos de resolução de conflitos de interesse

75 A premissa subjacente é a de que todo processo de intervenção e destituição apresenta um custo positivo
para os acionistas, onde a maior parte dos custos (ou à totalidade) é arcada pelo grupo de acionistas principal
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De forma semelhante aos problemas de assimetria informacional, não há na literatura de

fmanças corporativa uma justificativa pontual para a existência de conflitos de interesse entre

acionistas majoritários e acionistas minoritários ou administradores e .acionistas. Estes problemas

estão fundamentados em questões de racionalidade dos agentes.envolvidos neste mercado, não

havendo condições específicas que façam surgir tais conflitos em maior ou menor intensidade. De

forma similar aos problemas informacionais, existem mecanismos endógenos do mercado que

restringem o impacto de problemas de agente, bem como mecanismos exógenos que previnem,

ainda que de forma parcial, a ocorrência de tais problemas.

Dentre os mecanismos endógenos um dos mais citados na literatura é a possibilidade do

co;rtrole da corporação ser comprado no mercado acionário76. Esta possibilidade advém do preço

reduzido das ações, caso os acionistas minoritários ~~~atnexpropriados pelos acionistas majoritários
'~

ou pelos administradores. Neste caso há interesse deoutros investidores comprarem o controle da

corporação a um preço baixo, substituírem a administração (ou simplesmente sinalizarem ao

mercado um cómportamento diferente dos acionistas anteriores) e fazerem um lucro certo, desde

que o custo incorrido no processo de reorganização seja inferior ao ganho correspondente ao

diferencial do preço de compra e venda da participação no capital da corporação. A possibilidade do

controle da corporação ser adquirido por outros investidores impõe, desta forma, limites ao

comportamento oportunista de acionistas majoritários ou administradores.

Estes limites, contudo, são restritos por diversas condições de mercado. A primeira condição

é a efetiva possibilidade de aquisição do controle da empresa via aquisição de urna parcela das

ações que corresponda ao controle da corporação. Caso esta possibilidade não exista, por exemplo

se a parcela mínima das ações que corresponde ao controle da corporação for detida por um grupo

ou indivíduo que atue como administrador, pode-se supor que o efeito acima descrito não será um

limitador à possibilidade de expropriação dos demais acionistas.

76 Os mecanismos endógenos e exógenos avaliados no restante deste capítulo partem de uma mudança na
visão sobre o valor intrínseco a uma ação ou título de dívida. O valor não corresponderá somente ao fluxo de
caixa esperado pelo detentor do título, como seria o caso na primeira parte desta seção; O título passa a
apresentar valor também pelo perfil de direito a ele vinculado. Nesta seção o perfil de direito vinculado é o de
substituição da administração.
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Neste contexto de pesquisa se insere o programa em classes de ações. Grossman e Hart

(1988) analisam os mecanismos de controle da expropriação dos acionistas minoritários na

existência de duas (ou mais) classes de ações, em que a relação entre o fluxo de dividendos por

classe de ações seja semelhante, mas os direitos a voto sejam distintos. Nesse caso os autores

definem que para o mercado acionário operar de forma eficiente a classe de ações que possui direito

a voto deveria possuir direito proporcional ao fluxo de dividendos gerados pela corporação. No

limite, a regra que maximiza o valor de mercado da empresa, pois incentiva a administração a

extrair um baixo nível de expropriação, é a regra de um voto por ação.

Os autores também avaliam a importância dos acionistas minoritários na possibilidade de se

adquirir o controle da corporação. Em outros termos, mesmo se as ações existentes no mercado

derem direito a voto, caso a participação dos acionistas minoritários seja irrelevante para a

aquisição do controle da corporação, e as ações que representem o controle sejam detidas por

somente um indivíduo ou grupo, o valor das ações dos minoritários tende, no limite, a ser igual à

zero77. Contudo,se o grupo principal de ações estiver dividido entre dois ou mais grupos

controladores, e a participação dos minoritários for relevante na defmição do grupo que selecionará

a administração da corporação, o valor das ações dos minoritários tende a ser o valor equivalente à

parcela do valor máximo da corporação (situação em que não há ocorrência de expropriação dos

minoritários).

Em umambiente de assimetria informacional, conforme descrito na seção anterior, a solução

para conflitos de interesse entre acionistas majoritários e minoritários ou entre acionistas e

administradores ganha novos contornos. Nestas circunstâncias, para que acionistas consigam

exercer seus direitos, estes devem monitorar a administração da empresa. Custos de monitoramento

são sempre positivos, e serão tão maiores quanto forem os problemas de assimetria informacional".

77 Nesta situação limite, na inexistência de quaisquer mecanismos de proteção aos acionistas minoritários,
todo o fluxo de caixa livre é apropriado pelos controladores, de forma que a expectativa de fluxo de
dividendos futuros é igual a zero.
78 Sem que incorram em custos positivos de monitoramento, será impossível para os acionistas minoritários
definirem até que ponto uma redução no fluxo de dividendos deve-se à condições adversas de mercado ou à
má administração da empresa.
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Kakn e Winton (1998) apresentam um modelo onde acionistas de grande porte, ou seja,

acionistas com efetiva capacidade de adquirir o controle da corporação, têm de decidir quanto a

arcar com custos de monitoramento e substituição da administração, ou simplesmente vender sua

participação quando os administradores estiverem abaixo da média ". Neste caso, há um equilíbrio

entre a possibilidade de ganhos oriundos da intervenção e os ganhos oriundos da especulação com

os valores das ações. Caso o restante do mercado não esteja informado de forma semelhante ao

grupo controlador, e acredite que a administração é ruim, os ganhos oriundos da intervenção serão

superiores aos ganhos da especulação. Contudo, se a assimetria inforrnacional indicar a direção

contrária, isto é, se os demais acionistas acreditam ser a administração eficiente quando de fato esta

não o é, os acionistas "informados" obterão um ganho superior via efeito especulação (inclusive

fazendo venda a descoberto das ações) do que via efeito intervenção 80.

o argumento de Kakn e Winton (1998), contudo, tem de ser completado pela possibilidade

de outros grupos de acionistas virem a buscar informações equivalentes no mercado. Caso o

mercado em que atue a corporação seja um mercado de alto custo de disseminação informacional, a

possibilidade de haver desvio entre o fato e a crença dos demais acionistas leva à expectativa de

ganhos superiores via especulação. Já em indústrias maduras, onde o custo de disseminação

informacional é baixo, os demais acionistas tendem a ser informados quanto ao mal desempenho da

administração. Neste caso, o efeito intervenção deverá apresentar melhores resultados. Outra

ponderação a ser feita refere-se à velocidade com que as alternações impostas à administração

refletem-se no preço de mercado das ações. Em outros termos, quanto tempo acionistas não

informados levam até corrigirem o valor de mercado da corporação após a intervenção.

Maug (1998) avalia estas proposições de acordo com a liquidez das ações da empresa no

mercado acionário. O autor avalia a proposição de Bhide (1993), de que em mercados de alta

79 Os autores referem-se à. possibilidade de investidores institucionais utilizarem os direitos inerentes às
participações acionárias adquiridas para substituírem a administração como um fenômeno relativamente
recente na época da publicação do artigo. Segundo tais autores, a regra de ouro de Wall Street seria até então
"quando uma firma caminhasse para problemas, os acionistas caminhariam para a porta".

80 Este argwnento impõe limites ao conhecido efeito carona (free rider) no mercado acionário. Em outros
termos, se os acionistas minoritários acreditam que o grupo de acionistas principal irá monitorar a
administração em seu beneficio, estes poderão ser desfavorecidos se o ganho da especulação for superior ao
ganho da intervenção.
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liquidez o efeito especulação poderia ser mais pronunciado do que o efeito intervenção, uma vez

que a falta de liquidez poderia obrigar os principais acionistas a permanecer por um período maior

na posição comprada, aiém de dificultar a venda a descoberto. Contudo, argumenta o autor, um

mercado líquido também possibilita aos acionistas informados adquirirem uma parcela superior da

corporação sem afetar substancialmente os preços, e apropriar-se de uma parcela maior dos ganhos

oriundos da intervenção. Desta forma cria-se uma ambigüidade quanto ao efeito liquidez de

mercado sobre govemança corporativa.

Seguindo esta linha, Bolton e Von Thadden (1998) desenvolvem um modelo que parte de

dois perfis distintos de corporação. Para corporações em fase inicial de operação, o fundador /

administrador procura obter o máximo de recursos possíveis sem correr o risco de perder o controle

sobre a corporação. Neste caso, os benefícios privados da administração são proporcionalmente

elevados em comparação ao fluxo esperado de dividendos. Já para corporações bem estabelecidas,

os beneficios privados da administração tendem a ser inferiores à expectativa de fluxo de

dividendos, de forma que o interesse sobre os beneficios privados da administração não possui a

mesma magnitude. Desta forma, há uma diferença natural nos problemas de govemança corporativa

ao longo do ciclo de vida da corporação, e em cada situação o grupo principal de acionistas deverá

intervir de forma diferente. Estas diferenças não se refletem somente em diferentes perfis de

corporações. Os autores também verificam que usualmente os mecanismos de fmanciamento de

pequenas corporações tendem a ser semelhantes para todas as economias, mas os mecanismos de

controle da. administração das grandes corporações tende a variar entre economias. Nos Estados

Unidos e na Inglaterra, onde a propriedade das corporações é bastante dispersa, o controle da

administração tende a ser exercido via take overs. Na França, Alemanha e Japão, onde a

propriedade das corporações tende a ser concentrada, o controle da administração é exercido por

grandes acionistas via monitoramento contínuo.

I
Por fim, um elemento endógeno ao mercado de grande importância na superação de

conflitos de interesse é o efeito reputação, semelhante ao efeito existente para problemas de

assimetria inforrnacional. O efeito reputação é estudado em situações onde após a abertura "de

capital, ou urna emissão secundária de ações, o acionista controlador ainda possui interesse em

realizar emissões futuras. Gomes (2000) desenvolve um arcabouço teórico em que a decisão de

85



; .-

venda de ações da corporação no mercado possui como objetivo a diversificação dos riscos

incorridos pelo acionista controlador. Nesta. situação dacionista não colocará no mercado a, . ·-";';:._~!~!;>,é·.':':.' .'- .,-,

totalidade das ações pretendidas em um momento, como diriam os modelos estáticos. Em modelos

dinâmicos a colocação de ações ocorre ao longo do tempo, e o controlador tem de demonstrar para

os minoritários seu perfil de não expropriador para vender ações no futuro a um alto preço.

Umas das implicações empíricas do modelo de Gomes (2000) é a de que a velocidade com

que a corporação realiza novas emissões após a emissão primária de ações .é inversamente

proporcional ao nível de expropriação verificado. Outro resultado. obtido por modelos dinâmicos

que contradiz os-r-esultadosobtidos por modelos estáticos refere-se às classes de ações e estruturas

piramidais. Na presençá destes mecanismos, acionistas controladores deverão colocar uma parcela

maior de ações no mercado, portanto apresentando um comportamento de baixa expropriação por

períodos mais longos.

2.2.5 Mecanismos exógenos de resolução de conflitos de interesse

Além das dinâmicas próprias do mercado acionário, podemos avaliar dois mecanismos

exógenos de controle e seus efeitos sobre a eficiência com que estes mercados deverão operar a

longo prazo. São estes os mecanismos de compensação estabelecidos por acionistas para que os

administradores atuem em seu interesse e a legislação que protege os interesses de acionistas

majoritários e minoritários.

Mecanismos de compensação são amplamente estudados na literatura sobre o tema, em que

se procura demonstrar que o fato dos administradores possuírem uma parcela das ações da

corporação, ou opções de compra sobre estas ações, os motiva a atuar em favos dos interesses dos

acionistas existentes. Apesar deste argumento básico ser amplamente aceito, algumas questões

conceituais têm sido colocadas recentemente.

A primeira questão refere-se ao percentual de participação na estrutura acionária q~e os

administradores da corporação deverão possuir para que os mecanismos de incentivo operem de
\

forma eficiente. Resultados empíricos inicialmente reportados por Morck, Schleifer e Vishny
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(1988) demonstram que a relação entre o Q de Tobim e a participação acionária dos

administradores é marginalmente crescente até determinados níveis, tornando-se decrescente a

partir de então, delineando uma curva na forma de u invertido. McConnel e Servaes (1990) estimam

que o ponto de inflexão desta curva está entre 40% e 50% de participação acionária. Hermalin e

Weistbach (1991) analisam uma amostra de 142 corporações pertencentes à Bolsa de Valores de

Nova York para estimar a relação positiva entre o Q de Tobim e a participação dos administradores

na composição-acionária até o nível de 20%, sendo estimado o decrescimento desta correlação a

partir de então.

A segunda questão analisada refere-se à endogenia da correlação entre a participação

acionária dos administradores e as características da corporação. Em outros termos, a possibilidade

de utilizar mecanismos eficientes para remuneração dos administradores é determinada pelas

características da firma, e não o inverso, onde a característica da firma seria determinada pelos

mecanismos de remuneração. Esta inversão na crença do mercado é testada por Homberg, Hubbard

e Palma (1999), que encontram a correlação entre a maior utilização de mecanismos variáveis de

remuneração e indústrias onde seja possível extrair altos níveis de beneficios privados da

administração. Em indústrias onde a possibilidade de expropriação dos acionistas por

administradores seja restrita, modelos de remuneração com baixo nível de participação variável

determinarão a solução ótima de mercado. Kole (1995) encontraresultados semelhantes para os

testes realizados, onde as diferenças nos tamanhos das corporações estudadas explicam tanto as
"'l!J,'

diferenças entre os modelos de remuneração quanto as diferenças.para os índices Q de Tobim.
", ~

Nestes testes as correlações empíricas que poderiam ser medidas entre o Q de Tobim e o modelo de

remuneração adotado seriam espúrias, uma vez que as duas variáveis tema mesma raiz, o tamanho 1,

da corporação.

o segundo mecanismo exógeno a interferir nas condições de conflito entre acionistas e

administradores, ou acionistas majoritários e acionistas minoritários, é o ambiente institucional em

que são estabelecidos, monitorados e executados os contratos entre estes agentes.
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Conforme apresenta Hart (1995), contratos bem defmidos e o devido monitoramento destes

podem levar a consideráveis reduções nos problemas de governança". Contudo, estas atividades

apresentam custos positivos, fazendo com que em equilíbrio uma parcela dos conflitos, pequena em

alguns casos e elevada em outros, permaneça, conforme se configurem tais custos e a probabilidade

de sucesso vinculada à execução dos contratos. Para este autor, a eficiência com que opera o

mercado de capitais, e portanto a estrutura ótima de capital das corporações, será defmida pelo

custo de monitoramento versus o beneficio proveniente da redução-de custos de agência.

o programa de pesquisa nesta área tem apresentado importantes evidências empíricas sobre

a correlação entre o ambiente institucional em que são desenvolvidos os contratos entre os agentes e

a posterior expropriação dos minoritários. Conceitualmente os autores se referem à Becker (1968),

para defmir que em diferentes economias os acionistas possuem diferentes probabilidades de serem

descobertos e processados por expropriar os demais agentes. Neste caso, é estabelecido um

parâmetro k, que representa a probabilidade de perda de acordo com o percentual expropriado, e .

que determinará o equilíbrio para esta economia. Shleifer e Wolfenzon (2000) desenvolvem um

modelo de equilíbrio geral para esta situação. A convergência de e, segundo os mecanismos

descritos, será analisada na seção 2.4.

2.2.6 Conflitos entre controladores e credores

o programa de pesquisa em finanças corporativa se estende, além dos modelos de conflito

de interesse já apresentados, sobre os modelos de conflito de interesse entre acionistas e credores.

Estes modelos estão baseados na decisão de financiar e investir em um determinado projeto, onde a

variável de conflito é o risco associado ao projeto a ser conduzido pela corporação. Conforme

demonstram Jensen e Meckling (1976), caso a decisão de financiar e investir seja restrita a somente

um período, poderá ser compensador para os acionistas contraírem fmanciamento para investir em

projetos de elevado risco. Em urna versão bastante simplificada do argumento, se o projeto for bem

81 Conforme apresentado, nestes casos o valor de um título (ação ou título de crédito) é definido não somente
pelo valor do fluxo de caixa gerado, mas pelos direitos efetivos que estes títulos conferem aos seus detentores.
Estes direitos efetivos podem ser considerados uma ponderação dos direitos nominais com o ambiente
institucional que estes direitos podem ser exercidos, conforme apresentam La Porta et Alli (1997). Nos dois
principais mecanismos de controle da administração e / ou acionistas majoritários, os principais direitos são
os direitos de substituição da administração e o direito ao recebimento devido da parcela do fluxo de caixa
correspondente.
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sucedido os acionistas se apropriam de toda a rentabilidade gerada acima do custo do serviço da

dívida. Se o projeto for mal sucedido, o prejuízo será alocado aos financiadores. Desta forma há

uma assimetria na distribuição de probabilidades dos pay off's do controlador, já que estes.

observam uma limitação nas perdas enquanto não há limitação para os ganhos. Desta forma, quanto

maior a volatilidade dos resultados do investimento, maior o beneficio esperado destes agentes.

Para os fínanciadores, em compensação, será preferível financiar o projeto que maximize a

probabilidade de pagamento da dívida, mesmo que este não maximize o resultado médio esperado

pelos acionistas. Se os investimentos apresentam uma relação positiva entre risco e retorno, os

financiadores deverão preferir financiar os projetos de menor retorno.

Stiglitz e Weiss (1981), baseados no modelo de Jensen e Meckling, partem da premissa de

que todas as empresas possuem a oportunidade de acesso ao mercado de capitais, os financiadores

deste mercado possuem conhecimento sobre as atividades realizadas pela corporação, mas não

possuem qualquer conhecimento a priori sobre suas oportunidades de investimento futuro. Neste

cenário, em condições determinadas de propensão ao risco, nível de alavancagem e perfil de

contrato'", empresas com diversas alternativas de investimento podem optar por aquela que

apresente, para um dado retorno, maior nível de risco. Na medida em que eleva-se o nível de risco

dos.projetos fmanciados a uma dada taxa de juros, reduz-se o retorno esperado dos financiamentos

concedidos pelos financiadores. Logo, nas condições determinadas, as empresas podem adquirir

financiamentos para investirem em projetos de baixo risco e efetivamente investirem em projetos

de alto risco. Esta situação é denominada. "moral hazard", e resultam, para estes autores, no

racionamento existente no mercado de crédit083
.

82 Os resultados apresentados são válidos para a inexistência de alternativas de auto-financiamento. Ou seja,
nestes casos os investimentos são completamente financiados. O mesmo resultado é obtido caso os
administradores apresentem propensão ao risco, ao. invés de aversão a este (conforme o senso comum).
Ambas as situações somente resultarão em conflitos de agente caso os contratos firmados não estipulem de
maneira firme a destinação dos recursos oriundos do.financiamento.

83 Fleury (2001) apresenta a evolução recente observada no mercado de crédito para project financing como a
melhor resposta dos agentes para a mitigação dos conflitos de interesse entre acionistas e credores. Nesta
modalidade de financiamento a divulgação completa das informações sobre o projeto, a estrutura bem
estabelecida de monitoramento, o delineamento de contratos (quase) completos e a executabilidade destes em
um ambienteinstitucionaltàvorável mitigam os conflitos de interesse descritos; fàzendo com que um
determinado investimento possa ser financiado em condições muito mais favoráveis do que as condições
observadas no mercado corporativo tradicional. Esta condição é imprescindível para o financiamento de
novos projetos no setor de infraestrutura.
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No apêndice 2 deste trabalho desenvolvemos um modelo genérico sobre conflitos de

interesse entre acionistas controladores e fmanciadores, baseado na função de utilidade de um

controlador avesso com relação ao risco. A partir do modelo de simulações numéricas desenvolvido

estendemos as conclusões apresentadas na literatura sobre o tema, deduzindo que:

• Se o controlador possui a alternativa de frnanciamento com recursos próprios, o princípio de

maximização da utilidade esperada fará com que somente projetos de risco acima de um

determinado nível sejam fmanciados (simulação 1.3 do Apêndice 2). Na simulação realizada,

somente para projetos de um período com volatilidade superior a 45% do pay offmédio haveria

interesse em fmanciamento;

• Para taxas de juros reduzidas, os controladores investirão em projetos de baixo risco. Contudo,

na medida em que elevam-se as taxas de juros de financiamento, os controladores poderão

privilegiar projetos de maior risco. O mercado tende, desta forma, a equilíbrios extremos;

Deduzimos adicionalmente que a solução dentre as diferentes possibilidades de equilíbrio de

mercado resultante deste perfil de problema estará baseada nos seguintes parâmetros:

• a aversão com relação ao risco do controlador. Em outros termos, o financiado r deverá

observar as "atitudes com relação ao risco" por parte do controlador. Quanto mais o controlador

mostrar-se propenso com relação ao risco, maior a probabilidade deste buscar investimentos de

maior rISCO.

• As oportunidades do controlador investir em projetos de alto risco.

• A parcela dos investimentos para o qual o controlador estará procurando financiamento. No
I

caso do controlador estar disposto a assumir a maior parcela que for possível nos investimentos,

será claro que o risco é igualou inferior 'ao risco demonstrado na simulação 1.5 do Apêndice 2.

• A riqueza do controlador ( ou da corporação). No caso da corporação possuir condições de

fmanciar a totalidade dos investimentos e mesmo assim buscar frnanciamento, então o risco

mínimo dos investimentos é aquele indicado na figura 1.3 do Apêndice 2.

, I

I
f

Um dos pontos relevantes não explorados na literatura sobre o tema refere-se ao fato de que

as condições acima descritas para o estabelecimento de um equilíbrio de mercado variam quando a

corporação possui capital aberto ou fechado. Esta variação resulta do fato da hipótese de
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maximização da riqueza própria possuir uma função objetivo distinta em cada situação. Se para a

tomada de decisão de cessão de crédito para corporações de capital fechado os fmanciadores têm de

. construir uma função de utilidade sobre a riqueza futura do controlador, de onde provém seu

coeficiente de aversão ao risco, na decisão de cessão de crédito para corporações de capital aberto a

função utilidade relevante é uma representação do mercado acionista. Para uma corporação de

capital aberto, um controlador deverá considerar a maximização de sua riqueza através do valor de

mercado de suas atitudes. Em outros termos, para a decisão de fmanciar e investir interessa ao

controlador não somente seu comportamen~o de forma individual, mas também a percepção do

mercado com relação às suas decisões, e a forma como esta percepção se reflete no preço corrente

das ações da corporação., alterando significativamente o coeficiente de aversão ao risco que o

mercado de crédito deverá considerar. Dependendo da proporção do capital da corporação

negociado no mercado, o segundo fator poderá ser dominante sobre o primeiro.

2.3 Outros Programas de Pesquisa

Dentro das hipóteses que compõe o teorema de neutralidade, deve-se também avaliar

questões relacionadas ao custo de emissão acionária, emissão de dívida, falência das corporações,

além de possíveis distorções existentes. no mercado em função de estruturas tributárias

diferenciadas. Estes programas de pesquisa, que têm como foco a análise do impacto de custos.

distorcivos sobre a decisão de estrutura decapital, têm recebido grande ênfase desde a publicação

original de Modigliani e Miller, mas sempre,tendo como objeto a avaliação das estruturas existentes

em diferentes mercados. Em outros termos, estes programas de pesquisa apresentam uma

contribuição teórica menos profunda do que a contribuição dos programas de pesquisa em

assimetria inforrnacional ou govemança corporativa, mas uma contribuição empírica de grande

relevância.

As distorções nos custos de emissão de ações ou dívida, estrutura tributária ou custos de

falência alteram diretamente o fluxo de caixa livre da corporação, e por conseqüência o valor dos

dividendos que seriam distribuídos para os acionistas, ceteris paribus. Desta forma, estruturas de

custos distorcivas alteram diretamente o valor de mercado da corporação, mesmo em um ambiente

de homogeneidade de informação e inexistência de conflitos de interesse. Como exemplo, se a
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estrutura tributária permite que os pagamentos: de juros sobre a dívida sejam abatidos dos impostos,

enquanto dividendos pagos não o sejam, o fmanciamento de novos investimentos via mercado

bancário será vantajoso à alternativa de financiamento via mercado acionário, ceteris paribus. De

Angelo e Masulis (1980) desenvolvem um modelo de equilíbrio para o mercado com estruturas

tributárias distintas para indivíduos, onde as corporações fazem os devidos ajustes de oferta para

gerarem um equilíbrio não trivial de mercado. As principais conclusões derivadas a partir do

modelo são:
,

• A decisão quanto à estrutura de capital é relevante para cada corporação individualmente, na

medida em uma alteração na proporção de dívida deve possuir um impacto relevante sobre seu

valor.
• Em equilíbrio os preços relativos de mercado deverão implicar em uma vantagem líquida em

favor do fmanciamento corporativo através de dívida.

• Decréscimos nos incentivos fiscais oriundos de investimentos deverão, ceteris paribus, levar a

um aumento na parcela relativa de dívida. A implicação empírica desta~onclusão é a de que

indústrias não incentivadas deverão observar um índice de alavancageIllsuperior.

