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RESUMO 

 

Este trabalho investiga como os controles de capitais praticados no Brasil através da 
imposição do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) sobre empréstimos 
externos em 2011 e 2012 afetaram decisões em âmbito financeiro empresarial. As 
principais questões abordadas são: As empresas brasileiras com financiamento de 
curto prazo em moeda estrangeira investiram menos após a imposição do IOF sobre 
empréstimo externo? Elas alongaram suas dívidas em moeda estrangeira, ou seja, 
mudaram a composição, mas não o total de dívida? Elas reduziram a dívida externa 
total, aumentando a dívida doméstica? Para responder a essas perguntas, foi 
adotado o método de diferenças-em-diferenças. Os resultados encontrados 
sustentam que as empresas brasileiras que tinham passivos externos de curto prazo 
antes da adoção do IOF não diminuíram seus investimentos significativamente mais 
do que as empresas que não foram diretamente afetadas por tal medida de controle, 
nem alteraram mais a proporção de endividamento externo sobre dívida total. Não 
obstante, os resultados apontam para um maior alongamento das dívidas em moeda 
estrangeira. 

 

Palavras-chave: controle de capital, composição de dívida, taxa de investimento, 

empréstimos 
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ABSTRACT 

 

This work investigates how capital controls practiced in Brazil through the imposition 

of Tax on Financial Transactions (IOF) on foreign loans in 2011 and 2012 affected 

financial decisions in business. The main issues addressed are: Did Brazilian 

companies with short-term financing in foreign currency invest less after the 

imposition of the IOF on foreign loan? Did they lengthen their debt in foreign 

currency, ie, did the composition change, but not the total debt? Did they reduce total 

external debt, increasing domestic debt? To answer these questions, we adopted the 

method of difference-in-differences. The results support that Brazilian companies that 

had short-term external liabilities before the adoption of the IOF did not decrease 

their investment significantly more than firms that were not directly affected by such a 

measure of control, nor did they change the proportion of external debt on total debt. 

Nevertheless, the results point to a stretch of debt maturity on foreign currency. 

 

Keywords: capital control, debt maturity, investment rate, financing  
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1. INTRODUÇÃO 

 

Os efeitos nocivos de um excesso de influxos de capitais geram resposta 

das políticas monetária e fiscal e criação de novas ferramentas 

macroprudenciais e regulações pelos países afetados. 

A recente declaração da diretora-gerente do FMI1, Christine Lagarde, de 

que os países ricos devem continuar a expansão monetária e, 

consequentemente, os países em desenvolvimento devem reforçar suas 

defesas, confirma a recém-formada opinião do organismo internacional de 

que controles de capitais são por vezes necessários (IMF, 2010, 2011 e 

2012). 

Entre os efeitos almejados por políticas de controles de capitais, podemos 

citar a redução do volume líquido de influxo de capital, a alteração na 

composição dos fluxos objetivando o alongamento dos prazos, a redução na 

pressão sobre a taxa de câmbio real e tornar a política monetária mais 

independente. 

Os influxos de capitais permitem que países com poupança limitada 

financiem projetos produtivos de investimentos, promovam uma diversificação 

dos riscos dos investimentos, realizem comércio intertemporal, e 

desenvolvam seus mercados financeiros. Apesar desses benefícios, como 

muitos desses fluxos são temporários, refletindo diferenciais de taxas de 

juros, há muita inquietação de que esse excesso de capital possa levar a um 

overshooting futuro da taxa de câmbio, ou inflar bolhas de preços de ativos, o 

que poderia amplificar possíveis fragilidades financeiras e riscos de crédito 

(Ostry et al, 2010).  

A partir de 2009, o Brasil voltou a receber crescentes influxos de capitais 

externos, sendo uma das principais vozes alertando aos organismos de 

controle internacionais os efeitos perniciosos dos excessivos influxos de 

capitais estrangeiros nos países emergentes, decorrentes da política 

                                                           

1
 Flávia Barbosa, jornal O Globo, 10 de abril de 2013. 
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monetária expansiva dos países desenvolvidos. Esse alerta ficou famoso pelo 

termo “guerra cambial”, cunhado pelo Ministro da Fazenda brasileiro, Guido 

Mantega, para caracterizar tal disputa entre os blocos econômicos.   

O Brasil foi o primeiro país a buscar maneiras de limitar o influxo de capital 

após a crise de 2007/2008. As primeiras medidas, adotadas em outubro de 

2009, restringiam capitais direcionados para compra de ações e títulos de 

renda fixa. Apenas em março de 2011 foi adotada uma medida de impacto 

direto sobre as empresas, com a imposição de um Imposto sobre Operações 

Financeiras (IOF) de 6% para empréstimos externos com maturidade menor 

que um ano. Menos de um mês depois, em abril, o governo elevou o IOF para 

empresas que captassem dívidas em moeda estrangeira com maturidades 

menores que dois anos. Em 29 de fevereiro de 2012, o IOF passou a incidir 

sobre as dívidas externas com maturidade inferior a três anos e, em março do 

mesmo ano, o imposto sofreu um novo ajuste, incidindo sobre dívidas 

externas com maturidade inferior a cinco anos. 

Em junho de 2012, afrouxaram o IOF, mantendo a alíquota apenas sobre 

empréstimos externos para maturidades inferiores a dois anos.  Em dezembro 

de 2012, reduziu-se novamente o prazo de incidência de IOF sobre 

empréstimos externos para um ano.  

Com exceção dos IOFs sobre empréstimos externos de curto 

prazo adotadas em 2011 e início de 2012, as medidas de controles cambiais 

adotadas no Brasil a partir de 2009 não afetaram diretamente as empresas.  

Este trabalho analisa os custos associados às empresas brasileiras devido 

aos controles de capitais praticados através da imposição do IOF sobre 

empréstimos externos em 2011 e 2012. Mais especificamente, se esses 

controles de capitais reduziram a capacidade de investimento e/ou alteraram 

a composição dos financiamentos das firmas.   

Em vez de medirmos os efeitos dessa política sob o prisma 

macroeconômico, mais comum e bastante estudado, iremos estudar como os 

controles afetam as decisões em âmbito financeiro empresarial. 

As principais questões levantadas no trabalho são: 



10 

 

1) As empresas brasileiras com financiamento de curto prazo em moeda 

estrangeira investiram menos após a imposição do IOF sobre 

empréstimo externo?  

2) Elas alongaram suas dívidas em moeda estrangeira, ou seja, mudaram 

a composição, mas não o total de dívida? 

3) Elas reduziram a dívida externa total, aumentando a dívida doméstica? 

Para responder a essas perguntas, será adotado o método de diferenças-

em-diferenças como estratégia empírica. Conforme será detalhado no terceiro 

capítulo, são construídos dois grupos de forma que apenas um deles seja 

afetado pelo IOF. O critério adotado para a divisão dos grupos foi a existência 

de Financiamento em Moeda Estrangeira de Curto Prazo antes da incidência 

da alíquota do IOF. Como as dívidas em moeda estrangeira de curto prazo 

vencem em até um ano, essas empresas terão que decidir se vão renovar 

essas dívidas no exterior ou passar a captar no país ou, simplesmente, 

reduzir seus investimentos, já que o custo do financiamento aumentou.  As 

decisões destas empresas serão comparadas com às das empresas que não 

possuíam dívidas em moeda estrangeira de curto prazo. Controles foram 

adotados para possíveis vieses na seleção dos grupos de estudo.  

Os resultados encontrados sustentam que as empresas brasileiras que 

tinham passivos externos de curto prazo antes da adoção do IOF sobre 

empréstimos externos pelo governo brasileiro não diminuíram seus 

investimentos significativamente mais do que as empresas que não foram 

diretamente afetadas por tal medida de controle, nem alteraram mais a 

proporção de endividamento externo sobre dívida total. Não obstante, os 

resultados apontam para um maior alongamento das dívidas em moeda 

estrangeira.  

A dissertação encontra-se organizada da seguinte forma. Após este 

capítulo introdutório contendo a motivação para o estudo, o capítulo seguinte 

contém uma breve apresentação dos estudos prévios relativos a controles de 

capitais. No terceiro capítulo explica-se a metodologia adotada, enquanto o 

quarto discorre sobre a maneira como a base de dados foi selecionada. O 
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quinto capítulo descreve os principais resultados e uma análise da robustez 

destes resultados. Por fim, o sexto e último capítulo conclui este estudo. 

 

2. ESTUDOS PRÉVIOS 

 

Com o capital voltando a fluir para os mercados emergentes (ME), essas 

nações, dentre as quais se enquadra o Brasil, passam mais uma vez a ter de 

lidar com os efeitos da mobilidade de capital. Em um primeiro momento os 

países em desenvolvimento encorajam a entrada de capitais e a abertura de 

sua conta capital. No entanto, à medida que esses influxos de capital se 

tornam grandes demais para serem absorvidos, novos instrumentos de 

controle são introduzidos. 

Akiyoshi et al. (2000) catalogam os controles de capitais da seguinte 

forma: diretos ou administrativos, e indiretos ou controles baseados no 

mercado. Os controles diretos restringem as transações e/ou os pagamentos 

associados e transferências de fundos através de proibições completas, 

limites quantitativos explícitos, ou um procedimento de aprovação (que pode 

ser baseado em regras ou discricionário). Controles administrativos 

tipicamente buscam afetar diretamente o volume de transações 

transfronteiriças relevantes. Normalmente o sistema bancário é alvo desses 

controles. Já os controles indiretos tornam a mobilidade de capital mais 

custosa para desencorajá-la. Suas formas são variáveis, podendo incluir 

sistemas de câmbio duais ou múltiplos, taxas implícitas (URR – Chile) ou 

explícitas, e outras medidas predominantemente baseadas em preço. No 

entanto podem afetar tanto o preço quanto o volume de transações. 