• Decréscimos nos custos marginais de falência, ceteris paribus, deverão levar a um aumento na

parcela relativa de dívida.
• Elevações nos impostos corporativos, ceteris paribus, deverão levar a um aumento na parcela

relativa de dívida.

As duas primeiras conclusões derivadas do modelo são uma implicação clara da não
, '

validade do teorema. de neutralidade, sendo 9 fiel neste caso a estrutura tributária de cada economia.

A estrutura de De Angelo e Masulis (1980) apresenta maior aderência empírica, mas que permanece
. . .

condicional às características de cada economia.' Em outros termos, as conclusões não são

generalizáveis.

Quanto aos custos de captação vde recursos, podemos traçar algumas considerações

comparativas entre o custo de abrir o capital e o custo de emissão de dívida. Os custos de

fmanciamento via mercado acionário podem ser divididos entre custos diretos de emissão, tais

como custos de underwriting, elaboração de documentos ou taxas, e custos indiretos, como o
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desconto (underpricing) que os financiadores aplicam sobre o valor justo de mercado das ações

colocadas".
Dentre os custos diretos de emissão, variações nos custos serão atribuíveis a diversas

características (empíricas) do processo de colocação das ações. Segundo Ritter (1999), tais modelos

dividem-se entre colocação por melhores esforços ou garantias firmes de colocação, cada um

apresentando custos diferentes para os underwriters (instituição fmanceira que executa a

colocação). Para a modalidade de garantia firme, o underpricing médio é de 21,22% do valor real da

corporação, enquanto para a colocação por melhores esforços 31,87% do valor real. Ao agregarmos

os custos fixos independentes do volume de ações colocado com os custos indiretos, podemos

deduzir que os custos de emissão seguem o padrão abaixo descrito:

% do Capital
Ofertado

Custo de captação de recursos no
mercado acionário

Figura 3.7: Agregação de custos diretos e indiretos no processo de abertura de capital

Quanto aos custos de captação de recursos no mercado de dívida, as evidências empíricas

indicam que os custos fixos de emissão são irrelevantes em comparação aos custos de emissão de

ações. Contudo, conforme apresentado na figura 3.1, os custos da dívida possui característica

exponencial conforme eleva-se a parcela fmanciada em comparação ao capital total da corporação.

Desta forma, ao compararmos os custos de emissão de ações e dívida, poderíamos observar o

gráfico a seguir:

84 Como exemplo de underpricing, suponha que uma empresa de capital aberto gere um EBIT futuro médio de
$1.000, com um desvio padrão de $200. A este risco, o mercado desconta os títulos a uma taxa de 10%, de
forma que o valor da corporação medido como o valor das ações colocadas no mercado é de $10.000. Se outra
corporação com características idênticas à primeira corporação colocar ações no mercado, seu valor deveria
ser idêntico. Contudo, de acordo com a forma de colocação dos títulos, poderá haver um abatimento sobre
este valor. Neste caso, o valor de mercado da corporação na data de abertura poderá ser $9.000 ou $8.000,
dependendo do comportamento do mercado. Este custo de $1.000 ou $2.000, devido à questões estruturais de
mercado, e não à características inerentesda própria empresa, é considerado um custo indireto do processo de
abertura de capital. Quanto maior a parcela colocada no mercado, maior a perda absoluta devido ao

underpricing.
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% do Capital
Ofertado

Comparação de custo de captação:
mercado acionário / dívida

Figura 3.8: Comparação de custos de emissão de ações e dívida

Por esta estática comparativa, podemos perceber que de acordo com o perfil do investimento

a ser re~lizado em comparação ao patrimônio total da corporação a escolha de uma das alternativas

será vantajosa para a corporação. Desta forma, a escolha quanto à estrutura de capital interfere no

valor da corporação, desfazendo a validade do teorema de neutralidade quando analisada a estrutura

efetiva de custos de mercado.

De forma similar, custos relativos ao processo de falência, ou mais especificamente de

distribuição dos ativos caso a corporação venha a encerrar suas atividades, interferem no valor da

corporação. Gilson e 8ebchuk (1998) desenvolvem modelos de decisão de estrutura de capital na

presença de custos distintos entre reorganização da corporação e o pedido formal de falência. As

implicações empíricas destes trabalhos serão avaliadas no capitulo 4, onde desenvolvemos o estudo

de caso ao mercado brasileiro.

2.4 Propriedades Dinâmicas de ()

A partir da avaliação conjunta dos mecanismos endógenos e exógenos que coíbem as causas

ou mitigam os efeitos de problemas de assimetria informacional e conflitos de interesse podemos

traçar as considerações quanto aos efeitos dinâmicos de (). Conclusões definitivas sobre estas

propriedades somente poderiam ser apresentadas de forma afirmativa se fosse possível estabelecer

um modelo matemático para a trajetória de (), dependendo este, como em qualquer modelo

dinâmico, dos elementos endógenos e exógenos que o compõe. Somente a partir deste modelo seria

possível estabelecer uma trajetória determinística para a, de onde seria possível determinar as

condições de convergência. Contudo, como afirmam Leland e Pyle (1977), este modelo dinâmico

envolve o delineamento de um arcabouço matemático aquém da possibilidade e do objetivo de
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nossa pesqUisa. Desta forma, indicamos com base na pesquisa apresentada quais os principais

elementos que determinam a trajetória de B possíveis de serem controlados por um planejador

central. Em última análise, a trajetória temporal da eficiência do mercado depende da agregação dos

das decisões individuais dos agentes, mas um planejador central poderá orientar o mercado com

base em suas funções atribuídas. É neste sentido que encerramos este capítulo.

Dentre os programas de pesquisa em assimetria informacional existem duas vertentes de

pesquisa nas quais elementos exógenos ao mercado são relevantes para a determinação de sua

trajetória dinâmica. Na medida em que os custos de obtenção de informação e monitoramento se

reduzam, pode-se esperar que a diferença relativa de (), enquanto função de problemas de assimetria

informacional, será reduzida entre diferentes economias, ceteris paribus. Desta forma, um

planejador central pode atuar não somente no sentido de padronizar a informação disponibilizada,

mas também de monitorar os agentes no sentido de garantir a eficácia destas informações. Essas

vertentes de pesquisa procuram estabelecer como as causas de problemas oriundos de assimetria

informacional podem ser minimizadas em uma economia.

Em outra alternativa de atuação de um planejador central, as conseqüências de problemas de

assimetria informacional podem ser mitigadas de acordo com o ambiente institucional em que são

. firmados os diversos contratos do mercado de capitais. Neste sentido a executabilidade destes

contratos seria uma prerrogativa relevante na determinação da trajetória de B, pois as partes menos

favorecidas na distribuição de informações, acionistas minoritários e financiadores, por exemplo,

teriam maior proteção contra ações indesejáveis das partes mais favorecidas. Esta questão possui

relevância para os conflitos de interesse entre agentes, e será detalhada a seguir.

Os modelos endógenos de controle de conflitos de interesse entre a administração, acionistas

majoritários e acionistas minoritários em um ambiente de assimetria informacional consideram as

diversas alternativas de comportamento que surgem em cada circunstância específica do mercado.

Estes eventos constituem condições de contorno sob as quais será delineada a trajetória dinâmica de

B. Na pesquisa bibliográfica acima sumariada, alguns tópicos destacam-se como determinantes

sobre esta dinâmica, dentre os quais podemos citar:
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• tamanho das participações dos acionistas controladores e minoritários, interferindo na

possibilidade de compra do controle da corporação e na expectativa de expropriação dos

minoritários;
• importância dos acionistas minoritários na possibilidade de compra de controle da empresa, ou

seja, a forma como está constituído o controle de cada corporação;

• classes de ações emitidas, e a correlação entre o fluxo de dividendo e os direitos a voto;

• liquidez do mercado acionário para participações majoritárias e minoritárias;

• nível de assimetria informacional entre administradores, acionistas majoritários e acionistas

minoritários;
• interesse do grupo controlador em reduzir sua participação na estrutura acionária ao longo do

tempo;
• custo marginal de obtenção de informações no mercado;

• ciclo de vida das corporações de capital aberto;
• perfil de indústria na qual a corporação atua, defmindo questões como investimentos em

pesquisa e desenvolvimento e o custo real de divulgação de informações estratégicas.

As diversas alternativas circunstanciais em que se encontram as corporações de cada

segmento de urna economia tornam complexas as tentativas de se definir convergência na eficiência

relativa do mercado de capital. De fato, a convergência da eficiência dos mercados dependerá da

dinâmica resultante de seu estágio inicial e da forma como os problemas decorrentes de

conflitos de agente serão absorvidos em cada situação, havendo variações não somente entre

economias, mas também entre indústrias. O teste da hipótese que determinada dinâmica resulta

em um nível de eficiência superior ou inferior às demais dinâmicas endógenas deste mercado

somente poderia ser feito a partir de evidências empíricás, e não do desenvolvimento de modelos

teóricos abrangentes, pois não existe, a priori, como determinar se um efeito específico será ou não

dominante sobre os demais.

Não obstante, todos os indicadores acima utilizados sinalizam uma dinâmica convergente. A

única exceção dentre estes indicadores refere-se aos mecanismos de remuneração baseados na

participação acionária dos administradores, notavelmente aqueles baseados em opções de compra.

Podemos deduzir que estes mecanismos somente serão eficientes em mercados com alta liquidez
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para os ativos subjacentes à remuneração variável. Em um mercado onde não exista liquidez para a

ação da corporação, a opção dos administradores significa que estes deveriam pagar para adquirir

ações de baixa liquidez. Se o mercado for pouco eficiente, as pequenas participações acionárias

recebidas poderão valer zero (ou próximo), enquanto o valor de exercício positivo faz com que a

opção de compra de ações dada aos administradores não possua valor, não produzindo os incentivos

imaginados. Desta forma, em mercados acionários relativamente ineficientes, mecanismos de

incentivo através da remuneração baseada em participação acionária também serão ineficientes,

enquanto em mercados eficientes os mecanismos de incentivo tenderão a funcionar de forma

eficiente. Desta forma, existe uma tendência natural à divergência na eficiência de mercados

acionários no que conceme a mecanismos de remuneração, o que comprova teoricamente a

endogenia proposta por Homberg, Hubbard e Palma (1999).

De forma similar às considerações apresentadas para problemas de assimetria informacional,

são os elementos exógenos de controle dos efeitos dos problemas de agente as variáveis mais

relevantes na determinação do papel de um planejador central. Novamente os elementos

institucionais constituem a pedra de toque que defmirão as características de eficiência do mercado

acionário, tendo esta linha obtido considerável respaldo teórico e empíric0
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•

Economias onde os contratos estabelecidos entre os agentes tenham maior credibilidade

tendem a apresentar melhores indicadores de desempenho do mercado de capitais. Para que seja

possível traçar as devidas considerações, devemos definir quais fatores determinam a relativa

credibilidade de contratos entre diferentes países. O primeiro fator refere-se à completude destes

contratos, onde a situação ideal seria aquela onde os contratos estabelecem o comportamento dos

agentes para todos os possíveis estados da natureza. Contudo, contratos completos são

exçessivamente custosos, de forma que na prática são estabelecidas as condições pata um número

limitado de estados da natureza, e é definida a estrutura de direitos residuais. Direitos residuais são

aqueles que decorrem de situações não previstas, em que determinados agentes possuem o direito

de atuar em nome dos demais. Hart (1995) demonstra que quão mais completo forem os contratos,

mais eficiente será o mercado fmanceiro de uma economia.
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o segundo fator indicado tia bibliografia pesquisada vincula a credibilidade dos contratos à

possibilidade de monitoramento destes. Contratos firmados que não sejam monitoráveis por todos

as partes envolvidas reduzirão a probabilidade de um agente _que o desrespeite ser descoberto

enquanto tal. Contudo, de forma análoga à completude dos contratos, o monitoramento destes

também possui um custo positivo para os agentes, conforme desenvolvemos na seção 2.2. Em cada

configuração de mercado o monitoramento tende a ser realizado' por um agente distinto, sendo que

tal monitoramento poderá ser mais ou menos eficiente do ponto de vista agregado do mercado

conforme os benefícios aferidos por aqueles que o executam superem seus custos.

o terceiro elemento a determinar a credibilidade dos contratos está vinculado à
-executabilidade destes em-caso de descumprimento. Quanto maior for a possibilidade de punição de

um agente que não tenha cumprido um contrato de forma adequada, maior será a eficiência

esperada deste mercado. As três condições, completude, monitoramento e executabilidade,

constituem condições necessárias para que o mercado opere de forma eficiente, porém suficientes

somente se existentes em conjunto. Caso uma das condições não seja tão bem desenvolvida quanto

as demais a eficiência do mercado deverá nivelar-se. pela menor eficiência dos dois atributos,

implicando em uma menor eficiência na trajetória dinâmica de B.

Contudo, mesmo que os procedimentos de monitoramento e executabilidade fossem

perfeitamente homogeneizadosentre as diferentes economias, bem como a padronização

informacional fosse perfeitamente implantada, restaria a diferença entre os fundamentos jurídicos

existentes em cada país. Como demonstram La Porta et alli (1996, 1997), países de tradição jurídica

saxã tendem a apresentar melhores indicadores para problemas de assimetria de informação do que

países de tradição jurídica romana. Desta forma, pode-se conceber a convergência condicional de B

entre países de tradições jurídicas semelhantes, mas sua efetiva homogeneização entre todas as

economias não é uma possibilidade teoricamente conceptível, devido à tradição jurídica

prevalecente em cada economia.

"

-ss-p-ar-a--um'-a-an-á-li-s-eteo-'-ri-ca--Yi-d-eS-hl-e-ifi-er-e-W-o-lfi-en-z-o-n-(-20-0-0-).-p-ar-'-· a-um-a-an-a-' h-o s-e'-em-p-rr'-ic-a-Y-id-e-L-a-P-o-rt-a-e-t-a-lli ~,

(1996, 1997)
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Além de problemas como assimetria de informação e conflitos de interesse, distorções

tributárias ou outros custos distorcivos podem produzir efeitos adversos sobre a eficiência de

mercados de capitais. Como exemplo empírico, tributos diferenciados sobre a negociação de ações

ou outros títulos no mercado secundário podem fazer com que estes mercados virtualmente

desapareçam, dependendo do nível de integração dos mercados de diferentes economias. Nesta

situação, corporações possuem incentivo emitir ações em outros mercados, mesmo que problemas

de assimetria possam ser maiores nesta situação. Vantagens fiscais na utilização de dívida ou

crédito também devem levar à distorções na eficiência destes mercados, podendo reduzir o

equilíbrio de um destes à solução trivial (inexistência do mercado). Neste sentido um planejador

central deve possuir a instrumentação necessária para avaliar qual o impacto de medidas desta

natureza sobre a eficiência do mercado de capitais, tendo acima de tudo clareza quanto à

importância social deste mercado, pois, conforme demonstramos no capítulo 2, uma parcela

significativa do crescimento econômico dependerá desta eficiência.



IV. Análise Empírica das Imperfeições do Mercado de Capitais no Brasil

Introdução

o objetivo deste capítulo é analisar empiricamente os resultados obtidos no

desenvolvimento dos modelos teóricos, aplicando-os conforme possível à realidade brasileira.

No segundo capítulo desenvolvemos uma estrutura macroeconômica baseada no modelo

de Solow-Swan, a partir da qual procurarmos defmir qual o impacto esperado da relativa

ineficiência do mercado de capitais sobre a perspectiva de crescimento futuro de uma economia.

O resultado mais significativo obtido no modelo base é a correlação entre a eficiência do

mercado de capitais e crescimento econômico, onde a propensão a poupar e a produtividade

marginal do capital da economia ponderam esta correlação como parâmetros da equação.

Em uma variação do modelo, com a propensão a poupar dependente da eficiência do

mercado de capitais, a correlação entre a propensão a poupar e a eficiência deste mercado se

somam aos demais fatores do modelo base no sentido de quantificar. a magnitude do impacto

esperado de uma melhora da eficiência de mercado sobre a perspectiva de crescimento

econômico. Em um modelo que considere uma função de desenvolvimento tecnológico

dependente da eficiência do mercado de capitais, a relação existente entre os dois mercados

(desenvolvimento de tecnologia e mercado de capitais) também será determinante sobre as

perspectivas de crescimento de uma economia dada uma mudança de eficiência no mercado de

capitais.

Na segunda metade do segundo capítulo apresentamos, a partir de fontes secundárias,

algumas evidências empíricas preliminares sobre o tema. No primeiro trabalho analisado, Atje e

Janovick (1990) estabelecem em um modelo econométrico a correlação entre o desenvolvimento

do mercado de capitais e a perspectiva de crescimento futuro de uma economia. Levine e Zervos

(1998), além de medirem o efeito de um mercado financeiro mais eficiente sobre as perspectivas

de crescimento de uma economia, procuram determinar quais os mecanismos de interação entre

as duas variáveis.
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Na primeira seção do presente capítulo ampliamos a argumentação apresentada, tendo

como foco duas questões distintas:
• A primeira análise refere-se às variáveis utilizadas pelos autores como proxi para a

eficiência do mercado de capitais. Conforme avaliamos no capítulo 3, o conceito de

eficiência em um contexto macroeconômico pode divergir do conceito definido no contexto

microeconômico, onde diversas alternativas são possíveis de serem consideradas.

~. A segunda questão refere-se aos testes. de determinação dos impactos da eficiência do

mercado decapitais sobre a economia brasileira.

No terceiro capítulo estabelecemos, a partir de um arcabouço microeconômico teórico, os

determinantes do diferencial de eficiência relativa do mercado de capitais. Após defmirmos a

aplicação do conceito de otimalidade restrita no sentido de Pareto ao mercado de capitais,

abordamos problemas de assimetria de informação, problemas de governança corporativa e

estruturas de custos destorcivas como os prirtcipais elementos a restringir a eficiência com que

funcionam estes mercados.

Na segunda parte do terceiro capítulo estabelecemos os elementos que balizam a

condicionalidade para convergência ou divergência da eficiência do mercado acionário de

diferentes economias. A partir da pesquisa bibliográfica realizada sobre o tema identificamos que

parte das causas dos problemas de eficiência do mercado são estruturais, relacionadas à própria

racionalidade dos agentes envolvidos86• Desta forma, essas causas em princípio são comuns a

todas as economias, não podendo ser interpretados como causa da diferenciação da eficiência

entre mercados. Demonstramos que a diferenciação da eficiência relativa do mercado de capitais

entre diferentes economias é uma conseqüência dos mecanismos de superação de problemas

estruturais. Outras fontes de diferenças na eficiência para o mercado acionário são as distorções

provocadas por estruturas de custos de emissão, falência e tributos decorrentes de imperfeições

na configuração do mercado ou de políticas públicas inadequadas.

•<
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86 Os principais problemas estruturais são a assimetria de informação e os problemas de govemança'-i1

corporativa.



Os mecanismos de superação dos problemas estruturais podem ser divididos em duas

categorias, os mecanismos endógenos e os mecanismos exógenos. Na segunda seção do presente

capítulo procuramos analisar o impacto dos mecanismos descritos para o mercado brasileiro,

onde o principal desafio nesta etapa é a definição de variáveis proxi que traduzam as cinco

hipóteses do teorema de neutralidade. Por esta razão, e devido à forte limitação existente para a

construção de uma base de dados completa sobre o tema, consideramos como fonte adicional de

dados outras formas qualitativas de pesquisa, tais como a busca de resultados empíricos em

fontes secundárias ou avaliações de especialistas sobre o tema.

Ao analisarmos em conjunto os resultados. obtidos nas duas seções deste capítulo

podemos formular as considerações finais sobre o tema. Tais considerações são contextualizadas

no próximo capítulo, em conjunto com as perspectivas de pesquisa futuras.

102



1. Testes para o mercado de capitais como restrição ao crescimento sustentado no Brasil.

1.1 Testes para crescimento e eficiência do mercado acionário

Na determinação empírica do mercado de capitais, em particular do mercado acionário,

como restrição ao processo de crescimento sustentado de uma economia, devemos traçar

algumas considerações preliminares sobre possíveis problemas de natureza estatística. Diversos

programas de pesquisa procuram associar o crescimento da renda per capita a variáveis como

educação, desenvolvimento tecnológico ou mesmo o sistema político vigente'". Para todos estes

tópicos existe uma correlação positiva e estatisticamente confiável entre tais variáveis no

presente e a perspectiva de crescimento do produto per capita no futuro. Para que possamos

testar a influência da eficiência relativa do mercado de capitais neste contexto, devemos

estabelecer uma metodologia adequada para não incorrermos em problemas de correlações

espúrias, controlando a amostra para que a interferência destes indicadores não gerem viés nos

resultados. Na realização dos testes propostos, avaliamos inicialmente alternativas de variáveis

representativas da eficiência do mercado de capitais amplo senso e em seguida procuramos

determinar qual das dimensões que compõe este mercado é relevante na determinação desta

eficiência.

A segunda consideração de ordem estatística refere-se à estrutura de variáveis utilizada.

Como variável representativa da eficiência do mercado de capitais amplo senso utilizamos a

relação entre poupança agregada e formação bruta de capital, conforme descrito na página 21 do

capítulo 2. Contudo, em termos empíricos, é necessário contextualizar adequadamente esta

variável, pois dois efeitos podem gerar distorções na amostra. A primeira possibilidade de viés é

determinada em função de fmanciamentos internacionais, que em um determinado período

podem gerar maior ou menor formação bruta de capital para o mesmo nível de poupança

doméstica. Outra fonte de viés refere-se ao perfil de investimento que depende da eficiência do--. ~

mercado de capitais. Para este modelo testamos a formação bruta de capital agregado e a

formação de capital privado. Desta forma, foram utilizadas como medida da eficiência do

mercado acionário as variáveis:

87 Para uma pesquisa a este respeito, vide Barro (1997, capítulo I)
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• formação bruta de capital sobre poupança doméstica (B 1);

• formação bruta de capitalsobre poupança doméstica mais entrada líquida de capital (B 2);

• formação de capital privada sobre poupança doméstica (B 3);

• formação de capital privada sobre poupança doméstica mais entrada líquida de capital (B4);

Os testes realizados procuram estabelecer as correlações empíricas para os resultados

obtidos nos modelos teóricos apresentados na página 38 do capítulo 2, que estabelecem:

• quanto mais eficiente for o mercado de capitais, maior será o nível e a taxa de crescimento do

produto per capita em estado estacionário;

• quanto mais eficiente for o mercado de capitais, maior será a taxa de crescimento do produto

per capita ao longo da dinâmica de transição;

• quanto mais eficiente for o mercado de capitais, maior será a taxa de acumulo do capital per

capita ao ,longo da dinâmica de transição;

• quanto mais eficiente for o mercado de capitais, maior será a taxa de crescimento da

produtividade do capital desta economia tanto ao longo da dinâmica de transição quanto em

estado estacionário;
• quanto mais eficiente for o mercado de capitais, mais a economia tenderá a crescer com base

em indústrias capital intensivas, devido ao fato do crescimento do produto estar atrelado ao

crescimento da produtividade do capital (capital share)e desenvolvimento tecnológico

(technological share);
• a propensão a poupar e a produtividade marginal do capital possuem efeito integrado na

determinação do impacto da eficiência do mercado de capitais sobre o crescimento da

economia.

Será sobre estas proposições que desenvolvemos os testes apresentados nas próximas

partes que compõe esta seção.
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1.2 Construção da base de dados

Para a realização dos testes foi desenvolvida uma base composta pela agregação de dados

provenientes dos Anuários Estatísticos do Banco Mundial, sendo as séries de valores faltantes
. . 1

obtidas junto aos Anuários da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico -

OCDE e às Estatísticas Financeiras Internacionais do Fundo Monetário Internacional'".

A amostra utilizada varia conforme a disponibilidade de dados, mas no total abrange 41

variáveis medidas para 43 países entre 1970 e 1999. Contudo, diversas variáveis não estão

disponíveis para alguns países em períodos de tempo específicos, de forma que eventualmente os

testes devem ser realizados com reduções no tamanho ou no período da amostra": Os países

arbitrariamente selecionados foram: Brasil, China, Hong Kong, Índia, Argentina, Austrália,

Bélgica, Bolívia, Canadá, Chile, Colômbia, Dinamarca, França, Alemanha, Hungria, Indonésia,

Irlanda, Itália, Japão, Coréia México, Noruega, Peru, África do Sul, Suécia, Suíça, Tailândia,

Tunísia, Turquia, Reino Unido, Estados Unidos, Uruguai, Venezuela, Rússia, Arábia Saudita,

Singapura, Espanha, Portugal, Polônia, Filipinas, Panamá, Países Baixos e Malásia.

88 Esta estrutura de dados enseja alguns problemas estatísticos relacionados à amostra. A confiabilidade da
base de dados decresce em função de distinções existentes na metodologia de apuração das contas nacionais
de cada um dos países da amostra. Este problema poderia ser contornado com uma avaliação criteriosa destas
diferenças e a padronização da metodologia resultante, mas esta tarefa está aquém dos objetivos de nosso
trabalho. Uma segunda possibilidade de viés refere-se ao padrão monetário das variáveis. Como exemplo, o
crescimento do produto de uma economia medido em dólares americanos é diferente do crescimento do
produto medido segundo os critérios de purchase power parity delineados pelo Banco Mundial. Como
tentativa de contornar-este problema, sempre que possível correlacionamos quocientes de medidas, de forma
que o viés de moeda afeta de forma equivalente o numerados e o denominador.

89 Um exemplo de dado faltante refere-se à poupança agregada ou formação bruta de capital dos países
pertencentes ao bloco do Leste Europeu no período que precede a década de 90.
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1.3 Crescimento e eficiência do mercado de capitais.

Para as duas primeiras proposições teóricas apresentadas, testamos a equação" G = a +

!3IXI, + !32X2,+ /3n Xn + /3n+ I OI + UI. Avariável endógena é a taxa de crescimento do produto per

capita, enquanto a variável O representa a eficiência do mercado de capitais. As n variáveis

iniciais representam as variáveis de controle da amostra e, sendo consideradas:

• Déficit do Governo .Central como percentual do PIB, assumido como proxi para déficit do

setor público, uma vez que não existem dados comparáveis de déficit de segundo ou terceiro

níveis de governo (Variável GCDEFICID;
• Taxa de variação dos preços ao consumidor, indicando a inexistência de estabilidade

macroeconômica, principalmente em países em desenvolvimento (Variável INFLAD;

• Índice de analfabetismo de pessoas com mais de 15 anos (Variável EDUC);

• Gastos per capita com saúde (SAUDE);

• Taxa de juros real (TXJUROS);

Os testes foram realizados em três estágios. No pnmeiro estágio realizamos uma

regressão simples entre a série de crescimento do produto per capita de cada um dos países que

compõe a amostra e os indicadores de eficiência do mercado de capitais. No segundo estágio

incluímos as demais variáveis de controle disponíveis e avaliamos como os resultados

preliminares se alteraram para cada uma das economias. Nos terceiro estágio realizamos testes

do tipo cross section contemplando a série de todos os países.

A primeira especificação correlaciona o crescimento do produto per capita à eficiência do

mercado de capitais, sendo os resultados sumariados na tabela a seguir. As três primeiras colunas

da tabela apresentam os resultados da regressão realizada para a primeira medida de eficiência

do mercado de capitais conforme defmição acima (formação bruta de capital sobre poupança

90 As duas primeiras proposições, que estabelecem a correlação entre a eficiência do mercado de capitais e o
crescimento da economia ao longo da dinâmica de transição e nô estado estacionário, serão testadas em
conjunto. Caso não houvesse crescimento esperado do capital per capita no estado estacionário seria possível
cindir os dois testes de acordo com as características de cada economia. Contudo, com a função de
desenvolvimento tecnológico dependente da eficiência do mercado de capitais, o capital per capita eleva-se
mesmo no estado estacionário. Desta forma, a determinação da correlação proposta toma-se homogênea para
as duas situações, não sendo possível separar as amostras.

106



doméstica). A primeira coluna apresenta o resultado obtido para o coeficiente da eficiência do

mercado, com o teste t de student em parênteses abaixo. A segunda coluna o intercepto da

regressão e a terceira coluna o R2 ajustado. Os demais grupos referem-se às defmições

alternativas de eficiência. Os resultados são discutidos a seguir.

Tabela 3: Correlação entre crescimento da renda per capita e efiCiência do mercado de capitais
91

()] (}2 (}3 (}4

() arO) -K e a((}) R () a((}) RZ o a((} ) RZ

Brasil
10,5 -7,9 8,6%

l3.7 -10,4 7,3%
7,3 -2,73 O

10.4 -4.6
0%

1(1,60) 1(1,20) 1(1,80) 1(1,43) (0,9) (0,45) 1(l,07) 1(0,68)

China92
1l,2 -2,58 0%

15,0 -4,5
0% N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.

(0,92) (0,22) (0,5) (0,17)

Hong Kong
-11,5 14,9 0,7% N,D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.
(l,8) (2,6)

Índia
20,0 -19,3 10"10 20,4 -19.5

8%
4,2 O 0%

4,1 0.1
0%

1(2,09) 1(1,84) 1(1,91) (1,68) (0,8) (O) 1(0,7%) (Ó) --
Argentina

25,0 -23 25%
26 -23 20"/0

l3 -8;4% 16% 16,6
-10,4 17,5%

(3,3) . (3,16) (2,9) 1(2,77) (2,5) (2,2) (2,35)

Austrália
4,25 -2,5 2,1%

4,48 -2,44 1,6%
6,07 3,59% 5%

70 -4.12
1,6%

(0,64) 1(0,36) 1(0,74) (0,41) 1(1,07) 1(0,70) (Ú) 1(0;82)

Bélgica
-1,45 3,6 0%

-0,5 1/,24 0%
4,9 2,17 0%

0,42 1,46
0%

1(0,33) 1(0,89) 1(0,22) 1,02) (0,5) (0,3) (0,0) (0,45)

1,77 -2,15 1,00 -0,87 /-_.

Bolívia 1(1,30) (1,07)
2,3% 1(1,84) 1(0,37)

2,4% N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.

Canadá
-2,01 3,82 O

-7,04 8,19 0,6%
-3,12 4,45

0%
-8,28 8,25 1,2%

(0,30) 1(0,60) 1(0,10) {QJ4) i(0,42) 1(0,73) 1(1,15) (LSO)

Chile
-4,67 7,9 O

-6,09 8,89 1,3%
9,62 -3,35 . 13%

12,7 -4,67 16%

f 0,90) \ (1,45) 10,17) 1(1,72) 1(2,28) 1(1,12) 1(2,52) 1(1,45)

Colômbia
2,38 4,62 3,5%

1,65 3,67 2%
0,73 2,39% O

1,65 122 0%

10,43) .(2,65) 1(0,73) 1(1,75) 1(0,14) (1,5) 1(0,57) 1(0:72)

Dinamarca
1,63 0,07 O

2,44 -0,48
O

3,7 -1,44 3,7
4,12 -1,5 2,3%

(0,6) 1(0,02) 1(0,89) 1(0,19t I(I,Ol) \(0,47) 1(1,22) 1(0,58)

França
0,27 1,81 O

1,04 0,73 O N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.
1(0,06) 1(0,46) 1(0,37) 1 (0,27)

Alemanha
14,5 15,0 O

-8,82 9;36 O N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.
1(0,82) 1(0,89) (0,9) 1(0,01)

Hungria
-1,19 3,51 0,2%

52 -3 ~,3% N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.
1(0,27) 1(0,73) 1(0,98) \ (0,55)

Indonésia
9,96 -4,66 3,8%

9,59 -4,08 1,4 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.
1(1,47) (0,75) 1(1,17)' (4,56)

Irlanda
-15,15 16,25 16,6%

-11,41 12,92 18,9%
-4,26 8,69 O N.D N.D. N.D.

(1,84) (2,79) (2,01) (3,46) (0,28) (1)

91 Períodos amostrais: Alemanha (1992 - 99) ; Irlanda (}](1986 - 99) e ()2( 1990 - 99) ; Japão ()2(1977 - 99)
; Venezuela ()3 e ()4 (1984 _ 98) ; Rússia (1989 - 99); Singapura: ()2 (1972 - 99) ; Espanha (1980 - 99) ;
Portugal (1986 _ 98) ; Polônia (1991 - 99) ; Filipinas: () 3 e ()4:. (1975 - 98) ; Panamá: Teta () ] e ()2 (1980 -
99) 3 ()3 e ()4 (1985 _ 98); Países baixos (1977 - 99) ; Suíça: ()2 (1983 - 98). Demais países 1970 - 1999.

92 Para o caso da China, o período considerado no teste foi de 1990 a 1999. Tal fato deve-se à inexistência de
um mercado de capitais no período anterior, de forma que os coeficientes obtidos não apresentam qualquer
validade estatística para o período de 1970 a 1999, sendo o sinal do intercepto da regressão positivo (não há

sentido econômico neste caso)
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B] 02 B3 B4

B a(B) K B a(B) R" B a(B) jf B a(B) R2

Itália
6,12 -3,66 4.9%

6,13 -3,59 4.9% N.D. \N.D. \N.D. N.D. N.D. N.D.
1(l,58\ (0,69) 1(1,58) 1(0,96)

Japão
2,67 0,34 0,1%

. 11,14 -8,3 4.2%
19,3 -12,0 5.4% 30,0 -20,37 2L5"10

1(0,19} (0,02) 1(0,96) (0,73) 1(1,61) (1,3) (2,6) (2,3)

Coréia
-0,98 7,38 0%

-1.01 7,33 0,1%
0,82 5,34 O

2,52 3.93 0.6%
1(0.32) (2,13) (0'\8) 1(1.29) (0,14) (1,0) 1(0,~7) 1(0.66)

México
12,99 -11,35 26%

15.33 -12,85 30.6% N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.

I- 1(3,34) 1(2,86) 1(3,71) 1(3,23)

Noruega
0,79 2,27 0%

0,58 2,38 0,2%
-4,35 5,83 1,7%

-4,12 5.57
0,6%

1(0,36) 1(1,12) 1{0,23) 1(I ,77) 1(I,i7) 1(2,14) 10,06) 1(2,04)

Peru
2,83 -2,93 1,3%

-0,22 0,5 0%
10.48 -9,12 6,7%

3,24 -2,76 0,3%

(0,62) 1(0,56) 1(0,04) (0,08) 1(I,()7) 1(l,08) 1(0,23) 1(0,25)

África do Sul
8,88 -7,54 12,2%

9,28 -7,71 12,5%
10.17 -5,09 5,8%

10,33 -5,5 3,7%

1(2,23} 1(2,17) (2,0) 1(1,94) 1(1,65) 1(1,58) 10,45) (1,39)

Suécia
-2,54 3.94 2,4% -1,98 3,34 3,5% N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.

1(0,84) 10;42) (1,0) 1(1,91)

Suíça
14,72 -13,04 26,8%

8,19 -6,30 10,8% N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.
.'

r "3,35) 1(3,10) 1I},67) 1(1,47)

Tailândia
12,24 -8,68 20,7"10 11,22 -7,08 19,5%

24,7 -15,8 50%
24,95 -15,19 50,2%

1(2,92) , (I,85) 1(2,83) 1(1,66) (5,40) 1(4,08) 1(5,41) 1(4,04)

Tunísia
-10,77 15,96 14,7% -11,75 16,12 12%

-19,83 14,52 19,5%
-22.13 14,91 18%

- 1{2,45) 1(3,03) 1(2,22) 1(2,75) 1'(2,80) 1(3,52) I(úm 1(3,34)

Turquia
6,45 -5,87 2,8%

6,18 -5.43
2,5% N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.

(1,35) .(0,98) 1(1,32) 1(0:93)

Reino Unido
1,03 0,97 0%

3,46 -1.20 0%
1,83 0,41 0%

6,21 -2,91 3,6%

1(0,25) 1(0,22) 1(0,48) 1(0,25) 1(0,45) 1(0,11) 1(1,02) 1(0,60)

Estados Unidos
15,5% -14,4%

13,5%
20,7"/0 -19,2 15% N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.

1(2,31) 1(2,03) 1(2,45) 1(2,22)

Uruguai
1,32 0,31 O

-0,24 1,87 O
3,38 -0,44

1,8%
1.78 0,67 0,4

1(0,34) . (0,08) 1(0,05) 1(0,45) 1(0,71) 1(0,13) 1(0;35) 1(0,20)

Venezuela
5,58 -5,45 9,3%

5,21 -5,01 8,6%
7,62 -2,75 2,75%

7,08 -2,39 0%

1(1,70) 1(1,88) 10,62) 10,80) IfI,OI) 1(0,86) 1(0,93) 1(0,77)

Rússia
-11,7 5,50 0%

-12,6 6,15 1,5% N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.
1(0,95) (0,51) 1(I,ü7) 1(0,60)

Arábia Saudita
-6,98 5,59 23% N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.

f-------- 1(3,11) 1(2,81)

Singapura
4,52 1,36 24%

3,32 2.82 3% N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.
~1(3,Il) (0,9) 10,35) 1(1,33)

Espanha
0,47 1,84 0%

0,11 2,20 0% N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.
1(0,14) 1(0,59) 1(0,03) 1(3,18)

-Portugal -8,70 15,51 14,1%
-10,7 16,8 13,0% N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.

1(1,72} 1(2,25) 10,67) 1(2,13)

Polônia
-0,94 4,55 0%

-14,5 17,2 4,5% N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.
1(0,09) 1(0,42) 1(1,17) 1(1,47)

Filipinas
0,94 0,03 0%

1,34 -0,36 0%
2,55 -1,58 1,6%

3,19 -2,00 1,6%

1(0,31) 1(0,00) 1(0,36) 1(0,08) (0,60) 1(0,39) 1(0,60) 1(0,40)

Panamá
12,6 -10,7 33,3%

14,75 -11,4
30,2%

14,83 -9,9 37%
23.8 -14,1 48,5

1(3,24) 1(2,86) 1(3,04) 1(2,70) 1(2,83) 1(2,51) 1(3,64) . (3,26)

Países Baixos
-4,32 5,51 0,6%

-5,36 6,04 11,4% N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.
-10,06) 1(1,57) 1(1,95) 1(2,75)

Malásia -
6,15 -1,19 4,9%

7,19 -1,44 6,7%
16,19 4,93 17,5%

20,34 -6,06 16,9

(1,58) (0,33) (1,42) (0,35) (2,64) (1,36) (2,59) (1,47)

Tabela 3: Correlação entre crescimento da renda per capita e eficiência do

mercado de capitais (continuação da página anterior)
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À parte algumas exceções observáveis, podemos notar que os resultados obtidos estão de

acordo com os resultados do modelo teórico desenvolvido no capítulo 2
93

. A primeira

constatação refere-se ao fato do intercepto ser, feitas raras exceções, negativo. O intercepto

define o valor esperado do crescimento do produto per capita da economia caso a variável

independente seja zero. Este caso somente será possível se a formação bruta de capital for muito

baixa, visto que a poupança interna é limitada pelo próprio tamanho do produto da economia.

Desta forma, caso a variável independente assuma valores próximos a zero, não haverá

investimentos brutos, e a renda per capita tenderá a decrescer conforme seja depreciado o capital

per capita. Podemos deduzir que os interceptos indicados para 0S dois primeiros grupos de

variáveis independentes, Oi e 02, representam o valor esperado da depreciação bruta de capital

agregado da economia. Os interceptos indicados para o terceiro e o quarto grupo representam a

expectativa de decrescimento do produto per capital sem que ocorram investimentoS privados.

Uma correlação observável é a de que o intercepto será tão mais relevante quanto maior

for o capital per capita da economia em análise. Como ilustração, o valor obtido para os Estados

Unidos (14%) é quase duas vezes maior do que o valor obtido para o Brasil (8%), sendo este
/'

quase quatro vezes maior do que o valor obtido para a Bolívia (2,15%). Esta observação está de

acordo com os resultados obtidos no capítulo 2, onde urna economia cresce ao longo do tempo

acumulando capital.per capitaassintoticamente com relação ao nível de estado estacionário.

93 As exceções observáveis são Irlanda, Tunísia, Coréia, Hong Kong, Colômbia. O caso Irlandês é aquele que
desperta maior interesse, pois a Irlanda observou grerrde crescimento baseado no desenvolvimento e
exportação de software, perdendo somente para a Índia. Contudo, o exemplo indiano é um claro indicador da
importância do mercado de capitais, enquanto no caso Irlandês esta correlação não se repete. Em outros
termos, no caso indiano a formação bruta de capital respondeu por 10% do crescimento da renda per capita,
enquanto no caso Irlandês este padrão não se repetiu. Possivelmente a estruturadas corporações pertencentes
a esta indústria difere nos dois países, de onde resulta os resultados dos testes. Esta proposição é deixada
como indicação para pesquisa futura no capítulo 5.
No caso da Tunísia possivelmente a correlação se deve à inexistência de um mercado de capitais. Na
Colômbia os problemas políticos no período observado provocam distorções na amostra. Estes países serão
descartados da amostra.Os resultados obtidos para Bélgica, França, Reino Unido, Alemanha, Noruega, Suécia, Polônia, Rússia,
Portugal, Espanha e Países Baixos indicam ambigüidade nos resultados, sendo as estatísticas obtidas não
significativas para qualquer uma dàsespecificações da regressão. A Europa deve receber atenção especial,
pois constitui um exemplo de estagnação, ou decrescimento, de renda per capita concomitante a tentativas de
melhora do desempenho econômico. Em outros termos, ao mesmo tempo em que os países criavam medidas
para melhorara eficiência do' mercado, a renda per capita permanecia em suave decrescimento. Como
resultado existe uma tendência, estatisticamente não relevante, de inversão na correlação teórica proposta.
Problemas semelhantes são revelados para o Canadá e o Uruguai.
Os resultados obtidos revelam maior aderência aos resultados teóricos em países em desenvolvimento, como
Brasil, Índia, Bolívia e México.
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A segunda observação decorrente da amostra analisada é a de que algumas economias

apresentam relevância para o intercepto no terceiro e o quarto grupo de variáveis em comparação

ao primeiro e ao segundo, como Argentina, Chile, Filipinas e Austrália. Nesses países, pode-se

afirmar que no período em análise a formação bruta de capital privado apresentou maior

relevância do que a variável medida para a economia agregada. Desta forma, pode-se afirmar

haver um efeito de crowding out, em que o capital privado substitui o capital público como

gerado de crescimento no produto per capita.

As regressões testadas com especificações mais amplas, com o objetivo de controlar a

amostra para correlações espúrias, não apresentaram resultados qualitativamente distintos.

QuantitatiV'amente observa-se uma significativa queda no intervalo de confiança para a

significância estatística do coeficiente da eficiência do mercado de capitais. Em outros termos,

pode-se supor uma correlação positiva entre as variáveis, ensejando, problemas de

multicolinearidade. As demais variáveis que compõe as contas nacionais (inflação, déficit

público e taxas de juros real) estão em linha com a predição da teoria, contudo sendo

estatisticamente não significativa para a maioria das economias. Estas variáveis serão analisadas

com maior profundidade nos testes de cross section apresentados na tabela a seguir, em que a

média do crescimento do produto per capita de cada economia que compõe a amostra completa

de países entre 1980 e 1999 é correlacionada com a eficiência do mercado de capitais no período

imediatamente anterior'", com o índice de analfabetismo da população no início do período, da

instabilidade econômica ao longo do período, medido como a média da inflação do período, e do

déficit médio do setor público para o período. Os resultados são apresentados na tabela a seguir,

onde são indicados os valores dos coeficientes e a respectiva estatística t de student em

parênteses abaixo. Os mesmos testes são realizados para uma quebra do período amostral em três

sub-periodos de 5 anos. A análise segue a tabela.

94 O coeficiente entre formação bruta de capital e a poupança agregada foi medido como a média dos três anos

que antecedem cada período em análise.
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Período

1985 - 1999 1985 - 1990 1990 -1994 1994 -- 1999

~

-2,59 -2,20 5,54 -5.45 I

(1,09) (1,20) (2,17) (3,18)

OI
5.59 8.68 -1,25 1.41

(2,19) (1,96) (0,46) (0,96)

Analfabensmo"
0,01 0,06 0,08 -0.001

(0,24) (0,77) (\,01) (O)

Saúde
-0,001 O -0,001 -0.001

(O) (O) (O) (O)

Déficit Fiscal
-0,21 -0,14 -0,30 , -0,01

(1,46) (0,55) (2.69) I (O, lO)

Inflação
-0,03 -0.02 O -0.07

(1,85) (l ,21) (0,05) (3,07)

Juros Real
0,045 0,04 -0,047 -0,01

(0,73) (0,06) (0,77) (0,53)

Observações 35 32 36 37

If 24% 18,9"10 28% 18%

Prob (t) 15% 6% 1% 4,3%

D.W. 1,83 1,73 1,56 2,18

Tabela 4: Análise de cross section para o crescimento da renda per capita da amostra de países

Podemos observar que para o período de quinze anos os resultados obtidos estão de

. acordo com o predito pelo modelo teórico do capítulo 2, bem como em outros artigos que versam

sobre a análise empírica deste tema (Levine e Zervos (1998)). Para a totalidade da amostra, caso

a formação bruta de capital fosse zero, a renda per capita teria decrescido a uma média anual de

2,6%, podendo este valor ser visto, amplo senso, como a depreciação média não ponderada do

capital per capita das economias que compõe a amostra. Os gastos com educação estão em linha

com o esperado, uma vez que economias com maior produto per capitano início de cada período

possuem índices menores de analfabetismo, de forma que quanto maior o analfabetismo, menor

o produto per capita e maior a taxa de crescimento esperada pelo efeito convergência. A inflação

possui um efeito estatisticamente significativo sobre o conjunto da amostra, confirmando a

intuição de que instabilidade econômica impede a realização de investimentos de longo prazo e

deprime as perspectivas de crescimento econômico.

Um efeito diferente do esperado refere-se aos gastos com saúde. Apesar deste fator ser

estatisticamente não significativo para qualquer nível de confiança, seu sinal é o inverso do

95 Os dados de analfabetismo estão disponíveis somente para países em desenvolvimento, não estando
disponíveis para países desenvolvidos. Desta forma, a regressão inicial não considerou esta variável para o
conjunto de países, sendo os parâmetros obtidos na equação inicial os indicados na tabela. O resultado para a
variável educação foi obtido numa regressão à parte somente com países em desenvolvimento, com uma

amostra de 22 países.
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esperado, em que a teoria prediz que quanto maiores forem os gastos per capita, maior será o

crescimento per capita da economia. Na realidade este fator é distorcido pelos países europeus e

asiáticos, em que os países europeus apresentam um alto gasto com saúde por habitante (sempre

entre US$ 2400 e US$ 2700 I ano I habitante, exceção feita à Espanha e Portugal) e baixo

crescimento econômico, enquanto países asiáticos apresentam baixo gasto com saúde por

habitante (entre US$ 200 e.US$ 800 I ano I habitante, exceção feita ao Japão) e alto crescimento

econômico. Países em desenvolvimento possuem ~oeficientes positivos para esta variável,

conforme o esperado.

A decomposição do período em análise em subgrupos de 5 anos revela problemas de

consistência relevantes para o período entre 1990 e 1994. Nos demais períodos o comportamento

das variáveis está em acordo coma previsão do modelo, refletindo o resultado obtido para o

período de 1985 a 1999. No período de 90 a 94, à parte a constante, o único parâmetro

explicativo para o crescimento per capita foi o déficit público. As demais variáveis não

apresentaram qualquer relevância, apesar da equação como um todo apresentar relevante poder

explicativo. A relevância do déficit público para o período entre 1985 e 1999 está concentrada

exatamente neste quinqu~nio, e seu efeito se sobrepôs aos impactos dos demais parâmetros

incluídos na especificação do modelo. Este período permanece como indicação para pesquisa

futura, urna vez que não existem fontes de informação que revelem os fatos por trás dos

resultados obtidos.

o impacto da eficiência do mercado de capitais sobre o crescimento do produto per capita

está principalmente associado ao período 1985 - 1989, sendo o valor do coeficiente

estatisticamente não relevante para a decomposição dos períodos posteriores. Esta decomposição

permanece não explicada, não sendo possível estabelecer a partir da base de dados urna relação

lógica entre as variáveis observadas e o declínio da importância do mercado decapitai, a não ser

pelo próprio amadurecimento econômico dos países que compõe a amostra. A hipótese não

testada neste trabalho é a de que em estado estacionário o mercado de capitais tende a ser menos

necessário, urna vez que as perspectivas de crescimento do produto per capita são naturalmente

menores.
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À parte as observações realizadas, podemos indicar que a eficiência do mercado de

capitais, traduzido na relação entre formação bruta de capital e poupança agregada, foi uma

variável relevante na explicação do crescimento econômico observado para a amostra de países

selecionados entre 1985 e 1999. Apesar das ressalvas de caráter estatísticos que sempre se fazem

presentes, pretendemos ter angariados subsídios empíricos suficientes para comprovarmos os

resultados teóricos mais relevantes obtidos no capítulo 2, sendo que nas demais partes que

compõe esta seção analisamos alguns dos detalhamentos das correlações propostas.

1.4 Estrutura do mercado de capitais

Os testes realizados avaliaram a importância do mercado de capitais no crescimento do

produto per capita de diferentes economias, contudo sem diferenciar qual das dimensões que

compõe este mercado é a mais relevante. Nesta seção testamos as correlações entre os

indicadores tradicionalmente utilizados para medir a eficiência do mercado acionário e a

eficiência do mercado de crédito e o índice de eficiência do mercado de capitais nos países que

compõe a amostra. A regressão realizada parte do indicador mais importante para a eficiência do

mercado de capitais obtido em um dos quatro grupos apresentados na Tabela 3, sendo três

variáveis independentes96
:

• Capitalização de mercado das corporações de capital aberto (MKAP);

• Turnover do mercado de capitais (TURNOVER)

• Volume de crédito disponibilizado para o setor privado pelo setor bancário (CRED)

Os resultados são apresentados nas tabelas a seguir, onde são identificados o parâmetro

de eficiência mais relevante para o mercado de capitais de algumas economias selecionadas e os

resultados da estatística t de student obtidos para cada um dos indicadores do mercado acionário

e do mercado de crédito (os valores absolutos dos parâmetros não apresentam sensibilidade

prática, de forma que não há sentido em apresentá-los).