Ostry et al. (2011) argumentam que entre medidas administrativas e 

indiretas (baseada em preço), as últimas são preferíveis de modo geral, 

enquanto as primeiras podem ser mais apropriadas como medidas 

prudenciais, especialmente quando aplicada ao setor financeiro. 

Magud et al. (2011), por sua vez, constroem um método para padronizar 

os resultados encontrados na literatura em relação à efetividade dos controles 
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sobre fluxos de capitais, elaborando dois índices para medição.  Os efeitos 

almejados por políticas de controle de capitais podem ser resumidos em 

quatro: 

(i) Reduzir o volume líquido de influxo de capital 

(ii) Alterar a composição dos fluxos 

(iii) Reduzir as pressões sobre a taxa de câmbio real 

(iv) Tornar a política monetária mais independente 

No caso do Brasil, os principais papers analisados por Magud et al. foram 

Cardoso & Goldfajn (1988) e Edison & Reinhart (2001). No primeiro, os 

autores utilizam OLS e VAR para avaliarem o período compreendido entre 

1988 e 1995. O VAR indica que controles reduzem fluxos e modificam sua 

composição para longe de equity e debt por aproximadamente seis meses e 

que os controles de capitais reagem a fluxo de capitais em dois meses. No 

segundo, os autores recorrem a diversos métodos como análise de 

componentes principais (principal components analysis), testes para 

igualdade de momentos e mudanças de persistência com/sem controles, 

VAR, GARCH e testes Wald. Para o Brasil (os autores analisam Brasil, 

Malásia e Tailândia) encontram pouca evidência de efetividade dos controles 

dissociando juros domésticos dos externos. O período vai de 1995 a 2001. 

De maneira geral, podemos sumarizar os resultados para o caso brasileiro 

como: i) Redução do volume líquido de influxo de capital, porém apenas 

efeitos de curto prazo foram detectados; ii) Alteração da composição dos 

fluxos, porém apenas efeitos de curto prazo foram detectados2; iii) Não houve 

redução das pressões sobre a taxa de câmbio real; iv) Não conclusivo para a 

política monetária.  

Compreendendo um período similar, 1995 a 2000, Silva & Resende (2008) 

valem-se dos métodos VAR, teste da Causalidade de Granger, testes de 

estacionariedade KPSS e DF-GLS e DF Aumentado e teste de Wald. Testam 

                                                           

2 
Em um dos artigos analisados os resultados para os itens i e ii foram de que não é reduzido o 

volume líquido e não é alterada a composição dos fluxos, porém a metodologia adotada pelo mesmo 
é mais fraca que as dos demais. 
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se os controles exógenos seriam mais eficazes que os endógenos. De acordo 

com os autores, os controles de capitais endógenos via preços são eficazes 

em reduzir os movimentos de capitais no período analisado, mas esses 

resultados poderiam ter sido melhores se o grau dessas medidas restritivas 

fosse mais agressivo. A segunda hipótese, de que os controles exógenos 

seriam relativamente melhores, não é rejeitada, embora não são 

suficientemente eficazes para atenuar os movimentos de capitais e, 

consequentemente, a crise cambial. 

Já Baba & Kokenyne (2011) constroem índices para medir os controles: o 

uso da taxa efetiva do IOF tem peso 1 (apertado) ou -1 (relaxado) para 

controles sobre investimentos. Os autores também utilizam VAR. A conclusão 

é que os controles de capitais no Brasil não afetam de modo significante os 

fluxos, apesar de (em geral) terem os sinais esperados na regressão. As 

respostas aos impulsos mostram que o IOF ajuda a manter um diferencial de 

juros maior, porém não tem nenhum impacto significativo no volume de fluxos 

de capitais líquidos ou na taxa de câmbio real nem em aumentar a maturidade 

dos fluxos. O IOF é até associado a uma pequena apreciação na moeda. 

Chamon & Garcia (2013) analisaram os recentes controles de capitais no 

Brasil (2009 a 2012), mesmo período analisado no presente estudo. Os 

autores comparam preços de ativos semelhantes no Brasil e nos EUA – 

ações e ADRs, taxa de juros em dólar no Brasil (cupom cambial), além de 

rodarem uma regressão OLS e definirem contrafactuais para a taxa de 

câmbio, baseados em modelos econométricos sem os controles e 

comparação da taxa de câmbio do real com a de países semelhantes 

(Austrália, Chile, Colômbia, África do Sul, Turquia). A diferença medida pela 

alíquota do IOF de 2%, encontrada entre ações e ADRs, indica efetividade 

dos controles, porém apenas quando estrangeiros estão comprando 

liquidamente ações de companhias brasileiras. Já no mercado de renda fixa, 

a discrepância é menor e mais efêmera do que a alíquota do IOF (6%). 