..
\

% Os resultados apresentados devem ser analisados com cautela. As séries de dados usualmente se referem a
períodos entre 9 e 11 anos, provocando distorções nos resultados obtidos pelo pequeno tamanho da amostra.
O segundo problema observado. que pode ser considerado uma fonte de viés é a multiColinearidade entre as
séries independentes, em que a correção temporal entre a eficiência do mercado de capitais e a eficiência do
mercado de crédito tende a ser bastante relevante do ponto de vista estatístico.
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Tabela 5: Dimensões de eficiência do mercado de capitais

Variável. arO) Mkap Tumover Cred R2 Probo (F) D.W

Io~pendente
Brasil OI 12,36 1,75 0,69 2,70 83,7% 0% 2,45

lndia OI 2,59 \,01 0.24 0.09 4,75% 50"10 1,06

Argentina OI 5,09 3,11 \,25 1.21 63% 1,7% 1,46

Austrália 03 7,61 1,59 - 1,42 5,9% 32% 1,80

Bélgica OI 5.61 3.14 - 3,08 83% 0% 1,14

Bolívia OI 7,38 - - 3,19 24% 0,3% 1,00

Chile (}4 1,67
, 2,41 2,25 0,73 38% 10"/0 2,90

Irlanda Oi 7,70 - - 1,44 8,3% 17,5% 0,58

Japão (}4 8,77 0,31 - 0,30 3% 89% 0,60

México fJ2 1,34 1,47 0,51 1,09 4,9% 37% 1,19

Africa do Sul OI 3,90 1,39 - 1,36 64% O 1,83

Suécia fJ2 1,96 4,39 - 0,16 74% O 1,08

Suíça OI 2,35 1,42 - 1,32 40% 5% 0,92

Reino Unido 03 3,10 0,70 - 1,20 15% 47% 0,68

Estados Unidos OI 1,06 5,10 - 5,08 71% O 217,

Rússia OI 3,83 - - 1,15 5,3% 0,30 1,53

Espanha OI 3,10 3,01 - 2,09 43% 4,2% 1,17

.'
A primeira consideração observável refere-se à diferença entre o índice de capitalização

de mercado e o índice de liquidez (turnover). Apesar de diversos autores considerarem a segunda

variável mais relevante para medir a eficiência micro econômica do mercado acionário, do ponto

de vista macroeconômico a capitalização de mercado se sobressai como indicador de eficiência.

Tal fato é compreensível, considerando que a formação bruta de capital é financiada via mercado

acionário quando da colocação inicial ou secundária de ações no mercado primário. O fato da

ação apresentar grande liquidez no mercado secundário não significa que necessariamente mais

corporações estão fmanciando a formação ~e capital via este mercado.

A segunda constatação relevante refere-se a tanto o mercado de crédito quanto o mercado

acionário serem relevantes, com níveis de significância diferentes, para quase todos os países da

amostra, comprovando os resultados de complementaridade entre. estes descritos por Levine e

Zervos (199~). Contudo, feitas raras exceções, o conjunto do mercado acionário com o mercado

de crédito são insuficientes para explicar a dinâmica de longo prazo da relação entre formação

bruta de capital e poupança. Para a amostra acima apresentada a média do poder explicativo das

regressões foi de 37,11 %. Existem, destarte, outros fatores que interferem na eficiência com que

recursos são alocados na forma de investimento. Possivelmente os dois fatores de maior

114



relevância na complementaridade desta explicação são a eficiência com que corporações

investem os lucros retidos e como funcionam os mecanismos de crédito para o desenvolvimento

cedidos por bancos estatais (a variável de eficiência do mercado de crédito considerada

correlacionava a eficiência do setor bancário privado). Outros mecanismos de financiamento,

como fundos de private equity ou venture capital podem responder por uma parcela considerável

da eficiência na intermediação fmanceira destas economias. Contudo, este perfil de análise

apresenta baixa disponibilidade de dados e foge ao objetivo de nosso trabalho.

A -possibilidade de existência de multicolinearidade entre as variáveis independentes

permite questionar parcialmente a aplicação dos resultados teóricos a algumas das economias.

Este fato denota a necessidade de se continuar em busca de variáveis instrumentais que

mensurem adequadamente quais os canais de eficiência do mercado de capitais em diferentes

economias.

1.5 Crescimento industrial e desenvolvimento tecnológico

Um dos resultados teóricos de maior interesse apresentado no capítulo 2 refere-se aos

vetores de crescimento econômico como uma função do desenvolvimento do mercado de

capitais. Economias com mercados de capitais mais eficientes tendem a crescer através de

setores intensivos em capital, elevando o capital share da economia, além de setores intensivos

em tecnologia (technological share).

A medida para capital share está relacionada aos testes anteriormente formulados, onde o

crescimento do capital per capita indica o aumento da participação deste componente no

crescimento esperado de uma economia. Para analisarmos os efeitos diretos sobre o perfil de

crescimento setorial testamos a correlação entre o desenvolvimento do mercado de capitais e o

grau de participação dos setores de industriais e de serviços na formação do produto interno

bruto para uma seleção de economias no período em análise. Os resultados são apresentados na

primeira coluna da tabela a seguir. Para testarmos a relevância do mercado de capitais sobre o

technological share correlacionamos três variáveis próxi para technological share e a eficiência

do mercado de capitais. As três variáveis consideradas são:
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• exportação de produtos de alta tecnologia

• Gastos correntes com informatização e comunicação

• Número de computadores por 1000 habitantes

Os resultados obtidos são apresentados na tabela a seguir:

Tabela 6: Correlação entre crescimento da renda per capita e eficiência do mercado

de capitais

Participação Exportação de pastos com Telecom Número de

Industrial Tecnolo~ia e I iformatica Computadores

() arO) -If () arO) R! O arO) R] O arO) R]

Brasil
-3,25 92 O

10,70 -3,8 7,7%
3,77 -0,09 3,2%

9253 -78 70%

(1,1) (31) (1,35) (0,47) (0,88) (0,02) 1(s,'t 5) (4,34)

Índia
59,69 -0,88 37,5%

14,98 11,78 44,4%
11,80 -12,06 22,2% N.D. N.D. N.D.

1(4,29) i (0,05) 1(2,99) 1(2,10) k2,03) 1(1,85)

Argentina
8,43 84,09 26,8%

-5,24 11,92 O
-3,11 6,46 6,6%

56,49 -35,5 32,2%

1(3,41) 1(34,9) 1(0;85) 1(1,78) 1(1,22) 1(2,29) 1(2,49) 1(1,55)

Austrália
-1M 98,3 O

-6,42 18,2 O
5,73 2,60 32,6%

472,2 -209 O

1(0:56) ! (36,5) 1(0,93) 1(2,85) 1(1,97) (0,96) 1(0;67) 1(0,32)

Bélgica
-4,75 \01 13,<JO/o-31,7 33,6 78,6%

-1,54 6,93 O N.D. N.D. N.D
1(2,39) (54) 1(5,17) (6,4) 1(0,52) 1(2,76)

Bolívia
3,54 72,7 35,4% N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 3,32 -1,44 4,4%

1(2,43) 1(27,9)
[(0,981 li°,23)

Chile
-0,38 92 0,3%

4,4 0,09 12,1%
2,53 2,79 6,5%

137 -65,4
50,5%

(0,3) (116) (0,98) (0,03) (1,19) (1,88) (3,35) (2,41)

França
-5,87 102 43,<JO/o-32,3 50,0 79,2%

0,27 5,65 0,6% N.D. N.D. N.D.
1(4,27) 1(73,8) 1(6,55) ! (10,6) 1(0,19) 1(4,41)

Irlanda
-13,5 . 102 29,3%

-21 57,4
15%

3,92 3,4~ 8,3%
~731 666 25%

1(2,52) 1(26,8) 0,7) 1(6,85) 1(0,73) ln.on 1(2,16) 1(2,87)

Japão
-9,68 104,4 7,5%

-15,6 37 18,1%
23,1 -11,3 48,8%

"261 287 O

10,63) (23) 10,79) .(5,57) 1(2,59) 1(1,70) 1(0,43) (0,63)

México
-1,64 92 0,8%

-14 27,7 10%
-1,07 4,71 17,6%

-27 43,4 O

1(0,49) (29) 10,49) 1(2,96) 1(1,57) 1(6,97) 1(0,91) 1(1,61)

África do Sul
-3,26 97 11,<J010 11,1 -3,4 .

12,3%
6,91 0,46 50%

147 -98 57,6%

1(2,21) (75) 1(1,40) 1(0,49) [(2,83) 1(0,21) 1(3,99) (3,2)

Suécia
-4,29 100 72%

13 25,3 62,4%
-2,62 9,81 9,6%

-631 666 85,1%

1(7,07) (200) 4,39) 1(11,6) i(I,32) 1(7,74) 1(8,01) (111

Suíça N.D. N.D. N.D. -6,59 22,6 7,4%
2,31 5,31 1,4%

-1305 1374 49,<J0/0
10,34) (5,19) (0,27) (0,74) (3,31) (3,88)

Tailândia
-14,2 97,4

12,5%
-18,7 43.9 44,<J0/0

1,47 1,03 85%
-23 35,2 40%

1(2,26) 1(13,8) . (3,1) (7,0) 1(6,24) 1(4,35) 1(2,89) (4,21)

Reino Unido
0,71 97,7 5,6%

4,2 22,2 2,3%
15,1 -6,21 67,5%

89,1 64,8 0,6%

1(0,88) (125) 1(0,48) 1(2,65) (3,9) (1,7) 1(0,28) 1(0,21)

Estados Unidos N.D. N.D. N.D. -6,6 39,8 2,8%
15,2 -8,2 43,8%

-483 735 3,7%
(0,4) 1(2,71) i (2,3) (1,2) 1(0,78) (1,09)

Rússia
-17,8 105 30,1% N.D. N.D. N.D. 0,62 1,25 6,1% N.D. N.D. N.D.
(2,3) 1(15,7) ICO,62) 1(1,52)

Espanha
6,95 88 18,2%

2,34 5,40
3,7%

-0,14 4,09 O
2,78 -200 43%

10,97) [(17,6) 1(1,19) 1(2,95) . (0,2) 1(5,71) 1(2,09) I (2~38)

Podemos observar que para a quase totalidade das economias da amostra os gastos com

tecnologia da informação e telecomunicações são positivamente correlacionados com a
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eficiência do mercado de capitais, sendo esta correlação estatisticamente significante ao nível de

1% a 5%. De acordo com a teoria, tais setores dependem de volumes de capital significativos

tanto para as áreas de pesquisa e desenvolvimento quanto para a implantação da infra-estrutura

necessária para operacionalizar os serviços. Desta forma, fontes de fmanciamento externo

possuem grande importância para o desenvolvimento do setor, que levam aos resultados obtidos.

,---'

Os indicadores de crescimento dos setores industriais e de serviços não foram

significativamente correlacionados com a eficiência do mercado de capitais de forma

generalizada para a amostra. Tal ausência de significância na correlação possivelmente se deve

ao fato de que as economias que possuem mercados de capitais ativos já possuem um setor de

serviços e um setor industrial ativos. Desta forma, a expectativa de crescimento da participação

destes setores na formação do produto antecede temporalmente o crescimento do mercado de

capitais. Sendo o mercado de capitais parte do setor de serviços, podemos constatar que a

variável independente é também parte da variável dependente, criando pouco sentido econômico,

para a correlação proposta
I

Gastos com exportação de tecnologia também tendem a ser positivamente

correlacionados com o desenvolvimento do mercado de capitais para as economias que compõe a

amostra. Neste caso, maior atenção deve ser direcionada à comparação entre Irlanda e Índia já

citada, em que no caso Indiano as exportações de tecnologia dependem de fontes de

fmanciamento externas, de forma que o mercado de capitais é uma variável relevante na

explicação de crescimento deste' setor. Contudo, no caso da Irlanda a base implantada parece

depender de pouco financiamento externo, definindo outro perfil para a correlação entre

exportação de tecnologia e desenvolvimento do mercado de capitais.

A variável número de PC's por habitante não possui uma tendência clara; sendo não

considerada para efeitos de análise.

..~
I:
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1.6 Avaliação da importância do mercado no Brasil

Com base nos resultados obtidos podemos avaliar empiricamente a importância da

eficiência do mercado de capitais como determinante do crescimento sustentável da economia

brasileira. Os resultados obtidos na Tabela 3 indicam principalmente que as duas primeiras

representações da eficiência do mercado de capitais (formação bruta de capital sobre poupança e

formação bruta de capital sobre poupança mais entrada líquida de recursos externos) estão

significativamente correlacionadas com o crescimento do produto interno per capita no período

de 1970 a 1998. Contudo, apesar desta importância, o fator eficiência do mercado de capitas

explica apenas cerca de 8% do crescimento do produto per capita, contra 9% na Venezuela, 22%

na Argentina e 28% no México, países de características semelhantes à economia brasileira. A

constatação que se induz é a de que a formação bruta de capital tem sido marginalmente

fmanciada'através do mercado de capitais. Os resultados obtidos por Mendonça de Barros et Alli

(2000), reproduzidos na Tabela 7 são um forte indicativo desta constatação.

Tabela 7: Participação do mercado de capitais na
formação bruta de capital da economia brasileira
(1980~ 1999, Mendonça de Barroset Alli (2000»

Debêntures Ações Total

1980 1.21 0.54 1.75

1981 0.48 2.86 3.34

1982 0.78 2.90 3.68

1983 0.68 1.89 2.57

1984 1.50 0.85 2.35

1985 1.55 0.30 1.85

1986 2.34 0.27 2.61

1987 0.59 0.04 0.63

1988 0.71 4.34 5.05

1989 0.68 1.34 2.02

1990 0.81 0.95 1.76

1991 0.82 1.37 2.19

1992 1.31 0.47 1.78

1993 1.00 4.55 5.55

1994 1.99 2.91 4.90

1995 1.46 5.24 6.70

1996 0.78 5.60 6.38

1997 2.18 4.31 6.49

1998 2.35 5.81 8.16

Média 1,22 2,45 3,67
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A segunda constatação é a de que 83% da eficiência do mercado de capitais é explicável

pelos indicadores de eficiência do mercado de crédito e do mercado acionário, sendo ambos

estatisticamente relevantes na correlação proposta. Contudo, realizando a estimação de cada um

dos fatores em separado, observamos que apesar de estatisticamente significativo para um

intervalo de confiança de 1%, o crédito doméstico responde por somente 19% da eficiência do

mercado de capitais. A capitalização de mercado, além de estatisticamente significante para um

nível de 1%, responde por 65% da eficiência do mercado de capitais
97

. Estes resultados

confirmam a percepção de que até a metade da década de 90 o sistema bancário privado não

representava, do ponto de vista macroeconômico, uma fonte efetiva de fmanciamento. O

dinamismo conferido pelo mercado de capitais na economia brasileira estava baseado no

mercado de capitais.

Contudo, como indicam Mendonça de Barros et Alli, este aparente dinamismo foi um

reflexo do crescimento das corporações estatais de capital aberto. No mercado acionário

brasileiro as ações de maior liquidez sempre foram companhias estatais de telefonia (Telebrás,

Telesp), petróleo (Petrobrás), eletricidade (Eletrobrás), água e saneamento (Sabesp), entre outras.

Estas corporações não raramente respondiam por 65% do volume de ações negociadas, ficando

as a participação de corporações privadas restrita a grandes corporações estabelecidas. Desta

forma, na realidade o mercado acionário proveu pouc~ dinamismo para o setor privado,

delegando para o mercado de crédito bancário esta função de prover. Podemos formular duas

hipótese a partir da .constatação de que nem o mercado de crédito nem o mercado acionário

foram elementos dinamizadores do setor privado no período em análise. A primeira hipótese

indicaria que de forma equivalente o setor privado não foi relevante para o processo de

crescimento do produto per capita no período em análise. Esta hipótese encontraria respaldo nos

indicadores 83 e 84 obtidos acima, em que a relação entre formação bruta de capital privado e

poupança não é relevante para a explicação do crescimento do produto per capita da economia.

97 Dados obtidos para o coeficiente R2 para as regressões em isolamento. Em nenhum dos casos observou-se
problemas de auto-correlação dos resíduos ou heterocedasticidade.
As simulações para o índice de rotação (turnover) confirmam os resultados deduzidos para a amostra
completa de países, sendo significativa ao nível de 5%, porém respondendo por 21% da eficiência do mercado'
de capitais. Desta forma, confirma-se o resultado deque do ponto de vista macroeconômico é o crescimen~ó
do mercado acionário, aumentando a capitalização do mercado, que traduz-se em eficiência do mercado de

capitais.
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A segunda hipótese é a de que existe umterceiro elemento a ser testado que não está incorporado

nos indicadores de eficiência do mercado acionário ou d9;j'tÂercadode crédito bancário, e que

orientou a trajetória do setor privado no período em análise. De fato, na bibliografia existente

(vide Rocca et Alli, 1998) grande ênfase tem sido dada ao papel do Banco Nacional de

Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES. O papel desta instituição de fomento é

considerado por diversos autores como o de maior importância na orientação de investimentos

privados, tendo sido por muitos considerados a única fonte efetiva de tinanciamento para

corporações privadas de menor porte (Mendonça de Barros et Alli, 2000)

Chegamos a um quadro final para o mercado de capitais brasileiro, em que as principais

constatações são:
• O mercado acionário indicou ser elemento dinamizador do crescimento econômico brasileiro

no período em análise. Contudo, a concentração do mercado em corporações estatais nada

mais traduziria do que a importância destas corporações entre as décadas de,70 e 80;

• O mercado acionário pode ser visto com ressalvas como elemento dinamizador do setor

privado, pois somente corporações de grande porte poderiam recorrer a este mecanismo de

fmanciamento no período em análise;
• O setor bancário privado nacional, apesar de possuir uma importância relativamente

significativa; não responde pela dinamização do setor privado nestas três décadas. Se seu

papel não pode ser considerado marginal, este também não pode ser considerado de primeira

importância;
• Existe uma terceira via de dinamização do setor privado não mensurada nos testes realizados

que apresenta importância no crescimento do produto per capita da economia brasileira no

período em análise. A bibliografia sobre o tema sugere que o Banco Nacional de

Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, tenha respondido amplamente por esta

função no período em análise.

Outro resultado de importância·para o mercado acionário brasileiro refere-se a este não

estar necessariamente correlacionado com o crescimento da produtividade do capital per capita

da economia. Os resultados indicados na Tabela 6 demonstram que os setores industriais e de

serviços não dependeram do mercado de capitais de forma diferenciada do setor primário no
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período de 1985 a 1999. Tal fato decorre do país apresentar uma parcela de produto adicionado

relativamente constante para o setor agrícola nos últimos 30 anos,tendo a principal transferência

de valor adicionado ocorrido entre os setores industriais e de serviços, conforme gráfico a seguir:

65%
60%
55%
50%
45%
40%
35%
30%

o M \C) '0'1
r""- I" I" I"
0'1 0'1 0'1 0'1- - - -

Gráfico 1: Valor adicionado pelo setor de serviços como um % do Pffi (1970-
1999,dados do Banco Mundial)

Para' a regressão realizada entre o crescimento da participação do setor de serviços e a

capitalização de mercado no período entre 1988 e 1999, obtemos um coeficiente significativo

para um intervalo de confiança de 1%. Este indicador revela que o mercado acionário é uma das

chaves no entendimento da dinâmica da economia brasileira neste período, pois é através deste

que tem ocorrido a trarisferência de recursos entre setores.

Os resultados obtidos são corroborados pelas evidências analisadas por outros autores,

conforme apresentamos na próxima seção.

1.7 Fontes secundárias sobre o mercado no Brasil

A partir da constatação de que os indicadores de eficiência do mercado de capitais

brasileiro, em particular do mercado acionário, são relevantes na explicação das taxas de

crescimento observadas em períodos recentes, concluímos esta seção com um comparativo entre

os resultados obtidos e aqueles diagnosticados para a economia brasileira em fontes secundárias.

Neste sentido analisamos dois artigos que apresentam determinação entre o crescimento das

corporações' de uma determinada economia. e a eficiência do mercado de capitais. Inicialmente
I .

analisamos os resultados obtidos por Demirgüç-Kunt e Maksimovic (1998), em que é avaliada a

importância do mercado de crédito de curto e longo prazo no crescimento das corporações de 30
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países. Posteriormente analisamos os resultados obtidos por Rajan e Zingales (1998), em que se

analisa o crescimento de indústrias específicas, e não da totalidade de uma economia, como

.função do desenvolvimento do mercado de capitais.

Demirgüç-Kunt e Maksimovic (1998) não desenvolvem um modelo macroeconômico

para a explicação da importância do mercado de capitais no crescimento de uma economia, ou

dos fundamentos microeconômicos do mercado de capitais. A hipótese formulada ad hoc pelos

autores é a de que mercados de capitais que funcionem de forma eficiente possibilitam as

corporações executarem as oportunidades de investimentos rentáveis que possuem e não podem

ser ünancíadas com recursos próprios. A formulação macroeconômica desta hipótese pode ser

compreendida no contexto do capítulo 2 de nosso trabalho, enquanto a fundamentação

microeconômica da teoria macro é desenvolvida na primeira seção do capítulo 3. Desta forma, os

testes realizados representam uma aproximação bastante fiel aos resultados teóricos obtidos.

As variáveis analisadas por Demirgüç-Kunt e Maksimovic (1998) são as oportunidades

de crescimento de cada corporação em comparação ao fluxo de caixa internamente gerado.

Conforme apresentamos na seção 2.1, em um mercado de capitais macroeconomicamente ideal

as corporações deverão distribuir todo o fluxo de caixa livre gerado na forma de dividendos e

lançar ações, ou contrair dívida (de forma indiferente) para financiar as oportunidades de

investimento futuro. As três variáveis analisadas neste artigo são (i) o potencial de crescimento

corporativo financiado com recursos próprios (IG), (ii) o potencial de crescimento corporativo

ünancíado com dívida de curto prazo (SFG) e (Ui) o potencial de crescimento corporativo

financiado com dívida de longo prazo (SG) 98. Os autores analisam uma amostra de no mínimo

98 O potencial de crescimento através do financiamento de recursos próprios é determinado pela fórmula:

IG - (ROAt * bt)/
t - / (1- ROAt * bt)

Onde IG
t

em é o potencial de crescimento financiado com geração própria de caixa em um instante t, ROA é
o retomo sobre ativos e b, é a proporção do fluxo de caixa retido para o financiamento de futuros
investimentos. O potencial de crescimento através do financiamento com dívida de curto prazo é determinado

pela fórmula: .
. (ROLTCt)/

SFGt = / (1- ROLTCt )

Onde SFG, é o potencial de crescimento financiado com dívida de curto prazo em um instante t, ROLTC é o
quociente de fluxo de caixa disponível para o pagamento de dívida de longo prazo. O potencial de
crescimento através do financiamento com dívida de longo prazo é determinado pela fórmula:
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35 corporações de cada um dos países incluídos, comparando o crescimento efetivo com o

crescimento potencial na existência de cada uma das alternativas de fmanciamento. Para

corporações que crescem a uma taxa maior do que o IG calculado para um determinado instante,

estas devem estar fmarlciando o crescimento com fontes externas de recursos, como dívida de

curto prazo, longo prazo ou emissão acionária. Para corporações que crescem a uma taxa

superior ao SFG calculado para um determinado instante, estas devem estar financiando o

crescimento com divida de longo prazo ou emissão acionária. Para corporações que crescem a

uma taxa superior ao SG calculado, estas devem estar fmanciando o crescimento com emissão

acionária'". Os índices calculados para cada corporação pertencente à amostra
100

são comparados

ao crescimento efetivo observado destas corporações. Para cada corporação que tenha crescido

abaixo do índice calculado é atribuído o valor 0, sendo atribuído o valor 1 para corporações que

tenham crescimento observado acima do índice. A posição relativa de cada país é obtida através

da soma dos índices das corporaç5es10I
•

Os resultados obtidos no estudo para o caso brasileiro foram IG = 0,38, SFG = 0,37 e SG

= 0,37. Da amostra de 30 países, apenas a África do Sul apresentou IG inferior (0,35). As três

hipóteses possíveis de serem formuladas para este resultado são (i) as corporações no Brasil

apresentam poucas oportunidades de crescimento, (ii) a geração de caixa das corporações

brasileiras é significativamente superior à média das corporações dos demais países incluídos na

amostra e (iii) o mercado de capitais nO Brasil, visto de forma global, é uma restrição

(ROE/)/
SG/ = /(1- ROE/)

Onde SG
I

é o potencial de crescimento finan~iado com dívida de longo prazo em um instante t e ROE é o
retomo sobre ações para um determinado instante de tempo.