Portanto, o estudo aponta que os controles são eficientes em segmentar 

parcialmente o mercado financeiro brasileiro do estrangeiro. Em relação aos 
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contrafactuais e às comparações, sugerem a ineficácia da maioria dos 

controles em afetar a taxa de câmbio, a não ser o relaxamento da política 

monetária no segundo semestre de 2011, que parece ter afetado 

significativamente o câmbio. No entanto, não se pode descartar que os efeitos 

cumulativos dos controles tenham tornado mais potente o efeito do corte de 

juros sobre o câmbio. 

No final do artigo, os autores enfatizam que os controles implicam em um 

aumento no custo de financiamento para firmas brasileiras, seja através de 

capital próprio, seja por dívida. Isso porque a quantidade que as firmas podem 

levantar através de financiamento de capital próprio no período é afetado pelo 

imposto de 2% que os estrangeiros tem que pagar para comprar ações. 

No caso de dívida, o IOF podia ser evitado tomando empréstimos externos 

de prazos mais longos. Empresas pequenas, no entanto, tem maior 

dificuldade em desviarem-se dos controles, como já notado por Edwards 

(1999) em seu trabalho sobre o Chile, no qual o autor aponta o crescimento 

do custo para pequenas e médias empresas.  

A estratégia empírica adotada neste estudo é a de diferenças-em-

diferenças (dif-em-dif). Lemmon & Roberts (2010) a aplicaram para um 

objetivo semelhante ao doravante apresentado, que foi de examinar a 

resposta de financiamento e investimento a choques na oferta de crédito – 

foram analisados três choques independentes. Já Almeida et al. (2009) 

aferiram o efeito causal de uma contração financeira no comportamento das 

firmas de acordo com a maturidade de suas dívidas, logo após a crise de 

2007. Em um outro estudo, Janot et al. (2008) empregaram a técnica para 

medir se a perda patrimonial gerada pelo efeito da depreciação cambial sobre 

o descasamento cambial das empresas brasileiras reduzem o investimento. 

Os resultados sustentam a relevancia dos chamados balance sheet effects ao 

mostrar a forte queda no investimento das empresas com passivos cambiais 

descobertos.  
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A seção seguinte detalhará o método de diferenças-em-diferenças e o 

modo como construímos os grupos de controle e tratamento, assim como as 

características incorporadas à regressão.  

 

3. METODOLOGIA 

 

De modo a testarmos se as empresas expostas a dívida externa de curto 

prazo modificaram suas decisões de financiamento e investimento, 

relativamente a empresas sem tal exposição, realizamos testes de diferenças-

em-diferenças. Esse método de estimação é usado em estudos que buscam 

avaliar a eficácia de uma determinada política intervencionista exógena, 

estimando o efeito médio da política (tratamento) sobre os indivíduos afetados 

(tratados) pela política. No presente estudo, as empresas tratadas são 

aquelas com elevada proporção de empréstimos externos de curto prazo no 

ano anterior à adoção do IOF sobre este tipo de empréstimo.  

O primeiro controle de capital sobre captação externa de curto prazo se 

deu no final de março de 2011: IOF de 6% sobre empréstimos externos com 

maturidade abaixo de um ano. O alcance dessa medida foi ampliado por três 

vezes. Primeiramente o governo a estendeu de um para dois anos o prazo de 

incidência da alíquota, em abril do mesmo ano. Em seguida, em fevereiro de 

2012, o prazo passou de dois para três anos. Então, em março de 2012, o 

governo passou a taxar as captações externas com maturidade abaixo de 

cinco anos. A medida passou a ser afrouxada a partir de junho de 2012 e, em 

dezembro de 2012, o IOF voltou a incidir sobre empréstimos externos 

inferiores a um ano.  

A incidência do IOF sobre empréstimos externos gera maior custo de 

financiamento para as firmas brasileiras que captam no exterior no curto 

prazo. Um possível resultado de tal intervenção seria a diminuição do 

investimento das firmas que mais utilizam esse tipo de financiamento.   

Assumimos que as decisões de financiamento e investimento das firmas que 

não realizavam empréstimos externos de curto prazo antes da existência do 
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IOF não deveria sofrer mudanças, pela imposição do IOF. Compararemos 

firmas com empréstimos externos de curto prazo (grupo de tratamento) com 

firmas sem empréstimos externos (grupo de controle). Assume-se que na 

ausência de controles de capitais, as decisões das firmas dos dois grupos 

seriam semelhantes, controlando para um vetor de características das 

empresas. A inclusão de variáveis de controle nas regressões pretende 

assegurar que estamos comparando empresas semelhantes, com a única 

diferença marcante sendo a composição de sua dívida. Por exemplo, 

incluímos uma medida de tamanho das firmas, pois as firmas sem 

empréstimos externos tendem a ser menores e menos alavancadas que 

firmas com empréstimos externos.  

De modo a dividirmos os grupos em tratamento e controle, construímos o 

percentil de Financiamento em Moeda Estrangeira de Curto Prazo sobre Total 

de Empréstimo de Curto Prazo (FIN ME CP/TOTAL EMP CP). O grupo de 

tratamento é definido como as firmas cujo resultado é superior a 20%, 

enquanto o grupo de controle são aquelas com resultado igual a zero, i.e., 

sem financiamento em moeda estrangeira de curto prazo. A razão para esta 

escolha é de que o IOF imposto a partir de março de 2011 incide sobre 

empréstimos com maturidades curtas (apesar de que nas medidas seguintes 

esse prazo foi se alongando cada vez mais, até atingir cinco anos em 

setembro de 2012). Desta forma, essas empresas tendem a ser as mais 

afetadas pelo imposto, na medida em que houve um aumento do custo de 

rolagem dos financiamentos em moeda estrangeira que iriam vencer ao longo 

de 2011. Essas firmas, então, passam a ter que decidir se vão rolar os 

financiamentos ou se vão passar a captar domesticamente, ou, ainda, se vão 

reduzir os investimentos, não contraindo novos empréstimos, ou se vão 

alongar o perfil da dívida externa.  

Adotamos esse critério, pois as empresas que têm dívidas a vencer no 

curto prazo terão de tomar uma decisão sob um novo contexto de controle de 

capitais. Embora esse critério não seja ideal, dado que esses financiamentos 

de curto prazo são os que vencem em até um ano, são esses os dados 
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disponíveis no Brasil, denotado pelas contas do Passivo “Financiamento em 

Moeda Estrangeira CP” e “Financiamento em Moeda Estrangeira LP”. Ambas 

essas contas foram adotadas a partir de 2010, com o IFRS, International 

Financial Reporting Standards, as normas e padrões da contabilidade 

internacional que substituíram o BRGAAP.3 As normas em IFRS privilegiam a 

transparência das informações financeiras disponibilizadas pelas companhias 

abertas. Antes do IFRS existia apenas a conta “Dívida Financeira em Moeda 

Estrangeira”, que agregava as dívidas de curto e longo prazo.  

Abaixo, apresentamos o histograma da razão do financiamento em moeda 

estrangeira de curto prazo sobre o total de empréstimo de curto prazo, 

utilizado para definir os grupos de controle e tratamento.  

 

Gráfico 3.1: Histograma de Financiamento em Moeda Estrangeira de 

Curto Prazo sobre Total de Empréstimo de Curto Prazo 

 

 

 

                                                           

3
  As novas normas contábeis foram introduzidas no Brasil por meio das Leis 11.638/2007 e 

11.941/2009, e pelo art. 76 da Lei 12.249/2010. De acordo com a Instrução CVM nº 457 e 
Comunicado do Banco Central nº 14.259, as companhias de capital aberto, a partir do exercício de 
2010, devem apresentar demonstrações financeiras consolidadas. Entretanto, as demonstrações 
financeiras da controladora continuarão a ser apresentadas de acordo com as práticas contábeis  
emanadas da legislação societária brasileira e normas da CVM. 
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Os grupos são definidos antes dos controles de capital estudados, i.e., 

foram construídos com 2010 como ano-base. Desta forma, temos variáveis 

exógenas ao desempenho das empresas após o “choque” (IOF de 6% em 

empréstimos com maturidade menor que um ano).  

O estimador de diferenças-em-diferenças funciona da seguinte forma: ele 

deduz a diferença da variável dependente do grupo de controle da diferença 

da variável dependente do grupo de tratamento.   

No caso em que a variável dependente é a taxa de investimento, por 

exemplo, o estimador deduz a diferença de investimento do grupo de controle 

da diferença de investimento do grupo de tratamento. Como o grupo de 

controle não é afetado diretamente pelo choque do IOF, por não ter passivos 

cambiais a vencer no curto prazo, este método exclui os outros eventos que 

poderiam influenciar a taxa de investimento de ambos os grupos no período.  

Os vieses constantes das variáveis deste método são absorvidos nos 

efeitos fixos do modelo. De modo a eliminar algum possível viés de seleção 

de variáveis que variam com o tempo, variáveis específicas são introduzidas 

linearmente na regressão para monitorar tendências dos grupos de 

tratamento e controle.  

Na regressão tomamos a diferença de 2012 em relação a 2010 para testar 

o efeito do IOF sobre empréstimos externos. O motivo por optar por 2012 e 

não 2011 é por que as medidas foram tomadas a partir de março de 2011 e, 

portanto, decisões de investimento e financiamento podem ter sido tomadas 

antes das medidas, comprometendo os resultados.  