99 Pode-se notar que implícito ao modelo de financiamento analisado pelos autores existe o conceito de
pecking order, conforme apresentado na seção 2.1 do capítulo 3.
100 Os problemas de amostra constituem a .principal limitação do estudo, uma vez que todas as corporações
analisadas possuem capital aberto e ações publicamente negociadas, gerando o primeiro viés de amostra. O
segundo viés de amostra refere-se à fonte de dados, em que para países emergentes se utiliza a base de dados \'
do International Financiai Corporation do Banco Mundial (lFC), havendo, portanto, uma correlação entre as
corporações estudadas e as atividades afins desta instituição.

101 Como exemplo, se um país possui IG igual a 0,7, 70010 das corporações que compõe a amostra ~.
apresentaram crescimento financiado com recursos externos e 30% das corporações cresceram com base \
apenas no reinvestimento de caixa gerado. Se para o mesmo país SFG é igual a 0,5,50% das corporações da
amostra cresceram com base em dívida de longo prazo ou emissão acionária. Se SG é igual a 0,3, 30% das
corporações cresceram com base em emissão acionária no período em análise.
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significativa ao processo de crescimento das corporações, e por conseqüência ao processo de

crescimento sustentado da economia. Tendo-se em vista que as duas primeiras hipóteses

possuem baixo apelo empírico, podemos induzir que o mercado de capitais brasileiro representou

uma forte restrição ao processo de crescimento sustentado da economia no período em análise
102

•

Contudo, ao analisarmos a diferença entre IG e SFG, concluímos que as corporações que

dependeram de dívida de curto prazo, dívida de longo prazo e emissão acionária para fmanciar o

crescimento são as mesmas que dependeram de dívida de longo prazo e emissão acionária. Logo,

podemos concluir que o mercado de dívida de curto prazo não corresponde a uma alternativa de

fato para o financiamento do crescimento das corporações que compõe a amostra. De forma

similar, ao analisarmos a diferença entre SFG e SG, concluímos que as corporações que

dependeram de dívida de longo prazo e emissão acionária para fmanciar o crescimento são 1%

maiores do que as corporações que dependeram de emissão acionária. Podemos concluir que o

mercado de dívida de longo prazo também não apresentou a eficiência necessária para estas

corporações, e a única alternativa de fato foi a emissão acionária
103

.

Ao analisarmos especificamente o índice de utilização de emissão acionária como

mecanismo de fmanciamento, observamos que 22 países da amostra apresentaram índice menor

do que o brasileiro e apenas 7 apresentaram índice igualou superior (Japão, Singapura,

Tailândia, Coréia, Malásia, Jordânia e México}, sendo 0,26 a média dos países que apresentaram

índice inferior e 0,41 a média dos países que apresentaram índice igualou superior igual ao

índice brasileiro. Esta análise indica que o mercado acionáriono Brasil é relativamente mais

importante do que o mercadoàcionário para a média dos demaispaíses-
','

':>~,~;:

Esta constatação deve ser ponderada, contudo, pelos íÍldi~~sde custo de capital para

corporações de capital aberto e fechado' no mercado brasileiro. Conforme avaliamos à frente, o

custo de financiamento através de crédito é estatisticamente menor para corporações de capital

aberto. A partir dos dados observados, podemos deduzir que existe uma elevada correlação entre

a eficiência do mercado de crédito e a eficiência do mercado acionário para corporações de

102 Na amostra estudada, outros quatro países apresentaram IG menor entre 0,4 e 0,5, e apenas quatro países
apresentaram este indicador acima de 0,6 (Coréia, Japão, Singapura e Tailândia). Todos os demais países,'

apresentaram índices entre 0,5 e 0,6.
103 É necessário avaliar os resultados obtidos com base no viés de amostra anteriormente descrito.
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capital aberto e fechado. Em outros termos, corporações de capital aberto possuem maior acesso

ao mercado de crédito, além de acesso a um custo mais baixo, do que corporações de capital

fechado. Esta constatação indica um fato relevante na análise do mercado de capitais, tanto o

mercado de crédito quanto o mercado acionário possuem o mesmo nicho de atuação.

Após avaliarem os diferentes indicadores para cada um dos países que compõe a amostra,

Demirgüç- Kunt e Maksimovic (1998) apresentam a correlação entre variáveis que defmem a

eficiência do mercado de crédito, mercado acionário e do sistema legal e a utilização de

mecanismos de fmanciamento extemo104. Conforme as estatísticas reportadas na primeira seção

deste capítulo, o índice de capitalização de mercado é não significativo na explicação dos

indicadores obtidos para cada país." O tamanho do mercado acionário, portanto, não é um

sinônimo de eficiência em termos macroeconômicos nem em termos microeconômicos. A

questão mais relevante avaliada pelos autores quanto à dinâmica de convergência da eficiência

do mercado de capitais refere-se ao comportamento do índice de lei e ordem. Este indicador está

altamente correlacionado com o tamanho .do mercado de crédito e com a proporção do

crescimento das corporações financiado com dívida de longo prazo. Contudo, a variável lei e

ordem não é significativamente correlacionada com a eficiência do mercado acionário.

No caso do Brasil, à variável lei e ordem é atribuído o valor 4 (onde o máximo valor é 6 e

o menor valor da amostra é 2), sendo que apenas 9 países obtém um índice inferior e 18 países

obtém um índice superior ao índice brasileiro. De acordo com a significância desta variável,

podemos induzir que questões institucionais representam um limitador ao crescimento das

corporações no Brasil via mercado de crédito bancário. As variáveis referentes à eficiência do

mercado acionário e do mercado de crédito estão analisadas na primeira seção deste capítulo.

104 As variáveis utilizadas para medir a eficiência destes sistemas foram o quociente de depósitos bancários
dos indivíduos sobre PIB (mercado de crédito), capitalização de mercado e índice de rotativídade (mercado
acionários) e o índice de lei e ordem (sistema legal). Diferentemente de La Porta et alli (1996), Demirgüç-
Kunt e Maksimovic (1998) não utilizam aspectos específicos da legislação societária de um país, mas um
índicec,compostopela opinião de especialistas sobre a segurança que as instituições de determinado país
fornecem a investidores externos. Para cada país o índice é composto por mais de uma centena de opiniões, e
está reportado no "lnternátional Country Risk Guide".
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Os testes realizados nesta seção podem adicionalmente ser comparados aos resultados

empíricos obtidos por Rajan e Zingakes(1998). Estes autores avaliam a importância da

eficiência do mercado de capitais para o crescimento de um país através da análise da
I

necessidade de fmanciamento externo de diferentes indústrias. Ao estabelecer, de acordo com as

considerações delineadas na seção 2.4, que diferenças no perfil de indústrias refletem-se como

diferenças na estrutura ótima de capital para de cada .corporação a esta pertencente, economias

com diferentes estruturas industriais deverão apresentar diferentes estruturas ótimas de mercado

de capitais, ceteris paribus. Em outros termos, o desenvolvimento do mercado de capitais não

afeta diretamente o crescimento do país, mas sim o crescimento de uma determinada índústria'I",

e a economia cresce através do crescimento de cada setor. Na medida em que diferentes

estruturas industriais possam gerar uma dinâmica diferenciada de crescimento, a correlação entre

a estrutura de mercado de capitais e o crescimento da economia tenderá a ser positiva e

estatisticamente significativa.

Os resultados indicam que não somente existirá a dependência entre o crescimento de

determinadas indústrias e os meios de fínancíamento externo, mas também que o maior impacto

refere-se à entrada de novas corporações no mercado, sendo o impacto sobre o crescimento das

corporações existentes menos significativo. Uma vez que as variáveis independentes incluem

tanto a eficiência do mercado acionário quanto a eficiência do mercado de crédito, esta análise

empírica gera considerável impacto sobre a visão clássica de financiamento corporativo,

conforme apresentado na seção 1 do capítulo 3.

Com base nas evidências internacionais apresentadas medidas ou reproduzidas ao longo

desta seção, passamos à análise específica das razões que podem ser limitadoras à eficiência do

mercado acionário no Brasil.

\05 Para que os resultados empíricos obtidos sejam modeláveis teoricamente, o modelo de crescimento
econômico dependente da eficiência do mercado de capitais apresentado no capítulo 2 deveria ser expandido
para um modelo com duas indústrias, uma intensiva em capital e outra intensiva em mão de obra. Esta
alternativa é indicada como recomendação de pesquisa futura no capítulo 5. Não obstante, um dos principais
resultados obtidos a partir do modelo é o de que quanto mais eficiente for o mercado de capitais, maior será a
participação do capital share e do technological share desta economia. Resultados preliminares não incluídos
neste trabalho indicam que esta conclusão não se alterna significativamente com aampliação do modelo.
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2. Testes sobre o processo de abertura de capital no Brasil.

,

A partir das conclusões obtidas no capítulo 3 deste trabalho desenvolvemos nesta seção a

análise da eficiência do mercado acionário brasileiro. Conforme delineado nos objetivos de

pesquisa, a aplicação do arcabouço teórico ao caso brasileiro é uma das principais questões

colocadas, onde a partir dos modelos teóricos procuramos determinar as causas da pequena

participação do mercado acionário na formação bruta de capital da economia, em particular de

corporações do setor privado.

Como principal restrição metodológica à obtenção dos resultados pretendidos,

destacamos a limitação da base de dados existente para a realização de testes econométricos para

a hipótese de que determinado perfil de problema constitui o fator limitador da eficiência de

qualquer um dos mercados. Desta. forma procuramos adicionar aos testes realizados uma

avaliação da bibliografia existente, na qual são apresentados testes já realizados que traduzem a

existência de um determinado perfil imperfeição no mercado acionário.

2.1 Delineamento de um modelo estatístico

A partir da bibliografia analisada no capítulo 3 podemos identificar diversos artigos

teóricos em que são preditas as motivações das corporações fmanciarem seu crescimento através

do processo de emissões públicas iniciais. Contudo, testes empíricos sobre o comportamento das

empresas que abrem seu capital são bastante mais raros. Tal fato possivelmente deve-se à

necessidade de uma base de dados extensiva, cobrindo um número bastante relevante, de

empresas não. somente de capital aberto" mas também de empresas de capital fechado para

servirem como contra amostra para diferenciarem as trajetórias destas corporações das demais

corporações da economia. Podemos identificar testes conduzidos principalmente nos Estados

Unidos e na Itália Pagano, Panetta e Zingales (1998) tomam como base o caso de corporações

que vão a público naIfálià, comparando seus resultados com o caso americano. Apesar de não

gerarem qualquer aplicação direta ao caso brasileiro, o artigo fornece importantes subsídios

quanto à questão metodológica a ser adotada e conclusões relevantes para a reflexão sobre os

resultados teóricos indicados.
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Pagano, Panetta e Zingales (1998) partem da hipótese de que assimetrias informacionais

tomam o mercado de capitais mais ineficiente para corporações novas, que não possuem um

nome e uma reputação estabelecida. Corporações com um longo período de existência tendem a

disseminar informação com o tempo, de forma que problemas oriundos de assimetria

informacional tendem a ser menores, aumentando a probabilidades destas abrirem seu capital.

Na mesma direção apontam os custos fixos do processo de abertura de capital, que independem

do porte da corporação ou da abertura Desta forma, grandes corporações observam um custo

proporcionalmente inferior.

Uma segunda questão a destacar-se é a necessidade de corporações possuírem fontes

alternativas de financiamento, não dependendo exclusivamente do mercado de crédito. Neste

sentido quão mais endividada a corporação, maior .a probabilidade desta abrir seu capital.

Varáveis como sobrevalorização do mercado ou de um setor específico são consideradas.

Para cada uma das corporações que compõe a amostra os autores definem a probabilidade

desta ir a público ou não, utilizando para tanto um modelo Probit
106

• Os resultados mais

relevantes são sumariados a seguir:
• O tamanho da corporação é elemento fundamental na determinação da probabilidade da

corporação vir a abrir seu capital, sendo este fator estatisticamente significativo ao nível de

1%. A diferença em um desvio padrão na amostra estudada pelos autores implica em uma

elevação de cerca de 40% na probabilidade da corporação abrir seu capital;

• A relação entre o valor de mercado e o valor patrimonial da corporação é o segundo fator de

maior relevância na determinação da corporação ir a público, onde o aumento de um desvio

padrão desta relação eleva em 25% a probabilidade da corporação abrir seu capital;

• O crescimento da corporação é positivamente correlacionado à probabilidade da corporação

abrir seu capital, porém somente ao nível de confiança de 10%. Investimentos são

positivamente correlacionados, mas não são estatisticamente significativos;

106 O modelo assume a forma:
Pr, (IPOJ =f (ao + al.tamanhot + a2.serviÇo da divida, + aJ.crescimentot + a4·retorno sobre ativos,
+ a5.alavancagemt + (4sobrevalorização de mercado, + a7.custo de crédito, + lX8./inhasde crédito,

+ a9.idadet)
128
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• o custo e a disponibilidade de crédito não são estatisticamente significativos na explicação

da probabilidade da corporação abrir seu capital;

• Estruturas tributárias distorcivas aumentam a probabilidade de uma corporação vir a abrir

seu capital.
• As variáveis avaliadas apresentam-se estatisticamente menos significantes quando a abertura

de capital refere-se à filial de uma corporação, e não à abertura uma corporação individual.

A segunda vertente de análise conduzida por Pagano, Panetta e Zingales (1998) refere-se

aos dados ex post ao processo de abertura. Ao comparar os principais indicadores contábeis das

corporações que.abriram o capital no período em análise com aquelas que não o fizeram
l07

, os

autores deduzem que:

• A rentabilidade esperada das corporações que abrem seu capital reduz-se em 1,5% no

primeiro ano após a abertura, chagando a 3% após três anos, mantendo-se estável neste

nível. Esta diferença é estatisticamente significativa ao nível de 1%;

•• As corporações independentes que abrem seu capital investem 7% menos do que as demais

corporações, sendo este efeito estatisticamente significativo dois anos após o processo de

abertura de capital. Quando a análise refere-se à subsidiárias este efeito não é significativo;

• Existe uma redução imediata no nível de endividamento das corporações independentes que

abrem seu capital, estimada em 7% nos quatro primeiros anos e em 9% em regime

permanente. "Este efeito não é estatisticamente válido para subsidiárias;

• O custo de crédito médio das corporações de capital aberto reduz-se significativamente após

a abertura de capital. A redução média oscila entre 40 e 70 pontos base para as corporações

que não abriram seu capital.

~•.

Os resultados obtidos para a rentabilidade comprovam a possibilidade de existência de

duas teorias, a de assimetria informacional (em que a corporação abre seu capital na véspera de

uma redução permanente esperada em seu valor) ou a de conflitos de interesse (ondé os

acionistas controladores / administradores passam a aferir níveis superiores de consumo privado,

reduzindo o fluxo de caixa disponível para distribuição na forma de dividendos), ou a~bas em
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conjunto. A redução no custo de crédito está ligada à maior disseminação de informações pelo

mercado, conforme analisamos na seção 2.1 do capítulo 3, ou ao maior poder de barganha das

corporações de capital aberto. Uma explicação alternativa é o maior alinhamento entre o perfil de

investimentos realizado e a função de utilidade representativa do mercado, conforme indicamos

na seção 2.3.6. Contudo esta explicação parece não ser tão relevante frente ao pequeno

percentual do fluxo de caixa vendido no mercado, cuja média é de 23% no ano de abertura.

2.2 O delineamento de uma base de dados para o Mercado Acionário Brasileiro

Com a intenção de realizar testes semelhantes, ainda que somente com função indicativa,

foi construída uma base de dados para aplicação dos modelos propostos. A base de dados

desenvolvida é composta por três partes complementares na formulação de uma visão completa

do mercado.
~,

A primeira parte é composta-por empresas listadas na Bolsa de Valores do Estado de São

Paulo, BOVESPA, cujos dados estavam disponíveis em 2001. A amostra é composta por 321

corporações, sendo 314 corporações independentes e 7 subsidiárias. Utilizando o sistema de

dados disponibilizado pela Economática" obtemos as informa~ões contábeis de corporações

abertas na BOVESP A. Esta parte do banco de dados constitui a fonte mais precisa e confiável de

informação, tendo em vista a obrigatoriedade de divulgação e o monitoramento exercido sobre

estas informações.

A segunda parte do banco de dados contém dados sobre ascorporações que abriram seu

capital com emissões primárias de ações entre 1994 e 1998. O!,foplema quanto a esta base

refere-se à limitação no número de corporações que abriram seu caPital com emissão pública de
.' \

ações. Em 1994, ano a partir do qual se dispõe de uma bas~.:'.de dados mais estável, 19
", ",

corporações registraram-se na Comissão de Valores Mobiliários ecólocaramações no mercado.

Contudo, 7 emissões estiveram abaixo do valor de R$ 6 milhões, e das 14 c~'1'?lções restantes

2 possuem ações negociadas apenas em balcão e uma terceira teve registro cancelado em 1997.

107 Os autores possuem o cuidado de eliminar da amostra o viés relativo à possibilidade de abertura de capital.
Em outros termos, a comparação corretamente realizada pelos autores é feita entre as corporações que abriram
seu capital e aquelas que poderiam tê-lo feito mas não o fizeram.
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Em 1995, 13 registros de corporações que emitiram ações no mercado foram realizados, dos

quais apenas 8 foram feitos em bolsa; Em i996, 5 registros semelhantes foram realizados, sendo

uma corporação negociada em balcão e outra emissão de valor irrelevante. Dos 5 registros

realizados em 1997, apenas 2 foram em bolsa. Em 1998 não houve abertura de capital com ações

publicamente negociadas, e em 1999, 2000 e 2001 apenas uma empresa abriu seu capital com

ações publicamente negociadas. Do total de 27 corporações que poderiam compor a amostra,

apenas 16 estão na base de dados do sistema Economática®. Desta forma, nossa amostra

apresenta pequeno grau de liberdade.

Algumas considerações devem ser tecidas sobre a amostra. Inicialmente a utilização de

séries de dados disponibilizadas acentua ainda mais o conhecido viés de sobrevivência, em que

são analisadas somente as corporações que estiveram ativas em todo o período da amostra.

Poderíamos determinar para nosso caso o viés de relevância, em que não somente as corporações

sobreviveram ao período, como são relevantes na análise do mercado acionário. Em um período

de considerável incidência de fechamento de capital este viés pode ser representativo de

distorções nos resultados fmais.

o segundo problema refere-se ao considerável número de registros de corporações

públicas que compõe a amostra, principalmente corporações do setor energético (Companhia

Elétrica de Brasília, Companhia Elétrica da Bahia, Companhia Elétrica do Pernambuco,

Companhia Elétrica do Ceará, entre outras). Este número pode gerar viés na amostra, urna vez

que as condições específicas de mercado poderão influir nos resultados comparativos entre esta

amostra e as demais companhias de capital aberto. Este viés é reforçado pelo fato destas

corporações terem sido, ou estarem em vias de ser privatizadas. Apesar de não ser possível

quantificar este efeito, este fato pode representar urna fonte de viés.

o terceiro efeito que pode ser analisado como causa de distorções refere-se à inexistência

de corporações fmanceiras na amostra. Para procurarmos controlar este efeito retiramos estas

corporações da contra-amostra de companhias abertas, sem que contudo seja possível identificar

a direção do viés resultante.
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A segunda consideração sobre a contra-amostra de companhias de capital aberto refere-se

ao grande número de corporações listadas em bolsa resultante da privatização de corporações

estatais ou da formação de sociedades de propósito específicos (SPC's), cujo objetivo é tomar
-.

parte no programa de concessões. Apesar destas corporações representarem um número bastante

relevante, ainda mais relevante sob a ótica do volume negociado, estas corporações não

realizaram ofertas públicas iniciais, pois já pré-existiam enquanto corporações listadas. Não

obstante, estas corporações realizaram importantes investimentos nos sistemas existentes,

buscando índices de alavancagem superior e gerando resultados operacionais melhores do que os

pré-existentes (Saito, 2001). Desta forma a amostra de corporações fechadas pré existente pode

apresentar diferentes tipos de viés determinados pela transição representada pelo processo de

-privatização.

A terceira parte da base de dados é constituída por corporações de capital fechado. O

problema relevante quanto a esta parte refere-se à sua confiabilidade no Brasil. A melhor

informação disponível sobre este perfil de corporação advém de periódicos especializados que

compilam informações sobre as empresas de maior porte ou de melhor desempenho entre as

empresas nacíonaisi08• Por conseqüência não é possível realizar a análise do período ex ante ao

período de abertura de capital das corporações existentes na parte anterior da base de dados. Em

termos práticos também inviabiliza-se o controle das contra-amostras para o comportamento

temporal das corporações que abriram seu capital, conforme o modelo de Pagano et alli (1998).

~Não obstante os problemas de amostra acima relacionados, realizamos nesta seção testes

comparativos para a amostra de 16 corporações que abriram seu capital no período entre 1994 e

1998. Os testes são conduzidos em dois estágios, sendo o primeiro a análise comparativa entre as

corporacões que abriram capital e as corporações que já apresentavam capital aberto e em

108 As bases de dados contidas na Revista Exame e no Anuário Gazeta Mercantil totalizam mais de mil
corporações entre os anos de 1995 e 1996, sendo estes os anos utilizados para testes do tipo cross section.
Devemos notar que neste caso não há qualquer significância estatística para os testes realizados, uma vez que
para um teste correto seria necessário comparar as corporações que abriram seu capital com aquelas que
poderiam ter aberto, mas não o fizeram. Ao realizar a comparação com a totalidade da amostra possivelmente
estamos comparando corporações de "qualidades" diferentes. Contudo não existem formas de superar estas
limitações ao estudo. .
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seguida a análise do tipo cross section para comparação entre as corporações de capital aberto e

as corporações de capital fechado.

2.3 Análise comparativa de corporações de capital aberto

o primeiro teste realizado refere-se aos indicadores de investimentos realizados pelas

corporações que abriram seu capital nos três anos subseqüentes ao processo de emissão pública.

A tabela apresentada a seguir relação entre os investimentos realizados na própria corporação

somados aos investimentos realizados nas coligadas sobre os ativos totais da corporação para a

amostra selecionada (o primeiro indicador refere-se ao imobilizado da própria corporação,

quando diferente do permanente total).

Tabela 8: Relação entre permanente (imobilizado) e ativo total,de corporações que abriram o capital entre 1994 e 1999.
1° Ano de 2° Ano de 3° Ano de 4° Ano de

Publicação Publicação Publicação Publicação

tEB 85% 82% 81% 80%

COELBA 81% 78% 78% 62%

CELPE 65% 61% 60% 57%

CEEE 72% 86% 52% 59%

COELCE 88% 52% 59% 59%

CEMAT 88% 64% 57% 56%

Cachoeira Dourada 98% 91% 93%

'CETERP 82,6% 75% 58,7%

Brasil Realty 16%/29% 19%/38% 16%/49% 9%/60%

GloboCabolll'J 50,33% 28,8%% 18,5% 35%%

ENCOPAR 97% 90% 92%

IdéiasNet 100%
INEP AR Energia 15,9% /74,5% 8,8%/71,6% 7,5%/80,7%

BomPreço 41% 35,9% 29,9%

Iven 99% 95% 93% 93%

Latasa 48%/57% 37%/48% 39%/50% 37%/54%

Rossi Residencial 0,5%/10,4% 0,5%/10,4% 0,4%/0,8%

Schulz 51,3% 171,7% 49,2%-; 65% 47%/60% 50%/53%

Podemos observar a partir das tabelas apresentadas a tendência às corporações reduzirem

a participação da formação de capital após o processo de emissão pública. Este é o primeiro

indicador quanto ao perfil das corporações que foram a público no período em análise. Para a

109 Note-se que Globocabo, Encopar e Iven possuem menos de 1%do permanente como ativo imobilizado,
sendo a quase totalidade deste itero composta por investimentos em coligadas.
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contra-amostra de corporações de capital aberto no período em análise, a relação entre

permanente (imobilizado) e ativo total permaneceu constante.

o segundo indicador relevante refere-se ao crescimento observado nas receitas de

corporações que abriram seu capital. Os indicadores revelam uma redução significativa das

corporações do setor elétrico (em média de 30%), apesar de estarem somente disponíveis dados

para o biênio 1998/ 1999. As corporações privadas, por terem amostra constituída por empresas

de participação, geram severas dificuldades na estimação do crescimento das receitas. Estes

indicadores variaram de crescimentos de 150% (Globocabo) a reduções de 65% (Brasil Realty),

não permitindo qualquer inferência sobre o te~a. Apesar das dificuldades, a sensibilidade sobre

os dados indicam que 70% das corporações que abriram o capital no período observaram queda

nas receitas totais. O teste realizado para a contra-amostra de corporações abertas permite

afirmar que houve redução das receitas no mesmo período, de forma que não é possível

diferenciar os resultados.

É necessário observar, contudo, que os dados coletados estavam indexados à moeda norte

.americana, de forma a manter a consistência com os estudos realizados em outros países. Entre

1998 e 1999 a moeda brasileira, o Real, desvalorizou-se abruptamente frente à moeda americana,

o que impede a afirmação de que as reduções. observadas de receita deveram-se a condições

adversas de mercado ou a problemas de medida.

Dentre os testes realizados, um resultado relevante refere-se ao custo de crédito110

comparado entre corporações de capital aberto e fechado. Este teste encontrou resultados

similares aos reportados por Mendonça de Barros et Alli (2000), reproduzidos na figura a seguir.

Resultados semelhantes foram ericontrados por Roccaet Alli (1998).

uo O custo do capital de terceiros foi apresentado como a razão entre despesas financeiras e passivo oneroso.
Nesta análise o passivo oneroso foi definido como a soma de todos os endividamentos onerosos da firma
(financiamento bancário, debêntures e duplicatas descontadas).
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Figura 4.1: Comparativo do Custo deCapitaI de Corporações de Capital Aberto e
Fechado por Classe de Tamanho, Reproduzido de Mendonça de Barros et Alli (2000)

Tendo em vista as limitações observadas para os testes realizados, apresentamos os

resultados de fonte secundárias.

2.4 Resultados obtidos em fontes secundárias

Tendo em vista as limitações impostas pela base de dados às inferências estatísticas

necessárías para testarmos as conclusões teóricas obtidas nos capítulos 2 e 3, passamos à utilizar

fontes de dados secundárias para completarmos nosso panorama do mercado de capitais

brasileiro. Diversos estudos têm contribuído para a formulação de um panorama geral, apesar de

poucas vezes estes terem sido analisado em conjunto.

2.4.1 O mercado pelo controle corporativo

o primeiro artigo em análise é apresentado por Saito (2001), onde são comparados os

valores atribuídos pelo mercado aos dois principais tipos de ação negociados no mercado
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acionário, as preferenciais e as ordinárias'!'. O autor parte da constatação de que em países com

proteção adequada aos acionistas minoritários o valor de ações que atribuem direito a voto aos

seus detentores usualmente é 5% a 20% maior do que as ações que não atribuem direito a voto.

Em países com baixa proteção aos minoritários, como em Israel ou na Itália, este diferencial

pode variar entre 46% e 82%. O diferencial entre classes de ações é uma proxi conveniente para

a medida de expropriação dos minoritários conjugada com a existência de um mercado para

compra de controle de ações, conforme analisado na seção 2.2.2 do capítulo 3. Conforme

analisado, o diferencial de preço entre classes de ações será parcialmente definido pela

importância dos acionistas minoritários na possibilidade de compra do controle da corporação.

Saito (2001) indica que de forma inversa ao observado nas demais economias estudadas,

no Brasil as ações preferenciais (que não atribuem direito a voto a seus detentores) possuem

valor de mercado maior do que no caso das ordinárias na imensa maioria das situações. Esta

inversão sinaliza que o direito a voto contido nas ações ordinárias possuem baixo, ou nenhum,

valor de fato. Para manter o controle da corporação, o grupo controlador disponibiliza ao

mercado uma parcela significativamente maior de ações preferenciais, o que acaba por gerar um

efeito secundário de liquidez. A maior liquidez das ações preferenciais torna-se um fator

relevante na formação de preços entre classes de ações, invertendo a expectativa de preços

relativos em comparação aos demais mercados.

Não obstante a ausência de um mercado pelo controle corporativo associado aos conflitos

de interesse entre acionistas controladores e minoritários ser indicado como o principal fator na

dinâmica de preços das classes de ações, diversos pontos são acrescidos ao diagnóstico realizado

com base no desenvolvimento teórico do capítulo 3. O primeiro ponto refere-se ao fato de que à

classe de ação preferencial foi atribuído o direito a uma parcela superior do fluxo de dividendos

distribuído (10% superior ao da classe com direito a voto). Desta forma, quando se iguala o valor

do direito a voto entre as classes de ações (sendo este valor igual a zero para todas as classes), o

fluxo de caixa correspondente não se iguala, delineando um perfil distinto de fluxo de caixa para

111 Note-se que existem outras classes de ação negociadas neste mercado, sendo estas irrelevantes na
composição do mercado. As diferenças entre as ordinárias e as nominativas referem-se ao direito a voto,
recebimento de dividendos, preferência no caso de liquidação, entre outras. Para uma referência sobre o tema
vide \v\V\v.bovespa.com.brou """,,w.cvm.gov.br.
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cada classe, e portanto valores diferenciados. O segundo ponto a diferenciar o risco de cada

classe acionária refere-se ao direito de recebimento prioritário das ações preferenciais em caso de

liquidação da corporação (de onde resulta sua denominação de ações preferenciais). De acordo

com a constituição brasileira, corporações de capital estatal não são passíveis de falência, de

forma que o valor intrínseco a esta prioridade não gera diferença de valor nestes casos. Contudo,

para ações de corporações privadas o direito à preferência pode configurar uma redução de risco

relevante para seus detentores, de forma que o processo de privatização cria um novo valor antes

não capturado. Este novo valor é ponderado com os beneficios do direito a voto em corporações

mais alavancadas na determinação da direção da variação do diferencial de preço entre classes de

ações.

Através da comparação de preços entre as diferentes classes de ação, Saito (2001)

demonstra que no Brasil o mercado de aquisição de controle corporativo não representa de fato

um limitador às possibilidades de expropriação dos minoritários pelos controladores. Esta

configuração é não contestável no período que antecede o período de privatizações da segunda

metade da década de 90, mas começa a alterar-se a com a aquisição do controle destas

corporações por blocos de investidores institucionais. Possivelmente a regra de ouro de Wall

Street esteja com seus dias contados, e mecanismos de controle endógeno da administração serão

desenvolvidos.

2.4.2 Assimetrias informacionais

Furtado (1997) analisa as emissões secundárias de ações no mercado brasileiro. O autor

parte das observações avaliadas em Loughran e Ritter (1995), onde o valor de mercado das

corporações que emitem ações em emissões públicas secundárias possui performance

estatisticamente inferior ao benchmark de mercado. Nestes casos o anúncio da emissão pública é,

reduz, em média, 3% do valor de mercado da corporação, o que representa em média 31% do

valor captado com a emissão. Para os testes realizados pelo autor no Brasil, a data critica seria a

realização da Assembléia Geral Extraordinária em que seria decidido o aumento de capital da
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- 112 O t 'do d - ' d d dcorporaçao . s re omos me lOS as açoes para OS peno OS que antece em e suce em a AGE

são, ponderados pelas características intrínsecas da corporação, comparados ao Benchmark.

Apesar de estatisticamente não significativos, os resultados permitem algumas

considerações relevantes. A primeira consideração refere-se à tendência de resultados positivos

no período que antecede a AGE no período de 292 a 43 dias úteis. Em outros termos, confirma-

se a hipótese teórica de janelas de oportunidade delineada na seção 2.1 do capítulo 3. Estes

resultados são seguidos de um período com retornos negativos imediatamente anteriores à AGE,

de forma que os acionistas controladores aguardam sinais de que a valorização está se

encerrando, conforme descrevem Lucas e McDonald (1990).

A segunda consideração refere-se ao retomo médio das ações no período que sucede à

AGE, sendo este fortemente negativo para o período imediato, mantendo esta tendência a médio

prazo. Dentre as possíveis explicações levantadas pelo autor está o efeito demanda, em que a

curva de mercado da demanda pelas ações é definida individualmente, de forma que um aumento

na oferta gera um novo equilíbrio a um preço inferior. Esta teoria apresenta pouca aceitação

perante as evidências de liquidez acima diagnosticadas. Scholes (1972) refuta o efeito demanda

em favor dos efeitos de sinalização, conforme descrito na seção 2.1 do capítulo 3
113

• Os efeitos

. de sinalização indicariam que o valor da corporação estaria sobrevalorizado, sendo

compensadora a emissão de ações frente outras formas de capitalização, de acordo com a teoria

de pecking order.

A terceira consideração relevante, pouco explorada em termos teóricos pelo autor, refere-

se à concentração da distribuição dos retornos em pontos mais extremos do que o restante do

mercado tanto no período que antecede quanto no período que sucede a AGE. Em outros termos,

independentemente da tendência para a média, existe uma .forte tendência ao aumento da

dispersão dos resultados. Esta consideração pode ser explorada em termos de assimetria

112 O autor analisa 76 emissões realizadas por 46 diferentes empresas no período de 1988 a 1996. Para a
amostra completa, 12 casos apresentam problemas de heterocedasticidade, 29 apresentam problemas de auto-
correlação e 5 casos apresentam ambos os problemas. Desta forma, apenas 30 das 76 amostras apresentam
relevância estatística, o que pode parcialmente comprometer os resultados obtidos.
113 Os resultados empíricos obtidos por Furtado (1997) também permitem refutar a hipótese de efeito

demanda.
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informacional, em que as corporações conseguem sinalizar corretamente ao mercado que estão

investindo em projetos de valor presente positivo.

A questão levantada pelo autor refere-se ao momento em que a informação sobre a

emissão é incorporada ao valor da ação. Nos Estados Unidos, Barclay e Litzemberger (1988,

citado em Furtado, 1997, página 91) afirmam que o ajuste ocorre em um período de três horas

em tomo do horário do anúncio. Furtado (1997) afirma que neste padrão informacional todo o

impacto é imediatamente incorporado, e evidências empíricas indicam que após a incorporação

do choque inicial não há diferença estatisticamente significativa para a performance destas ações

contra o benchmark de mercado.

No caso brasileiro uma análise dos retornos das ações apresenta resultados relevantes. No

dia do anúncio da emissão não há indício de evidência empírica que indique que a informação

foi incorporada ao preço das ações. Contudo, no 4° e no 6° dia de negociação os retornos médios

são estatisticamente inferiores ao retomo do benchmark de mercado. Após este período não há

diferença significativa até o 42° dia após a AGE, quando observa-se novo resultados

estatisticamente inferior ao retomo do benchmark de mercado. Apesar da não existência de

diferença estatisticamente significativa, os retornos médios entre o 4° e o 42° dia de negociação

são inferiores ao retomo do benchmark de mercado. Nas palavras de Furtado (1997: 100)

"Diferentemente do que seria esperado sob a hipótese de mercados eficientes, o processo de

ajustamento de preços é lento no mercado brasileiro de ações, denotando um considerável

diferencial de eficiência informacional semi-forte em relação ao mercado norte americano

pelo menos no período em estudo".

2.4.3 Mecanismos legais de proteção aos minoritários

Na bibliografia pesquisada sobre o tema não foram identifIcados testes empíricos

específicos sobre o arcabouço institucional delineado para o mercado acionário brasileiro.

Apesar da falta deste perfil de estudo, informações relevantes podem ser obtidas em La Porta et

Alli (1997), além de estudos realizados por especialistas por ocasião da reforma da Lei das

Sociedades Anônimas entre 1999 e 2000. Estes artigos partilham da visão apresentada na seção
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2.1 e 2.2 do capítulo 3, onde foi defmido o valor de um título (ação ou título de dívida) não

somente como uma função do fluxo de caixa esperado, mas também como uma função dos

direitos que estes títulos atribuem aos seus detentores.

La Porta et Alli (1997) analisam a concentração da propriedade das grandes corporações

à luz de indicadores relativos à proteção de acionistas minoritários. Especificamente neste estudo

esta correlação é estabelecida com a família do direito ao qual cada país pertence (direito anglo-

saxão, direito germânico, direito escandinavo e o direito romano francês) e as condições de

proteção aos minoritários específicas de cada um dos 49 países que compõe a amostrai 14 115. Os

resultados indicados para o mercado brasileiro em comparação ao restante da amostra São
116

:

• Direitos dos minoritários: O Brasil obteve uma posição média (3 em 6 pontos possíveis)

quanto à existência. de mecanismos de proteção aos minoritários. Contudo, algumas

considerações devem ser feitas. Os autores indicam as regras existentes para "um voto por

ação", quando na realidade coexistem no mercado brasileiro classes ordinárias e

preferenciais, além de mecanismos de "golden share". O segundo ponto positivo indicado é

o direito à retirada pelo valor patrimonial quando de discordância das demais decisões do

conselho (Tag Along). Contudo, este direito foi revogado em 1997 (Saito, 2001), sendo

reavaliado no âmbito da reforma da Lei das Sociedades Anônimas. O terceiro ponto positivo

refere-se ao não bloqueio das ações na ocasião da Assembléia Geral. Um ponto considerado

inexistente, mas que de fato configura uin direito dos minoritários no Brasil, é a preferência

na aquisição de novas ações quando da expansão do capital da corporação. Desta forma,

uma revisão dos direitos indicaria que o Brasil possui uma nota de 2 em 6, abaixo da média

114 Os autores indicam algumas limitações relevantes da estrutura de variáveis utilizada. A primeira restrição
refere-se ao não estudo de leis anti-truste, leis de fusões e aquisições ou regulamentação de mercados de
capitais. Também não são avaliadas as regulamentações impostas pelas entidades reguladoras / fiscalizadoras

de cada mercado.
Este artigo também não faz menção à regras de divulgação de informação por parte dos agentes. Nesta mesma
linha regulamentações sobre o sistema bancário ou instituições financeiras podem produzir igualmente efeitos
relevantes sobre a proteção aos minoritários,e não são tratados neste estudo.

115 Uma segunda possibilidade de distorção na interpretação dos resultados refere-se à possibilidade de que
regras menos restritas podem favorecer os acionistas pela maior liberdade de negociação privada. Tal
correlação seria tão mais positiva quanto mais eficiente fosse o sistema jurídico prevalecente. Contudo, caso a
eficiência do sistema jurídico imponha limitações para a exccutabilidade dos contratos, este ganho não

existirá.
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para países de direito romano (2,33) c.da média global (3). Para compensar a falta de

proteção aos minoritários contra a expropriação dos administradores, foi instituída a

obrigatoriedade de distribuição de dividendos'Y, cuja eficácia é questionada em La Porta et

Alli (1997).
• A segunda dimensão analisada pelos autores refere-se ao arcabouço institucional de proteção

aos credores. São analisadas 4 variáveis, das quais o Brasil possui apenas uma positiva

(restrições impostas pelos credores à reorganização), estando severamente abaixo da média

mundial. As outras três variáveis são a prioridade de recebimento do governo e dos

funcionários no caso de liquidação, a permanência dos administradores ao longo da

reorganização e o bloqueio dos ativos da corporação no processo de reorganização.

• A terceira dimensão analisada é a capacidade de executabilidade dos contratos. Nesta

dimensão é incluído o indicador para eficiência do sistema jurídico (apresentado em

relatório específico do Business International Corporation), no qual o Brasil obtém nota

5,75 em 10 (superior apenas ao Paquistão, Tailândia, Indonésia, Turquia e Filipinas).

Também são considerados indicadores para corrupção, risco de expropriação, efetividade

das leis e desconsideração de contratos privados pelo sistema jurídico 1\8, todos os índices

nos quais o Brasil possui nota superior à média dos países de direito romano, próximo à

média mundial.

Os testes realizados indicam que independentemente das condições específicas, países

com origem de direito anglo-saxão apresentam as melhores condições de proteção aos acionistas

minoritários. Na outra ponta desta amostra, países com tradição romanaapresentaII1 as piores

condições, sendo que países com tradição de direito germânico e direito escandinavo situando-se

em posição intermediária. Os testes realizados indicam uma correlação estatisticamente

significativa entre. esta variável e a concentração de propriedade. Desta forma, pelo

posicionamento Pouco favorável dos acionistas minoritários, o Brasil posiciona-se como um dos

116 Os resultados apresentados foram medidos antes da reforma da Lei das Sociedades Anônimas ocorrida em

maior de 1997 (vide Saito, 2001).

117 Caso não sejam distribuídos dividendos em três exercícios consecutivos, as ações sem direito a voto

recebem automaticamente este direito.
IIS Índices fornecidos pela agência lnternational Country Risk, aos quais não obtivemos acesso, restringindo

uma análise mais criteriosa.
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países com maior concentração de propriedade corporativa (em média 57% das ações pertencem

aos três maiores acionistas, sendo a mediana para este índice de 63%), sendo inferior somente ao

Sri Lanka, Colômbia, Grécia, Egito, México, Turquia, Indonésia Itália e Áustria em uma amostra

de 49 países. O índice de concentração médio é de 54% para países de direito romano e 46%

para a totalidade amostra.

Ainda que de forma imperfeita, a correlação entre a alta concentração de propriedade

corporativa e o baixo índice de proteção aos minoritários indicam que este é um dos pontos

críticos a serem resolvidos com o intuito de elevar o nível de eficiência do mercado de capitais.

2.4.4 Custos diretos e indiretos de abertura de capital

Conforme analisado na seção 2.3 do capítulo 3, estruturas de custos de tributos, emissão,

falência podem ser relevantes na escolha de uma estrutura de capital ótima de uma corporação,

sendo portanto relevantes para a eficiência do mercado acionário. Estudos neste sentido possuem

caráter eminentemente prático, sendo, portanto datados.

O primeiro custo observado refere-se ao custo de abertura de capital. Este custo pode ser

dividido entre o custo direto e o custo indireto (underpricing) de emissão, conforme estabelecido

anteriormente. Os custos diretos foram estimados por Rocca et Alli (1998), com base em dados

disponibilizados pela Associação Brasileira das Sociedades de Capital Aberto (ABRASCA),

variando entre 4% e 5% para corporações de renome, atingindo cerca de 10010 para emissões de

pequenas corporações.

Os custos relativos ao underpricing das ações são de mensuração menos objetiva. A

medida utilizada por acadêmicos (citados em Leal (1988/89)) refere-se ao ganho de capital

existente entre o momento de venda das ações e a primeira negociação no mercado, ou à

valorização medida nos primeiros instantes da negociação, como o primeiro pregão ou a primeira

semana. Estes resultados devem ser ponderados pelas características de risco inerentes à

corporação e comparados ao resultado do mercado para aquele instante. Apesar desta

desvalorização poder ser atribuída a fatores como assimetria informacional, Villar (1997) e Leal

142



(1991) afirmam que uma parcela significativa desta desvalorização deve-se à necessidade de

criar incentivos para o mercado (sweetener). Nos Estados Unidos a valorização de primeira

cotação medida por Beatty e Ritter (1973, citado em Leal (1988/89)) é de 14,1% para a primeira

cotação, indicando um underpricing de aproximadamente 12%.

Leal (1988/89), a partir de uma amostra de 79 corporações que abriram o capital com

oferta pública de ações entre 1978 e 1987, indica que há uma valorização média de 50,1% no

primeiro pregão das referidas ações, indicando um underpricing de aproximadamente 33%. A

mediana para a valorização é de 29,1% parao primeiro pregão, indicando a existência de forte

assimetria na amostra. A não correlação entre o volume da amostra e a magnitude do

underpricing descartam parcialmente a hipótese deste desconto ser defmido por elementos de

assimetria informacional. Os elementos significativos na explicação de diferentes underpricings

são o tipo de ação emitida, o destino alegado para os recursos captados e o perfil do contrato de

colocação (melhores esforços ou garantia firme).

Contudo, o autor (Leal (1991)) refuta a própria tese ao avaliar que o retorno médio das

ações adquiridas após o primeiro dia de negociação é negativo para o período de 90 dias que

sucede. Desta forma não existiria uma desvalorização real na colocação das ações, mas sim um

efeito bolha no momento da colocação. Neste ponto de vista não existiria underpricing, ou este

seria severamente inferior aos dados iniciais. Esta tese é confirmada pela correlação positiva

entre a magnitude da, bolha e a reputação do underwriter. Como resultado, a medida de

underpricmg torna-se não comparável aos demais custos do processo de abertura.

Após o processo de abertura as corporações incorrem em custos fixos relevantes para

manterem seu status junto à Comissão de Valores Mobiliários. Rocca et alli (1998) 119 estimam a

média destes custos em mais de US$ 500 mil, podendo passar de US$ 2,5 milhões. A tabela a

seguir resume os principais indicadores utilizados.

119 Os autores utilizam como base os dados fornecidos pela ABRASCA.
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Tabela 9: Custos diretos de manutenção de capital aberto

Minimo Médio Máximo

Auditorias Externas 4.2 79.6 331.5

Publicaçõés 5.4 143.1 733.2

Anuidades de Bolsas 1.7 12.0 34.9

Taxa de Fiscalização 3.7 22.7 132.9

Depto de Acionistas 3.1 57.9 542.3

Custos Indiretos 3.1 120.2 496.1
Fonte: Roeea et Alh (1998), com base em ABRASCA

Segundo Rocca et Alli (1998), os custos mais relevantes na diferenciação entre

corporações de capital aberto e fechado refere-se à carga tributária incidente sobre estas. Tais

autores, assim como Mendonça de Barros et Alli (2000) indicam que a incidência média de

tributos diretos e indiretos sobre corporações decapital aberto é de 50% do faturamento bruto.

As contas nacionais indicam que em média a relação Tributação / PIB é de 30%. A diferença

destes indicadores deve-se à informalidade da economia brasileira, sendo que esta existe tanto

para pequenos empreendimentos quanto para a grande corporação fechada. Desta forma, a

obrigatoriedade de revelação de informações gera um elevado custo para as corporações de

capital aberto, sendo este custo possivelmente o fator de maior peso sobre a eficiência do

mercado de capitais.

Ainda dentro da estrutura tributária, Mendonça de Barros et Alli (2000) destacam que até

1997 o pagamento de juros era dedutível. da base de cálculo do Imposto de Renda das

corporações, sendo que a distribuição de dividendos não apresentava tratamento igualitário.

Como resultado, até esta época as corporações maximizariam seu valor frnanciando a recompra

de ações no mercado, através' de brechas legais. Segundo Mendonça de Barros et Alli (2000),

com a instituição da figura de juros sobre' capital próprio este problema foi, na prática,

eliminado.

2.4.5 Considerações finais

Como principais conclusões deste capitulo, podemos demonstrar que o mercado acionário

no Brasil tem sistematicamente operado de forma restrita, eliminando as possibilidades de
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empresas privadas utilizarem-no como meio de fmanciamento de futuros investimentos. Como

procuramos demonstrar nas respostas à segunda questão, principalmente corporações em fase de

reorganização de passivos tem aberto o capital em anos recentes, o que acaba por excluir aquelas

que tem bons projetos para oferecer. Desta forma, podemos estabelecer com considerável

margem de segurança que no futuro próximo possivelmente um número considerável de

. corporações com bons projetos de investimentos deixarão de fazê-lo por não possuírem meios

adequados de fmanciamento. Concomitantemente, os agentes poupadores que aplicarem seus

recursos no mercado de capitais estarão fmanciando corporações com oportunidades de

investimentos restritas ou corporações em processo de reestruturação de passivos.

No próximo capítulo apresentamos as considerações fmais sobre o tema, bem como as

propostas de pesquisa futura.
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v. Considerações Finais

A partir da estrutura conceitual desenvolvida nos capítulos 2 e 3, empiricamente avaliada no

capítulo 4, desenvolvemos neste capítulo as considerações finais acerca da importância da

eficiência do mercado acionário para a retomada do processo de crescimento sustentado da

economia brasileira.

Conforme o quadro traçado na introdução deste trabalho, a redução na participação do

Estado na retomada do crescimento deve-se à sua incapacidade em delinear vetores de crescimento

através da orientação de investimentos produtivos. Caberá, portanto, ao setor privado delinear estes

vetores, orientando o direcionamento de recursos entre setores e empresas. Esta orientação é; ou ao

menos deveria ser, a primeira função do mercado de capitais (crédito e capitais), através da

intermediação fmanceira entre poupança e investimento.

Desde o início do período de industrializa,ção brasileira o Estado se atribuiu um papel/ '

fundamental na orientação da alocação de recursos entre os diversos setores produtivos. A lógica

desta orientação pretendia estar voltada ao crescimento e desenvolvimento do país (cuja validade ou

consistência não insere-se no escopo deste trabalho). Para realizar a atribuição de orientador de

recursos, o Estado contava com um ferramental que pode ser dividido entre medidas institucionais

diretas, medidas institucionais indiretas e investimentos em empresas estatais. Esta tipologia, ainda

que possa causar alguma ambigüidade em alguns casos específicos, nos será útil nas discussões a

segurr.

Ao longo das quase sete décadas de desenvolvimento industrial, o Estado utilizou-se de cada

um destes instrumentos das mais diversas forn:'laspossíveis, criando condições favoráveis ao

crescimento entre os setores da economia que se julgasse necessário. A criatividade na utilização

deste instrumental não deixa de ser fato notável na diferenciação da história brasileira

contemporânea daquela observada em seus (menos criativos) pares emergentes. Da política cambial

implementada por Vargas na década de-50 ao confisco de ativos realizada por Collor no início dos

anos 90, uma vasta lista de todas as formas alternativas de utilização de cada uma das ferramentas

poderia ser elaborada, onde cada item contribuiu para a posição em que nos encontramos hoje.
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Observamos como resultado desse processo um país que cresceu a taxas elevadas ao longo

deste período (cerca de 5,4% ao ano desde o início do século) 120, estando dentre as mais altas não

somente entre países emergentes, mas também dentre industrializados. Contudo, um país que não

conseguiu gerar um processo dinamicamente consistente a longo prazo, revelando a cada ciclo de

"stop and go" incapacidade de gerar endogenamente crescimento sustentado. Por fim, o atual ciclo,

caracterizado pelo processo recessivo das décadas de 80 e 90, parece indicar que na superação desta

fase recessiva e na geração de crescimento sustentado, o instrumental descrito não mais possui a

eficácia desejada. Analisamos, pois, cada um destes instrumentos com maior detalhe, para na

próxima seção podermos analisar sua perda de eficácia nos cenário presente.