O estimador de diferenças-em-diferenças é dado por:  

 

.

)1,(),()1,(),(
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onde Y(i,t) é, primeiramente, a taxa de investimento da empresa i no ano t, 

M é o número de empresas no grupo de tratamento (empresas com dívida de 

curto prazo em moeda estrangeira) e N é o número de empresas no grupo de 

controle (empresas sem dívida de curto prazo em moeda estrangeira).  

As variáveis dependentes testadas são: Taxa de Investimento; Dívida 

Externa/Dívida Total; e Financiamento de Curto Prazo em Moeda 

Estrangeira/Dívida Externa.  

Abaixo, discorremos sobre as equações tendo como base a variável 

dependente taxa de investimento bruto. O raciocínio é o mesmo para as 

demais variáveis. A taxa de investimento bruto é medida pela variação dos 

ativos imobilizados entre n e n-1, mais depreciação em n, dividido pelos ativos 

imobilizados em n-1. Usamos para a nossa análise inicial firmas com taxa de 

investimento bruto entre 0 e 50%, ano a ano, com o objetivo de excluir 

outliers. 

A ideia do estimador de diferenças-em-diferenças é simples. Caso o IOF 

fosse a única característica que impactasse a taxa de investimento, 

poderíamos estimar esse impacto simplesmente pela variação da taxa de 

investimento (antes e depois do controle de capital) das empresas com dívida 

externa de curto prazo (grupo de tratamento). Como esse não é o caso, 

deduzimos a diferença do investimento do grupo de controle da diferença do 

investimento do grupo de tratamento. Como, por construção, o grupo de 

controle não foi afetado pelo IOF, essa diferença de diferenças deve excluir 

outros eventos relevantes que possam ter afetado a taxa de investimento no 

período.  

O estimador de diferenças-em-diferenças, portanto, deve isolar o efeito do 

imposto sobre o investimento, a menos de um viés de seleção na formação 

dos dois grupos. Um viés na seleção poderia implicar, por exemplo, 

tendências distintas nas trajetórias de investimento dos dois grupos, 

independentemente dos efeitos dos controles de capital.  

Entretanto, nem todo viés de seleção acarreta problemas para o método 

de diferenças-em-diferenças. Vieses oriundos de variáveis constantes no 
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tempo (observadas ou não) são absorvidos pelos efeitos fixos do modelo de 

diferenças-em-diferenças. Exemplos de tais variáveis são os setores de 

atividade das empresas, a localização geográfica e a origem do capital 

acionário. O viés relevante, portanto, está associado a variáveis de seleção 

que variam com o tempo. A maneira tradicional de lidar com tendências pré-

existentes é obter o estimador de diferenças-em-diferenças a partir de um 

modelo de regressão, no qual se introduz linearmente variáveis específicas 

das empresas para controlar as tendências dos grupos de controle e 

tratamento. Seguindo Abadie (2005), adotamos então a seguinte 

especificação econométrica: 

 

),,(),()1,()()(),( titiDtiDtiXtiY  
          (2) 

onde Y(i,t) é a taxa de investimento da empresa i no período t.  

Na equação (2), as empresas são observadas em um período pré-

tratamento (t=0) e em um período pós-tratamento (t=1). D(i,t) = 1 é uma 

variável indicadora que toma o valor um se a empresa i fizer parte do grupo 

de tratamento (empresas com dívida de curto prazo em moeda estrangeira 

antes da introdução de controle de capital sobre a captação externa) e se o 

período for o pós-tratamento (t=1). Como as empresas só estão expostas aos 

controles no período t=1, temos que D(i,0) = 0 para todo i, D(i,1) =1 para as 

empresas tratadas e D(i,1)=0 para as não tratadas. Enquanto a variável D(i,1) 

leva em consideração diferenças constantes no tempo nas taxas médias de 

investimento, entre os grupos de controle e tratamento, a variável D(i,t) 

captura o impacto dos controles de capital nessa diferença. O coeficiente α 

portanto, é o estimador de diferenças-em-diferenças descrito na equação (1).4 

Além das variáveis que recuperam o estimador de diferenças-em-diferenças, 

a equação (2) contém um componente de tendência comum a todas as 

empresas, t, um resíduo aleatório, (i,t), e um vetor X(i) de características das 

                                                           

4
 Para uma discusão mais detalhada dos modelos de diferenças-em-diferenças e possíveis 

extensões, ver  Meyer (1995) e Abadie (2005). 
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empresas. A inclusão desse vetor controla possíveis diferenças nas trajetórias 

da taxa de investimento dos grupos de controle e tratamento. Para tanto, as 

características das empresas devem ser correlacionadas com o investimento 

e, também, capturarem diferenças nos dois grupos de empresas.  