As medidas institucionais diretas envolvem a participação ativa do Estado no

desenvolvimento de um setor específico. As alternativas mais comuns de medidas institucionais

diretas são:
• implantação da estrutura necessária à criação e desenvolvimento do setor;

• Políticas de tarifas ou cotas de importação para determinado setor;

• fmanciamentos

• diretos;
• indiretos, como subsídios ou isenção de tributos, por exemplo.

Os exemplos clássicos da primeira forma de medida institucional direta encontrados na

literatura dizem respeito à implantação do setor siderúrgico ao longo da década de 40, ou à

implantação do setor automobilístico nas décadas de 40 e 50. Podemos retroceder ao período pré-

industrial, quando o Estado executava o financiamento de estoques de café, a fim de elevar a

cotação deste produto no mercado internacional, como indicador da existência deste perfil de

medida desde os primórdios do desenvolvimento econômico nacional.

No atual ciclo de desenvolvimento, compreendido entre as décadas de 80 e 90, a

implantação direta de um setor pelo Estado já não mais se verifica em qualquer parte da economia.

Neste período, medidas institucionais diretas estiveram principalmente ligadas à concessão de

120 Abreu (1992), pág 7.
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crédito fmanceiro, isenção de tributos ou até subsídios diretos concedidos a determinados setores.

Contudo, a forma instável como estes beneficios são concedidos acabam por gerar ganhos

financeiros esporádicos para os setores alvo, ao invés de efetivamente gerar incentivos para sua

expansão e desenvolvimento de longo prazo, traduzindo uma ineficiência cada vez mais elevada

neste instrumental como meio para o Estado gerar vetores de crescimento.

Medidas institucionais indiretas não possuem foco objetivo em um setor, sendo medidas de

abrangência multisetoriàl. As alternativas mais comuns de medidas.institucionais indiretas são:

• política cambial fixa, com taxas sobrevalorizadas ou subvalorizadas;

• diferentes formas de financiamento da dívida pública;

• política de taxas de juros controladas;

• Política tarifária sobre importações em geral;

Os investimentos realizados pelo Estado nas Corporações Estatais sempre representaram

uma parcela significativa dos investimentos agregados realizados pelo país ao longo de seu

processo de desenvolvimento. Através deste perfil de investimento o Estado poderia destinar

recursos para setores onde a esfera privada não possuiria condições de investir. Sendo tais setores

estratégicos para a economia, nonnalmente ligados a setores de base industrial, os investimentos

nas corporações estatais desde a década de 50 representam um importante instrumento na lógica

Estatal de desenvolvimento.

Não identificamos na bibliografia sobre o tema uma tipologia,ou um padrão, para as ações

Estatais que induziram o processo de crescimento e desenvolvimento econômico capitalista no

Brasil, mas buscam identificar as características que tais intervenções assumem em cada fase do

processo de crescimento. Contudo, é possível estratificar cada uma destas ações Estatais segundo a

tipologia apresentada.

O modelo de crescimento e desenvolvimento observado entre as décadas de 1930 e 1980,

baseado na centralização decisora do Estado, torna-se impraticável ao longo da década de 90.

Mudanças no contexto internacional em que se insere o Brasil alteram amplamente as condições de

crescimento, tornando ineficiente o instrumental antes disponível para o Estado. Desta forma, este
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encontra-se atualmente impossibilitando de aplicar seu antigo instrumental na geração de vetores de

crescimento. Estas mudanças de contexto externo e interno, portanto, podem ser analisadas

enquanto causa ou característica de uma quebra estrutural na lógica de alocação de recursos para

investimentos na economia.

o primeiro fato observável de maior relevância refere-se à abertura da economia, no qual o

Brasil inseriu-se no fenômeno genericamente descrito como "globalização", que pode ser

particionado em dois fenômenos distintos.

De um lado, a inserção do Brasil no fluxo internacional de consumo, processo intensificado

desde o início da década de 90, através de uma agressiva redução de barreiras à importação. Sob um

discurso "modernizante", o Estado reduziu as tarifas de importação de produtos estrangeiros, a fim

de elevar os patamares de competição a que se submetiam os produtos nacionais, tanto em termos

de quantidade de oferta quanto, principalmente, em termos de qualidade de produção.

A queda de tarifas descrita, que encaixa-se com perfeição no estereótipo de medida

institucional indireta, parece ter surtido o devido efeito sobre custos e qualidade de produção. Neste

contexto de abertura o Brasil volta a tomar-se eficiente do ponto de vista produtivo, ao menos do

ponto de vista industrial.

Para auferir os benefícios provenientes da inserção no mercado global de consumo e

produção, o Brasil teve alterar sua posição não somente do ponto de vista produtivo, mas também
no que se refere à aceitação de acordos internacionais, principalmente aqueles propostos pela

Organização Mundial do Comércio e pelo acordo do Mercosul. Estes tratados possuem termos em

larga medida desestatizantes, no que consideram toda forma de subsídio, diversas formas de

fmanciamento e o envolvimento direto do Estado na produção, "atentados" contra o bom

funcionamento do livre comercio mundial. Como conseqüência da aceitação dos termos destes

tratados, observamos a redução das possibilidades do Estado alocar investimentos conforme seus

interesses.
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De outro lado, a segunda metade da década de 90 caracteriza-se pela consolidação da

estabilidade. Na esfera macroeconômica, esta estabilidade é representada pela estabilidade dos

índices de preço em patamares de países desenvolvidos. Contudo, um fator de causa e conseqüência

da estabilidade macroeconômica, tão importante quanto, é a estabilidade da política econômica

conduzida pelo Estado. Entre 1993 e 1998 não se observam alterações significativas nas equipes

econômicas, ao menos quanto à sua forma de condução da política economia brasileira. Esta

estabilidade gera segurança para que o Brasil volte a inserir-se, e a depender, dos fluxos

internacionais de capitais em patamares semelhantes ao período anterior à primeira guerra mundial.

A inserção do Brasil no fluxo internacional de capitais também pode ser visto como causa de

um cenário onde o Estado possui poder de decisão inferior tanto no sentido de alocação de recursos

quanto na contenção dos efeitos dos ciclos econômicos, e acaba por "diminuir explicitamente a

eficácia dos instrumentos de política monetária'l'<'.

o segundo elemento que atua na direção do Estado reduzir sua participação na orientação de

recursos refere-se àsua incapacidade de gerar poupança. Os altos custos de "consumo" do governo

em suas diversas esferas, traduzidos como gastos correntes, tomaram sua poupança negativa,

fazendo com que sua capacidade de investir diretamente, ou de criar medidas institucionais para

promoção crescimento em um determinado setor, se exaurisse. Esse contexto faz com que não

somente a capacidade de investir do Estado esteja comprometida, mas também altera a lógica de

tributação. Observa-se que esta lógica passa de uma lógica voltada à orientação do crescimento para

uma lógica financeira simples, onde o Estado busca unicamente sustentar seu fluxo de caixa. Esta

alteração, em diversos setores, gera "efeitos perversos", na medida em que onera a produção de tal

forma que incentiva a redução drástica dos patamares produzidos ou comercializados, ou ainda gera

o desenvolvimento da "economia informal", o que acaba por fazer com que o Estado seja

diretamente responsável tanto pelo decrescimento do produto interno quanto pela redução dos

patamares de produtividade agregada.

Como fenômeno relacionado, porém com importância singular, observamos o processo de

privatização das corporações estatais. Realizado de forma não sistemática ao longo da primeira

121 Sachs, J. "Globalization", apresentado no Seminário "Globalização, o que é e seus sentidos", 1996.

150



década de 90, e de forma sistematizada ao longo da segunda metade desta década, o processo de

privatização visava principalmente recompor o fluxo de caixa do Estado, sendo que a única lógica

de desenvolvimento subjacente seria a redução da participação do Estado na economia, sem que

este processo de redução seguisse uma lógica própria. Contudo, mesmo em termos de fluxo de

caixa, os montantes arrecadados com a privatização por setor são representam uma alteração

significativa no cenário de necessidade de fmanciamento do Estado.

JI

o processo de privatização pode ser analisado de acordo com dois aspectos distintos. A

conseqüência mais visível deste processo é a redução dos ativos produtivos do Estado, e a evidente

incapacidade deste decidir sobre o perfil de investimentos gerados a partir destes ativos. Contudo,

as diversas esferas do Estado também tem considerado a privatização do sistema de seguridade

social e de sua participação no sistema fmanceiro nacional. Observando-se a tabela abaixo,

podemos constatar que mais de 50% da poupança nacional era administrada pelo Estado. Na

medida em que corporações financeiras Estatais sejam privatizadas, esta parcela tende a reduzir-se,

transferindo para o setor privado a administração de parcelas superiores de poupança.

Podemos definir, a partir deste quadro, que houve no período de industrialização recente um

efeito de crowding out do setor privado tanto na gestão do direcionamento de investimentos quanto

na própria recepção de recursos para tanto. Este fenômeno acabou por gerar urna dinâmica de

eficiência restrita para o mercado de capitais, que concentrou-se em tomo de poucas corporações

sem risco de falência e alta liquidez (corporações estatais). Este efeito tem tido reflexo até períodos

mais recentes, quando em 1997 a Lei das Sociedades Anônimas foi alterada com o objetivo de

acomodar as necessidades do setor público oriundas do programa de privatizações. Estes fatos têm,

em conjunto, indicado urna trajetória dinâmica pouco favorável para o mercado acionário brasileiro.

O efeito crowding out citado permanece nos dias atuais também em função da necessidade

de geração de equilíbrio fiscal para o setor público brasileiro. Tal necessidade tem levado à adoção

de tributos pouco convencionais, como a Contribuição provisória sobre Movimentação Financeira-

CPMF, que não obstante contribuir para o equilíbrio fiscal nacional, também é uma das causas mais

citadas por especialistas como fonte de ineficiência do mercado acionário. Podemos inferir que na

realidade o efeito crowding out por motivos tributários possui abrangência ainda mais ampla do que
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somente a CPMF. Conforme citado no capítulo 4, talvez o custo mais relevante associado ao

processo de abertura de capital é a divuigação de informação auditada, fazendo com que as

corporações de capital aberto observem uma carga tributária muito superior às demais corporações

de tamanho equivalente com capital fechado. Podemos considerar, portanto, que a retomada da

importância do mercado acionário no Brasil tem como condição necessária, mas não suficiente, a

reforma tributária .mais ampla do setor público. As observações do quadro descrito predizem que

este não será um problema resolvido a curto prazo.

Este quadro torna-se ainda mais complexo quando se introduz o elemento de integração

internacional dos mercados de capitais ao cenário. A migração de grandes corporações para outros

mercados tende a acirrar problemas de agente e assimetria informacional, que deverão tornar-se

cada vez mais presentes em nosso mercado acionário.

As propostas de reformulação da estrutura do mercado de capitais do Brasil devem tomar em

conta todos estes elementos, de forma a permitir a retomada do processo de crescimento sustentado.

Propostas de pesquisa futura

Podemos indicar como proposta para pesquisa futura temas relacionados à pesquisa teórica e

à pesquisa empírica. No campo da pesquisa teórica o indicamos a necessidade de se delinear um

modelo dinâmico que possa incorporar as condições iniciais de mercado na determinação da

convergência da eficiência do mercado de capitais. Neste campo os novos modelos baseados em

teoria dos jogos são promissores, principalmente pela simplicidade em se demonstrar a existência

de equilíbrio.

No campo de pesquisa macroeconômica duas linhas de modelos são deriváveis a partir do

modelo desenvolvido no capítulo 2. O primeiro modelo considera um modelo de otimização

intertemporal da utilidade do consumo, conhecido como modelos de Ramsey. Possivelmente estes

modelos deverão formular dinâmicas de crescimento mais complexas do que as obtidos a partir do

modelo de Solow Swan. Não obstante, não temos instrumentos no presente para afirmar se as

dinâmicas resultantes diferem qualitativamente daquelas obtidas.
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o segundo modelo teórico de interesse neste caso refere-se a uma economia com duas ou

três funções de produção. Os resultados para três funções de produção parecem os mais

promissores, podendo ser considerado um setor de bens tradables, intensivo em mão de obra

(agricultura), um setor de bens não tradables, intensivo em mão de obra (serviços) e um setor de

bens tradables, intensivo em capital (industria). Os resultados dinâmicos da eficiência do mercado

de capitais parecem promissores neste cenário.

Também neste campo pesquisas sobre a dinâmica da eficiência do mercado de capitais

resultante da integração internacional destes mercados apontam para uma direção promissora. Tais

pesquisas devem ser conduzidas com urgência, tendo em vista ser esta uma realidade írreversível, e

o impacto dinâmico sobre a economia brasileira ser ainda desconhecido.

No campo empírico destacam-se as limitações de estudos existentes sobre o comportamento

das corporações de capital aberto. Tal programa de pesquisa apresenta considerável relevância não

somente frente ao'quadro de fechamento de capital das corporações de capital aberto, mas também

por hoje esta ser uma das chaves para o sucesso do programa de desestatização federal e estadual. A

recente abertura de capital da Companhia de Concessões Rodoviárias - CCR, traz novo fôlego de

esperança para o setor.

Nesta mesma linha de pesquisa empírica estão os estudos sobre a importância da agência de

regulamentação do mercado acionário, a Comissão de Valores Mobiliários. A função desta agência

permanece incerta frente aos estudos apresentados sobre o novo mercado alemão, que prega, entre

outros, o mercado auto-regulado. A reformulação do papel desta agência deve ser conduzido

claramente em função dos resultados obtidos para o equilíbrio dinâmico do mercado de capitais

brasileiro.

Por fim, estudos mais detalhados sobre o impacto da estrutura tributária brasileira merecem

atenção. Tal necessidade não se configura pela escassez de estudos existentes, mas sim pelas

constantes alterações propostas para a legislação vigente tendo em vista o equilíbrio fiscal do setor

público.
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Apêndices

Apêndice 1:Prova do teorema de Moaigliani e Miller.

Por construção, suponha a existência de duas corporações idênticas em todos os aspectos, incluindo

sua estrutura de ativos. O único aspecto a diferenciar as duas corporações é sua estrutura de

passivos, na qual a corporação 1 (Cf) é totalmente financiada por ações, enquanto a corporação 2

(C2) é parcialmente fmanciada por dívida. O custo da dívida de C2, que pode ser infmitamente re-

fmanciada, constituindo assim uma perpetuidade, é de r ao período, onde r é a taxa de juros livre de

risco.

O fluxo de caixa operacional'< gerado por C, é transferido integralmente para seus acionistas na

forma de dividendos, enquanto em C2 ele é dividido entre o pagamento de juros sobre a dívida

existente e dividendos para acionistas. Este fluxo de caixa, conhecido como EBIT (earnings before

interest and taxes), é fruto das atividades cotidianas das corporações, geradas a partir dos ativos dos

quais a empresa dispõe. Sendo as duas corporações idênticas, inclusive em sua estrutura de ativos,

seus EBIT's também o serão.

Os passivos de C}, compostos apenas por ações, são divididos em 100 ações, de forma que cada
o

ação representa 1% do total de passivos desta empresa. No caso da corporação 2, aolo de seu

passivo, onde O<a<l, é financiado por ações, e o restante (l-a)% é fmaneiado com dívida. O total

de ações é dividido por a, de forma que cada ação representa 1% do total de passivos desta

empresa. Nas condições acima, o preço de mercado das ações deve ser idêntico.

A prova desta proposição está na impossibilidade de realizar arbitragem entre o mercado de títulos e

mercado de dívida (princípio de não arbitragem). Em outros termos, uma ação de Ci pode ser

122 No Brasil o conceito legal de Fluxo de Caixa Operacional inclui o pagamento de juros sobre
financiamento, podendo assim ser abatido do pagamento de tributos sobre lucro resultante. Na nossa
definição, fluxo de caixa operacional é aquele resultante das atividades de produção e comercialização de
bens e serviços, portanto não abrangendo juros ou outras despesas financeiras que não estejam diretamente
ligadas à operação cotidiana da empresa.
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sintetizada a partir da composição entre ações e dívida de e2. Por exemplo, reter 1% das ações de

C, representa um fluxo de caixa idêntico a reter 1% das ações e 1% da dívida de Ci, como

demonstrado abaixo:

Posição Fluxo, de caixa em t=t Fluxo de caixa Futuro

Comprar 1% das ações de 1% do EBIT,

Portfolio Replicante (Ação sintética de C/)

Comprar 1% das ações de -a.V],O 1% do ( EBITr Pagamento de Juros )

Comprar 1% da dívida de I -(l-a). V],O 1% do Pagamento de Juros]

Portfolio Replicante Tota l%doEBITC]

Onde:

V 1,0 = Preço de uma ação de Ci;

O preço da ação é definido como o valor presente líquido (VPL) de um fluxo de caixa equivalente a

1% do EBIT futuro de e 1.

a V2,O = Preço de a% de uma ação de C2;

O preço de aDio de uma ação da corporação 2 é definido como o VPL do fluxo de caixa de Cz após

o pagamento de juros (em outros termos, 1% do EBIT2- Pagamento de Juross).

o valor total da dívida da empresa é, conforme a definição do problema, de (l-a) vezes o valor da

empresa. Logo, 1% do valor da dívida eqüivale a 1% de (l-a) vezes o valor da empresa. Em outros

termos, o valor de 1% da dívida deve ser (l-a). V2,o.

Desta forma, é possível sintetizar um ganho idêntico a partir de 1% das ações de e/ou 1% de ações

de C2 mais 1% da dívida de C2. Logo, o custo de mercado das ações das corporações 1 e 2 deve ser

indiferente. Uma vez que a pode ser considerado qualquer número entre O e 1, conclui-se que o
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valor de uma corporação, nas condições de' mercado acima descritas, independe de sua estrutura de

passivos, C.Q. D.

Exemplo numérico 1

Como exemplo numérico, suponha que as duas corporações gerem EBIT's anuais idênticos, de

valor igual à $10 milhões. A taxa de capitalização dos dividendos é suposta igual à 10%. Logo, o

valor de mercado de C I é igual à $10 milhões / 0,10 = $100 milhões. Se esta corporação emitiu 100

ações, o valor de cada ação é equivalente a $1 milhão.

A corporação 2 possui o mesmo valor de EBIT da corporação ,I ($10 milhões / ano), porém possui

$40 milhões em dívida. Se o investidor adquirir 1% da o dívida da corporação 2, ele deverá pagar

$400 mil por ela (1% de $40 milhões). Se ele comprar 1% das ações da corporação 2, deverá pagar

um valor Vo, a ser defmido. Estes portfolio gerará um fluxo para o investidor de 1% do total de

juros pagos, mais 1% do valor do EBIT menos juros pagos. Somando-se os dois fluxos, este

portfolio deverá pagar- exatamente 1% do EBIT da corporação 2. Sendo o EBIT da corporação 1

idêntico ao EBIT da corporação 2, os dois, fluxos tem de ser idênticos. Logo, o valor pago por 1% ,

das ações da corporação 1 deve ser idêntic'o ao valor pago por i% das ações da corporação 2, mais

1% de sua dívida. Conclui-se, portanto, que $400 mil + V0= $1 milhão. Logo, Vo é igual a $600 mil.

Sendo Vo o valor de 1% das ações da corporação 2, concluímos que o valor de mercado das ações
I

da corporação 2 é R$ 60 milhões (100 vezes $600 mil). Desta forma, o valor de inercado total da

corporação 2 é $100 milhões ($40 milhões de dívida mais $60 milhões de ações); idêntic.9:o~ovalor
.. '. .";>:~É.~~;~~:~~">~:~

de mercado da corporação 1. ;~Y\,~é:'1.;: o."

".:'~,:.,:}/:i~':;o,,

o :,,:X,; ','-. 'o"

"""?" através deste exemplo, que o ~~lor de mercado da empresa indepe~de de su",li~irlr~d.e:~
pasSIVOS.Se o valor de uma empresa independe de sua estrutura de passIvos"ent~():~::1.'I:aoexiste ,

qualquer preferência pela composição de ~us passivos, indicando a inexistêÍ1ii~ de't~:'e§~~:~~ 1
ótima de capital. !~{ír$;'" o"
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Apêndice 2: Modelo Genérico de Conflitos de Interesse - Controladores e Financiadores

o objetivo deste apêndice é elaborar um modelo para problemas de conflito de interesse

entre controladores e fmanciadores com base na função de utilidade do controlador. Neste modelo

consideramos um controlador avesso ao risco toma a decisão de captar recursos e investir de acordo
I

com sua função de utilidade, tendo como objetivo simples maximizar esta função. Por esta razão

esta mesma função toma-se a única função relevante na decisão de conceder crédito. A diferença

nos resultados pode refletir-se na relação existente entre o mercado de crédito e o mercado

acionário, uma vez que no mercado acionário a forma funcional da função utilidade de um

controlador poderá ser irrelevante, como indicamos na seção 2.2.6 do capítulo 3. O modelo

desenvolvido para apresentar esta teoria tem como ponto de partida o modelo de Stiglitz & Weiss

- (1981). Mais especificamente, partimos do relaxamento de suas hipóteses restritas:

• Agentes neutros com relação ao risco.

• Custos de investimento totalmente arcados com o valor do empréstimo.

E mantemos, portanto, a hipótese básica para o modelo, na qual os financiadores (mercado

fmanceiro) recebem os recursos dos agente poupadores (indivíduos) e repassam estes depósitos para

os controladores das corporações investidoras de acordo com a informação disponível no momento

da alocação de recursos. Os financiadores possuem informações que os permitem estimar o retomo

esperado de cada projeto, mas não possuem informações que os permitam estimar o risco de cada

um.

Neste modelo de financiamento via mercado de crédito bancário, o controlador não possui a

possibilidade de perda de controle sobre a corporação para qualquer nível de endividamento. Desta

forma, beneficios privados advindos do controle da corporação não são relevantes para a decisão de

fmanciar/investir, e não serão levados em consideração. Supomos adicionalmente que os valores

investidos possuem uma taxa de retomo R, com distribuição aleatória" ',POSSUindO,m,:~di~~JL,":~,' ' ,',i','

variância cI. Podemos, portanto, observar os possíveis resultados (pay ofl) para o :~~ntrolado~t: ,

conforme suas decisões de fmanciamento.'·" tt1'; .
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Vamos considerar um modelo de dois períodos 123, no qual inexiste a alternativa do

controlador fmanciar-se no mercado de capitais, restando a este as alternativas de auto

fmanciamento ou de fmanciamento no mercado de crédito. Analisando-se cada alternativa

iso ladamente:

a) No caso do controlador não buscar recursos no mercado de crédito, seu fluxo de caixa será

diretamente proporcional ao retorno dos ativos que a corporação poderá gerar no futuro, ou seja,

seu EBIT (Earnings Before Interest and Taxes.oa seja, lucro operacional mais juros pagos), na

forma descrita no gráfico abaixo:

Fluxo de
Caixa a,

I'
Figura 2.1: Fluxo de caixa em 1+/ de um controlador que financia por

completo os investimentos da corporação no momento t.
i

Note-se que quando ~ EBIT em t+1 torna-se negativo; o fluxo de caixa do controlador

permanece constante igual à O. Este fato ocorre pois, nas hipóteses do modelo de Stiglitz & Weiss

(1981), neste instante a corporação entra em falência, sendo liquidada sem custos adicionais para o

controlador'j".

EBIT t+l

123 O modelo desenvolvido pode ser expandido para n períodos. Contudo, pela própria natureza finita no

tempo dos investimentos realizados, os resultados não se alteram de forma significativa.

124 Os custos referentes à falência são repassados para os forcenedores, credores e, em última análise para o

Governo, sem custos adicionais para o controlador, o que representa uma boa aproximação de primeira
,

análise para o modelo. Custos de reorganização e falência podem ser inseridos no modelo sem alterar

significativamente os resultados, como apresentamos na próxima seção.
,
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o valor do investimento realizado pelo- controlador no instante té de magnitude A. Logo,

corrigindo-se para t+ 1 todos os valores deste projeto, o pay-o./f do controlador por ter tomado a

decisão de investir recursos próprios é representada no gráfico a seguir:

Pay-offdo
Controlador t+1

/
----------------+---~------------------~

EBIT t+I

Figura 2.2: Pay off em t+ 1 para o controlador resultante do investimentos

realizados na corporação em t.