Como variáveis de seleção, incluímos o lucro operacional sobre o ativo 

total, o logaritmo do ativo total (proxy para tamanho), a razão da dívida total 

sobre o ativo total (alavancagem) e a razão do total de empréstimo de curto 

prazo sobre a dívida total. Inicialmente também testamos para classificação 

de setores, mas estas variáveis não se mostraram estatisticamente 

significantes. Todas essas variáveis são medidas no período pré-controle de 

capital (ano de 2010) e são potenciais determinantes das decisões de 

financiamento e de investimento.  

Na nossa amostra, as empresas são identificadas em cada período t. Por 

conseguinte, podemos diferenciar a equação (2) com respeito a t, obtendo: 

),,()1,()'()0,()1,( tiiDiXiYiY           (3) 

onde   = (1) - (0) e ),( ti = )0,()1,( ii   .   

  Uma vantagem da especificação (3) é que ela torna mais clara a 

eliminação das variáveis não observáveis que sejam constantes no tempo. 

Baseados na equação (3), adotamos a seguinte especificação econométrica 

para estimar o impacto do IOF sobre a taxa de investimento das empresas 

que tinham elevadas dívidas de curto prazo em moeda estrangeira: 

 

TaxadeInvestimentoi,2012 – Taxadeinvestimentoi,2010 =                        (4) 

 αI(T)i,2010 + ∏1(Log Ativo Total)i,2010 + ∏2(Total Financiamento CP/Dívida 

Total)i,2010 +  ∏3(Dívida Total/Ativo Total)i,2010 + ∏4(LAJIR/Ativo Total)i,2010 + 

ŋit        

Na equação (4), a variável dependente captura o ajuste da taxa de 

investimento bruto ao redor dos controles de capital de 2011. O ano de 2010 

é o período base (pré-controles). A variável I(T) é o equivalente na equação 
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(3) ao termo D(i,1), isto é, uma variável indicadora que assume o valor um 

para as empresas que fazem parte do grupo de empresas com elevada 

proporção de empréstimos externos de curto prazo em 2010, e zero em caso 

contrário.  

Se o IOF elevou o custo financeiro dos empréstimos, uma das saídas das 

empresas que tinham proporção de dívidas externas de curto prazo 

superiores a 20% seria uma redução relativa no investimento, 

comparativamente às empresas que estavam protegidas de tal risco. Nesse 

caso, o coeficiente  estimado deve ser negativo. Caso contrário,  deve ser 

estatisticamente igual a zero. Nesses testes, usamos clusters em nível de 

empresas para estimar erros-padrão robustos a correlação serial e 

heteroscedasticidade.5   

Após a realização dos testes com os grupos mencionados acima, fazemos 

testes de robustez. Usamos o período 2009/2010 como "exercício de 

falsificação", dado que este é um período anterior ao choque, certificando que 

os grupos são exógenos aos controles.  

Além desse teste, diferentes percentis para redefinir a divisão dos grupos 

de controle e tratamento, assim como diversos intervalos para a taxa de 

investimento bruto foram testados. Em todos os testes, encontramos os 

mesmos resultados qualitativos do teste principal. Na seção seguinte, 

descreveremos a base de dados utilizada. 

 

4. DESCRIÇÃO DOS DADOS 

 

Assim como em Janot et al. (2008), usamos os balanços consolidados em 

vez dos balanços das empresas controladoras porque muitas empresas 

abertas no Brasil são apenas holdings sem atividade operacional.  

                                                           

5
 Bertrand, Duflo, e Mullainathan (2004) mostram que permitir uma estrutura de covariância arbitrária 

entre os períodos de tempo reduz problemas de correlação serial em estudos que utilizam o método 
de diferenças-em-diferenças com mais de 50 observações no cross section.  
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A base de dados usada foi a da Economatica, que lista as informações 

financeiras das empresas abertas brasileiras. Da amostra inicial (1617) na 

BM&FBovespa, foram subtraídas empresas canceladas (720), empresas com 

demonstrativos financeiros nulos (32), empresas dos setores finanças & 

seguros e fundos (80), além de doze empresas holding/financeiras do setor 

Outros (12), empresas que não eram abertas em 31/12/2009 (353), empresas 

cujo lucro bruto fosse nulo ou negativo (69), empresas cujo tipo de ativo na 

bolsa não era ação (66), empresas que fecharam capital (4), empresas cuja 

última cotação fosse anterior a 31/12/2012 (50) (i.e., sem cotação em bolsa 

por um longo período). As empresas que apresentam resultados para ON e 

PN, retiramos as PN, nas com PNA e PNB, deixamos apenas a PNA (96). As 

empresas de construção civil também foram retiradas (15), pois suas taxas de 

investimento bruto eram muito erráticas, por isso a decisão por exclui-las. É 

um setor que em um ano a construtora ou incorporadora apresenta índices de 

taxa de investimento superiores a 200% para no seguinte ter investimento 

negativo. Além disso, como muitas abriram capital no período imediatamente 

anterior à análise, havia alta diferença no imobilizado de um ano para o outro. 