Onde A representa o capital inicialmente arcado pelo controlador, neste caso equivalente ao

custo dos ativos. A perda máxima possível para o controlador é o capital investido inicialmente,

corrigido intertemporalmente por uma taxa (1+r), que representa o custo de oportunidade entre

períodos do capital do controlador. Contudo, se o EBIT da operação for maior do que (1+r)A, o

controlador apropria-se de todos os ganhos da operação. Podemos, portanto, descrever a esperança

da riqueza futura do controlador na forma:

(2.1)

W1•1+1 == Imax(EBIT - (I + r)A;-(1 + r)A).fdp(~: J.I,a) = Imax«A.R - (1 + r)A);-(1 + r)A)fdp(R: J.I,a)
-<X) -<X)

Assumindo-se que a variância é a melhor medida de risco para o controlador, poderemos

descrever o risco relacionado a esta opção na forma:

(2.2)
00

Varl,l+1= f(max(A.(R -1- r);-(I + r)A)- W1,t+I)2.fdp(R: u, 0-)
-00
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o investimento, portanto, poderia ser analisado corno uma opção de compra, na qual o valor

pago pela opção (prêmio) é A, e o strike da opção é O. Em outros termos, para retornos acima de O o
, i

controlador exerce o direito de arrecadar seus dividendos. Abaixo deste valor, o controlador prefere

deixar a opção sem exercício, não possuindo qualquer prejuízo adicional com esta decisão. Esta

simplicidade de raciocínio levou Jensen e Meckling a aplicarem a fórmula de 8lack e Sholes (1975)

na definição do valor d.o investimento para o controlador. Neste caso, o modelo de precificação

neutro com relação ao risco implica em urna elevação no valor do projeto sempre que houver uma

elevação na variância d.os possíveis resultados futuros de forma análoga à elevação de preço de uma
I .

opção quando eleva-se a volatilidade real do ativo base. Em outras palavras, sempre que houver um

aumento na dispersão dos resultados dos payoff's fmais do projeto, este eleva-se de valor para o

controlador.

Contudo, a fórmula de Black e Sholes é válida somente para o caso em que a opção, ou o

investimento, é possível de ser sintetizado por uma composição entre ações da corporação e ativos

livre de risco, compondo desta forma uma metodologia de precificação neutra c.om relação ao risco.

Por esta razão, a fórmula pode ser utilizada para precificar somente investimentos de corporações

de capital aberto (com ações disponíveis no mercado), ou investimentos que sejam passíveis de

reprodução em outras corporações. Mas se os investimentos forem exclusivos, e a corporação não

possuir ações publicamente negociadas, a fórmula de 8lack e Sholes não se aplica, e não é possível

precificar-se o investimento realizado de forma neutra com relação ao risco. Esta mesma

observação aplica-se para a decisão de financiar os investimentos com recursos de terceiros, via

mercado de crédito,

b) O controlador poderá obter recursos no mercado de crédito com o objetivo de investir no

mesmo projeto. Neste caso, vamos considerar as seguinte variáveis relevantes:

• O empréstimo obtido em t éde magnitude B;

• Este empréstimo é corrigido para o momento t+1a uma taxa p, onde por definição {pr/25
•

125 A diferença entre r e p, tradicionalmente denominada spread ou cunha financeira, corresponde, de um

lado, aos custos administrativos e lucro do sistema fínanciador. De outro lado, este valor é função dos níveis

de inadimplência esperados. Em uma visão parcial, quanto maior for a probabilidade de inadimplência, maior
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• O capital total investido pelo controlador no instante t é A " onde necessariamente A '<A. Este

capital é corrigido para oinstante t+ 1 pela taxa correspondente ao custo de oportunidade r.

• Parte do capital do controlador é utilizado para financiar os investimentos, na magnitude D.

• Parte do capital do controlador é utilizad!o como colateral·CC) para a obtenção do empréstimo;

o investimento (I) realizado em t é de magnitude (B+D), e A '= D+C,. No gráfico abaixo

observamos o fluxo de caixa do controlador em t+1:

Fluxo de
Caixa-i.,

EBITt+1

Figura 2.3: Fluxo de caixa em t+1 para a corporação resultante do

investimentos realizados na em t.

Somente no momento em que o controlador honra seus compromissos ele poderá

apropriar-se do fluxo de caixa adicional resultante do projeto. Considerando-se inicialmente.

que todo o capital empregado pelo controlador destina-se ao colateral exigido pelo banco

fínancíador, e este colateral não éremunerado,poderemos observar:

Pay Off' t~l

EBIT t+l

Figura 2.4: Pay of! do controlador em t+ I resultante do investimento
I

realizado em t, totalmente financiado.
I
I

i

deveria ser a cunha financeira estipulada pelo sistebta financiador. Contudo, como provamos adiante, esta
I

visão pode se revelar parcial ou totalmente equivocada.

170



Considerando-se, por fim, a participação direta do controlador nos investimentos,

deslocamos paralelamente a curva de pay-off para baixo na magnitude correspondente a (1+r)D.

Para esta situação o pay o./f do controlador pode ser descrito na forma:

Pay Offdo
Controlador t+ 1

00

(l+p)B+(l+r)D+,c

: .:'

o o o o o o o o 0 ••••• o 0 ••••••••••••• •••• > > '-'O>+r/;:
EBIT t+1

-(l+r)A'

Figura 2.5: Pay offdo controlador em 1+1, resultante do investimento realizado em t,

parcialmente financiado>

A esperança do pay o./f final do .controlador será composta, de um lado, por sua perda
I

máxima, representada por -(1+r)A '. Para ~BIT's maiores do que (J+p)B-C, contudo, o pay o./fdo

controlador passa a ser crescente, na magnitude do crescimento do valor do EBIT, tomando-se
I

positivo a partir de um EBIT de magnitude (J+p)B+(1+r)D+rC. A esperança do retomo do

investimento para o controlador pode ser descrita na forma:

I.
(2.3)

00 00

»;'+1 = frnax(EBIT-(l +p)B-rC-(l +r)D,-(I+r)A)jd[i..R:f.J,a)= frnax(q?-l- p)B+(R-l-r)D-rC;-(l +r)A)jd[i..R:f.J,a)

o risco para esta alternativa de financiamento I investimento para o controlador pode ser

descrito na forma:
(2.4)

eo

Var2;t+! = f(max«R -1- p)B + (R-1-.r)D - rC;-(1+ r)A') - W2;t+J2 .fdp(,u,o-)
-<Xl

171



As mesmas observações sobre a possibilidade de precificar-se a decisão de financiar /

investir conforme uma opção apresentadas anteriormente se aplicam. No caso de corporações de

capital aberto com ações publicamente negociadas é possível precificar-se estes investimentos de

acordo com a fórmula de black e Sholes, mantendo-se de forma inequívoca a proposição de que

quão maior for o risco associado ao projeto, maior o valor das ações.

Para comparar os resultados das diferentes alternativas de fmanciamento para o controlador,
I

podemos inicialmente realizar uma análise gráfica:

Pay Oift+/ /

EBIT t+1

Figura 2.6: Análise comparativa do Pay off do controlador em t+1, resultante das alternativas de
I

investimento realizado em t, totalmente auto financiado ou parcialmente financiado no mercado de

crédito.

É elementar notar-se que se o investimento é o mesmo nas duas alternativas de

financiamento, então A=B+D, e, evidentemente (1+r)A=(1+r)B+(1+r)D. Sendo p>r, r e C

estritamente positivos, então necessariamente (1+p)B+(1 +r)D+rC > (1+r)A.

c) Análise da Decisão de Conceder Financiamento

De outro lado devemos analisar os resultados do fmanciador deste mercado.

analisamos anteriormente, o fmanciador:

• Recebe um valor C, que ficará sob jurisdição, não sendo remunerado;
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• Concede um valor para empréstimo de magnitude 8;

• Permanece somente com o valor do colateral no caso do resultado do projeto ser negativo;

• Possui prioridade no recebimento do fluxo de caixa do projeto no caso dos retornos serem

positivos.

• Cobra uma taxa de fmanciamento p, que deve ser estabelecida de acordo com os custos

administrativos, margem de lucro esperada e probabilidade de inadimplência.

o fluxo de caixa esperado como resultado do empréstimo concedido é representado no

gráfico abaixo:

Fluxo de Caixa t+ I

(J+p)B

(J+~B-C EBITt+1

Figura 2.7: Análise do fluxo de caixa do tinanciador em t+l, como função

do investimento realizado pela corporação financiada em t.

equação abaixo:

A esperança deste fluxo de caixa futuro do fmanciador (F) pode ser descrita conforme a
I

(2.8)

ao

~+! = fmin[(max(C; EBIT + C}, (1+ p)Blfdp(R:,U,a)

O risco associado para' o finanoiadorquando assume o financiamento parcial}!!s,: ,~
, .::":'

investimentos da corporação será:

(2.9)

'"
VarF;t+! = f(min[(max(C;EBIT+C},(1+ p)B]-F:,J2.fdp(R:,U,a)

o
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Podemos, a partir de uma análise gráfica, observar que para um retomo esperado positivo e

constante do projeto, a rentabilidade esperada do fmanciador decresce conforme eleva-se o risco do

projeto. Para provar esta proposição, basta observar que se o projeto é efetivamente executado, a

utilidade média do controlador é, no mínimo, positiva. Portanto o pay off esperado do controlador

necessariamente excede (l +p)B+(l +r)D+rC. Se o projeto apresentar variância nula, então o

fmanciador receberá, certamente (J +p) B pelos empréstimos concedidos. Contudo, na medida em

que a variância deste projeto eleva-se, passa a haver uma probabilidade positiva de ocorrência de

resultados inferiores a (l +p) B - C, o que por defrnição reduz a rentabilidade esperada do

fmanciador.

Análise dos resultados do modelo.

Os dois modelos acima apresentados analisam os resultados em t+ 1 relativos à realização de

um projeto em t tanto para a corporação (seja na opção de auto fmanciamento, seja na opção de

fmanciamento via mercado de crédito bancário) quanto para o sistema financiador.Contudo,

permanece em aberto a questão de como o controlador toma a decisão efetiva de investir, com ou

sem fmanciamento, paralelamente à tomada de decisão do sistema financeiro. conceder

fmanciamento.

Uma primeira resposta a esta questão foi dada por Jensen e Meckling em 1975. Os autores

assumem que a decisão de investimento, com ou sem fmanciamento, será tomada sempre de acordo

com o valor do projeto, e o valor do projeto deverá ser definido de acordo com a metodologia

apresentada por Black e Scholes (1973), aplicada ao gráfico das figuras 2.2 e 2.6. Neste caso, o

projeto tem seu valor atribuído de acordo com um modelo de precificação neutro com relação ao

risco, o que toma a forma funcional da utilidade do controlador com relação à sua riqueza futura

irrelevante nas decisões de financiar e investir. Neste caso, somente o que importa é o retomo

médio do projeto e sua variância.

Stiglitz e Weiss (1981), partindo de uma estrutura analítica semelhante, analisam a decisão
\

de fmanciar e investir de acordo com uma função de utilidade neutra com relação ao risco. Neste
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caso, sendo o controlador neutro com relação ao risco, somente a rentabilidade esperada do projeto

(equações (2.1) e (2.3)) importam para a decisão de financiar e investir. Neste caso, o resultado fmal

obtido é idêntico ao-resultado obtido por Jensen e Meckling (1975).

Contudo, se considerarmos um modelo genérico, onde o controlador possa ser avesso com

relação ao risco (e o caso de neutralidade seja um caso particular), os resultados obtidos podem

mudar significativamente. Existem duas alternativas para analisarmos os resultados a partir de um

controlador avesso com relação ao risco: resolução algébrica ou simulação numérica. A resolução

algébrica, apesar de mais confiável, é mais árida, não permitindo uma visualização imediata das

proposições apresentadas como conclusão desta seção. Tal resolução é deixada para o terceiro

apêndice deste capítulo. Já as simulações numéricas permitem uma visualização clara dos

resultados propostos, permitindo que todas as conclusões sejam facilmente analisadas. Será,

portanto, utilizado este método para abordar as questões acima. A explanação sobre a simulação

numérica e seu formulário são apresentadas a seguir.

Comparação de pay off's por simulação numérica.

o processo de simulação numérica é dividido em três etapas. Inicialmente atribuímos uma

distribuição para os retornos do investimento, e para cada ponto pertencente à distribuição é

conferido um nível de utilidade ao controlador e uma probabilidade a este nível de utilidade. Pela

soma de todos os níveis de utilidade multiplicado por sua probabilidade, defrnimos a utilidade para

um controlador com relação ao projeto de investimento, e pela comparação do nível de utilidade do

controlador com relação a diferentes projetos de investimento, podemos inferir as principais

conclusões sobre a concessão de crédito que aqui nos interessam.

A função densidade de probabilidade utilizada para a realização dos testes segue ~fórmula

padrão de uma normal, onde:

[ ( )2]1 1 R-Ji
f d.p > aJ2;·exp -2-;;-
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Por exemplo, para um investimento com rentabilidade média de 15% (R=I,15), e

volatilidade (desvio padrão) de 1,4, a representação gráfica será:

0.3

cu 0.25

" 0.2cu
:5! 0.15:s 0.1cu,Q

0.05o•..
OD..

r-;
/ \
I \ ~-

I \
I \

I ./ <;!

-10 -9 -7 :-6! -4 -3 -1 O 2 3 4 6 7 9 10 12

EBITem t+1
Figura 2.8: Função de densidade Ide probabilidade dos possíveis retornos de um investimento com

retomo esperado médio de 15% e volatilidade 1,4.

Comparando-se a função de densidade de probabilidade de duas volatilidades distintas,

observamos:

0.6

fi) 0.5
'C 0.4la;g 0.3:c 0.2la..CI

0.1o...a... o

f\
J \
I \r=«

/J \\..
: // \.'-
I

-10 -9 -7 -6 .15 -4 -2 -1 o 1 3 4 5 7 8 9 10 12

EBlTem t+1

- Volatilidade=1,4 - Volatilidade=Oi?
I

Figura 2.9: Função de densidade: de probabilidade dos possíveis retornos de um investimento 00rIi

retomo esperado médio de 15%, com volatilidades 1,4 e 0,7, respectivamente.

Somente como parâmetros básicos para realizarmos a simulação numérica, assumimos:

• A riqueza do controlador, corrigida para t+ 1; é de $ 400,00

• A utilidade do controlador sobre sua riqueza futura possui uma forma func,ional do tipo CARA

(Constant Absolute Risck Aversioni, descrita na forma:
I

U(w) = -e-$V

Onde ç representa o coeficiente de aversão ao risco do controlador, estabelecido'

alterado quando conveniente;

• A magnitude dos investimentos éde $ 300,00.

i ~~. ~. __ ----'- __ ~~ '--- _
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• o retomo esperado dos investimentos são da ordem de 15% ao período, sendo alterados quando

conveniente;

• O colateral exigido pelo financiador é de 20%, sendo alterado quando conveniente.

• O custo de oportunidade do capital para o controlador é de 5% ao período;

Principais resultados das simulações

• No caso do controlador avesso com relação ao risco, sua utilidade com relação ao fISCO do

projeto pode ser aproximada por uma função polinomial, na forma:

-0,75 -'------.,-------------
0,01 0:21 0,41 0,61 0,81 1,01 1,21 1,41

Risco do Investimento

Simulação 1.1: Utilidade esperada do investimento para o controlador como uma função

do risco associado ao projeto, mantido constante os demais parâmetros apresentados,

alternativa de auto financiamento.

-0,59
-0,6

-0,61
-0,62
-0,63
-0,64
-0,65
-0,66
-0,67

0,01

-'"
~..".-

~- 025 --r
I
I

0,21 0,41 i 0,61 0,81 1,01 1,21 1,41

Risco do Investimento

Simulação 1.2: Utilidade esperada do investimento para o controlador como uma função

do risco associado ao projeto, mantido constante os demais parâmetros apresentados,

alternativa de financiamento externo.
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• Se o controlador possui a alternativa de auto-financiamento, este somente optará pelo

financiamento no mercado de crédito para projetos com elevado nível de risco. A simulação a

seguir apresenta a utilidade esperada do controlador conforme o risco do projeto eleva-se,

mantendo-se constante o retomo médio:

-0,58
~ -0.6

~~ -0,62 --
~~ t>:t..i ~ -0,64
{jd 0,45 -
~

-0,66
:;;s

-0,68
0,01 0,21 0,41 0,61 0,81 1,01 1,21 1,41

Rúco do Investimento

--K Terceiros -KPróprio

Simulação 1.3: Utilidade esperada do investimento para o controlador como uma função

do risco associado ao projeto, mantido constante os demais parâmetros apresentados,

para diferentes alternativas de financiamento.

• Quão mais avesso ao risco o controlador, maior o nível de risco do projeto que toma a curva de

utilidade positivamente inclinada.

0,08

~- 0,06
-iii ••. 0,04
i:!~~.s 0,02
~i oJ~ -0,02

:S -0,04

-0,06

-- ---
~

0,23
-..........:U,Jl

""""'-- 0,63 -,

0,01 0,21 0,41 0,61 0,81 1,01 1,21 1,4'

Risco do Investimento

-Uti1.1 -Uti1.2 --UtiI.5

Simulação 1.4: Utilidade esperada do investimento para controladores com diferentes

níveis de aversão ao risco (UtiI 1= 0,00 I ; Util 2= 0,002 ; Util 5= 0,005).
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• Elevações na parcela dos investimentos arcado pelo tomador fazem com que a curva acima

apresentada desloque-se para a direita. Isto é, para todas as demais condições mantidas

constantes, o controlador apresentará um comportamento tão mais avesso com relação ao risco

quão maior for a parcela de capital próprio empregada no projeto.
:

-0,73 +----.---~---c:::7'~--_= ••~~...._

-0,74 ~~§_~~;;;::;~~~=--------
-0,75 --L---;- --' _

0,01 0,21 0,41 0,61 0,81 1,01 1,21 1,4

Risco do Investimento

-Finan.2/3 --Finan. 113--Finan.1/6 --Finan. 1/10

Simulação 1.5: Utilidade esperada do investimento para o controlador para diferentes
I

parcelas financiadas dos investimentos (2/3 = 66% dos investimentos financiados, e assim

por diante)

• Tanto p quanto r diminuem inequivocamente a utilidade esperada do investimento para o

controlador. Contudo, elevações em p geram deslocamentos na curva para a esquerda, fazendo

com que a inflexão da curva ocorra para riscos mais baixos.
I

·0,54

·0,56

·0,58

·0.6

·0,62

·0,64

·0,66

·0,68

0,01

--
" 0,37

~ ,......
~!

0,29 I

0,21 0,41 0,61 0.81 1,01 1,21
Risco do Projeto'

1,4"

-Tx (0.15) -Tx (0,10) -Tx (0,05)

---------------------------- ~ ...".,:~'.
t~~~.~'.
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Simulação 1.6: Utilidade esperada do investimento para controladores para diferentes

taxas de financiamento (0,15 = 15% de taxa entre 1 e 1+1 ; O,10 = 10% de taxa entre 1 e

1+1)

Assumimos que a função de utilidade do investidor segue uma padrão genérico HARA, descrito na

formal26
:

(2.5)

Assumindo-se inicialmente a hipótese de normalidade, poderemos analisar os resultados na

forma 127:

Substituindo-se a função densidade de probabilidade da normal, obtemos:
(2.6)

[
. ]< [ , ]<1

toe ] -(R-~r Xl 1 -(R-~)

_ afmax(R-I-r)B+(R-I-r)D-tC;-(I+r)A'),. ~e ,,,' afmax(A.R-(I+r)A);-(I+r)A). ~e ,,, .
!(W)=u ~ ,(J'-v2tr +b _ ~ (J'-v2tr +b-

; 1-; 1-;

[

~ 1 ~+'bJÇ-'*a f max « R - I - r) B + (R ••- I - r) D - rC ;- (\ + r) A ,) ~ e ,,,'
_~ ~ . (J'....,2tr

2 1- q

--------------~--------
126 NO apêndice I deste capítulo apresentamos as razões para trabalharmos com uma função de utilidade do
tipoHARA.
127 Considerando-se a função de utilidade tipo HARA definida para a riqueza futura do investidor, o único
parânietro a influenciar sobre esta riqueza será o retorno observado do projeto, R, que determinará a riqueza
futura. Podemos manipular a função V(W), na forma:

U (W) = I - ; ( aW + b)'; ; b > O
; 1-;

Fazendo-se uma expansão de Taylor para esta função em tomo da esperança do retomo do projeto para o
controlador, obtemos: '

i

V(W) = V(WMéd)+U'(WMéd)(W _ E(W»)+ VII(WMéd)(~ - E(W)y + VII'(WMéd)~ - E(W)y + ...

É elementar que (Wmédio-E(W)) =0, e que se a disttibuição dos retornos é normal, esta pode ser totalmente
descrita pelos dois primeiros momentos de sua distribuição. Logo, podemos concluir que (W-E(W)i = (w-
E(W)t = O.Podemos, portanto, simplificar a expressão acima na forma:

i

V(W) = U(W ' ) -+l V" (WMéd)(w - E(W) Y
Med I 2

..~.'.

,~

o que nos arremete ao resultado descrito.



U
~ -,R-p)' J2 -(R-Pl'

* max(R- 1- r)B + (R -1- r)D - rC;-(1+ r)A')- I max(R-1- r)B + (R -1- r)D - rC;-(1+ r)A,~_I-e ----;;z _I -e ----;;z
_ -ee 0-5 0-5

2 [aJ max«AR-(IH)A);-(IH)A} ~e-':~:)' H

+~ -~ uv2:r +b
2 1-';

* Í[maX(A.R-(1+r)A);-<l+r)A)- Ímax(A.R~(l+r)A);-(l+r)A) ~e-(~:;Ll2 ~e-(~:;)'
-00 _'" (7v 2" (7v 2"

Se o controlador não possui a alternativa de auto financiamento, então a função objetivo

pode ser simplificada na forma:

(2.7)

[

o, I 4- jfaJmax«R-I-r)B+.(R-I-r)D-rC;-(I+r)A'~ . r;:;--e 2C"

!(W)=I-ç • o-v2tr +b-
ç ,1-';

2 [aOJmax «R-.I-r)B+(R-I~. r)D-rC;-(I+r)A') ~e (~r;'l' ]f 2
_~ Ó u 2tr +b.

2 1 - ç ,

°R · 'I (R 4' J' I (R 4'* max(R-I-r)B+(R-I-r)D-rC;-(I+r)A')- Imax(R-I-r)B+(R-l-r)D-rC;-(l+r)A')--e ,r' -' -e z•.a
ó o-~ o-~

Um interessante caso particular refere-se ao modelo restrito de Stiglitz e Weiss (1981). Neste

modelo podemos fixar os parâmetros, de forma que o controlador pode ser analisado como um
, I

indivíduo neutro com relação ao risco. Neste caso, também está excluída a possibilidade de auto

financiamento. Podemos observar que o resultado analisado pelos autores trata de um caso restrito.

Somente para determinadas condições de exigências de financiamento, aversão ao risco e função de

distribuição de probabilidade do retorno do investimento o controlador possuirá urna elevação nos

níveis de utilidade conforme eleve-se o risco deste.

Aplicando-se uma função de utilidade semelhante à função de utilidade do controlador e

considerando-se a mesma função de densidade de probabilidades, observaremos:

(2.10)

,~'
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( cc _(R_p)Z

l
af min[(max(C; EBIT + C~.o81 ~ e---;;;-

!(W) = 1-'; -~ 0',,2]( +b
.; 1-';

a' [a ·~mm [(max( C EBIT + C)pB]O'Jz--;-e '~c:/)2 + b]/' *

2 1 - q

* imin[(max(C;EBIT + C}pB]- fmin[(max(C;EBIT + c}pBl ~e _(::;)2]2 _1_e--(~-:;-)2~ ~ ~~ u..{i;

Podemos derivar esta função com relação ao risco (o) do projeto para observarmos que, para um

dado retomo esperado (p), este decresce conforme eleva-se o risco do projeto.
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Apêndice 4

Algebricamente, poderíamos propor uma estrutura para o equilíbrio de mercado onde

houvesse um contínuo de corporações x, onde cada corporação x, teria uma oportunidade de projeto

com rentabilidade ri. onde r/ > ri, sempre que i' > i. A corporação de maior rentabilidade esperada

será ri , enquanto a corporação de menor rentabilidade possui rentabilidade ri . Neste caso, supondo

a escassez de recursos para investimento desta economia, podemos provar que o mercado equilibra- -

se no ponto onde a todos os recursos existentes para poupança no instante t (8*, ou sYr) são

investidos. A figura a seguir apresenta esta situação graficamente:

Rentabilidade dos
Investimentos

ri Curva de oferta de projetos.~------~--------------~----~
S* Quantidade de Equilíbrio

Figura 2.1: Equilíbrio de mercado entre poupança e projetos existentes para

investimento em uma economia.

Em equilíbrio, em um mercado que atendesse às hipóteses hi a h5" poderíamos observar que

somente projetos cuja rentabilidade estiver acima de i* obterão recursos para investimento .:

Podemos inferir que a taxa de juros desta economia seriam, em equilíbrio, i*. Contudo, caso alguma

das hipóteses de Modigliani e Miller não seja atendida, observa-se que projetos com rentabilidade

inferior à i* poderiam ser financiados, levando a uma situação de sub-ótimo no mercado de crédito.
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