Logo, temos cento e vinte e quatro (124) empresas para análise.  

Após esse screening, separamos as firmas em controle e tratamento. 

Conforme elucidado anteriormente, o grupo de tratamento é aquele cujo 

índice Financiamento em Moeda Estrangeira de Curto Prazo sobre Total de 

Empréstimos de Curto Prazo (Fin ME CP/Total Emp CP) é superior a 20%. O 

grupo de controle são aquelas com resultado igual a zero, i.e., sem 

financiamento em moeda estrangeira de curto prazo. Como definimos esses 

grupos de modo ad hoc, outros critérios de seleção para os grupos serão 

testados na análise de robustez dos resultados.   

Ficamos com um total de 71 firmas no grupo de controle e 23 firmas no 

grupo de tratamento. Portanto, o total de empresas para os dois grupos é de 

94. Nos testes de robustez o número de firmas tratadas aumenta para 35, ao 

usarmos como critério que a firma tenha FIN ME CP/TOTAL EMP CP superior 

a 5%.  
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A tabela 3.2 apresenta as médias de diversos indicadores calculados para 

o total de empresas da amostra.  

 

Tabela 4.1: Média – Amostra 

 

 

Diferentemente do que seria esperado como consequência do IOF, o 

percentual de dívida externa sobre a dívida total, de financiamento em moeda 

estrangeira de curto prazo sobre a dívida externa total e de financiamento em 

moeda estrangeira de curto prazo sobre o total de empréstimos de curto 

prazo aumentaram nos anos de 2011 e 2012 em relação a 2010. Por outro 

lado, os valores da taxa de investimento bruto indicam uma diminuição.  

Como médias podem ser muito viesadas por valores extremos, 

apresentamos na Tabela 4.2 na página seguinte a mediana dos indicadores, 

agora segmentada pelos grupos de tratamento e controle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amostra

2010 2011 2012

Dívida Doméstica/Dívida Total 0.62 0.59 0.58

Dívida Externa/Dívida Total 0.11 0.14 0.15

Dívida Total/Ativo Total 0.29 0.30 0.31

Financ. em Moeda Estrang CP/Total Empréstimo CP 0.11 0.13 0.14

Financ. em Moeda Estrang CP/Dívida Externa 0.42 0.44 0.43

LAJIR/Ativo 0.10 0.09 0.10

Log Ativo Total 6.34 6.39 6.43

Taxa de Investimento Bruto 0.53 0.33 0.33

Total Empréstimo CP/Dívida Total 0.39 0.43 0.42

Total Geral 1.01 0.99 1.00
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Tabela 4.2: Mediana – Grupos de Controle e Tratamento 

 

 

 

 

Como podemos observar, enquanto o grupo de controle aumenta a 

participação da dívida doméstica sobre dívida total, o grupo de tratamento 

aumenta a participação da dívida externa.  

No entanto, a participação de financiamento em moeda estrangeira de 

curto prazo sobre a dívida externa total diminui entre 2010 e 2012 para as 

firmas tratadas.  

A taxa de investimento bruto cai significativamente para o grupo de 

controle, enquanto no grupo de tratamento ela aumenta levemente.  

 

  

Controle

2010 2011 2012

Dívida Doméstica/Dívida Total 0.38 0.44 0.46

Dívida Externa/Dívida Total 0.00 0.00 0.00

Dívida Total/Ativo Total 0.22 0.26 0.25

Financ. em Moeda Estrang CP/Total Empréstimo CP 0.00 0.00 0.00

Financ. em Moeda Estrang CP/Dívida Externa 0.00 0.00 0.00

LAJIR/Ativo 0.09 0.08 0.07

Log Ativo Total 6.01 6.07 6.09

Taxa de Investimento Bruto 0.37 0.18 0.16

Total Empréstimo CP/Dívida Total 0.29 0.30 0.28

Tratamento

2010 2011 2012

Dívida Doméstica/Dívida Total 0.52 0.48 0.42

Dívida Externa/Dívida Total 0.45 0.52 0.55

Dívida Total/Ativo Total 0.26 0.33 0.34

Financ. em Moeda Estrang CP/Total Empréstimo CP 0.43 0.60 0.50

Financ. em Moeda Estrang CP/Dívida Externa 0.46 0.40 0.23

LAJIR/Ativo 0.06 0.07 0.05

Log Ativo Total 6.42 6.54 6.64

Taxa de Investimento Bruto 0.20 0.22 0.21

Total Empréstimo CP/Dívida Total 0.27 0.43 0.30
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5. RESULTADOS 

 

Se o IOF tivesse levado as empresas com dívida de curto prazo em 

moeda estrangeira a reduzirem suas taxas de investimento e a proporção do 

endividamento externo no endividamento total ou alongarem os prazos das 

dívidas em moeda estrangeira vis-à-vis às empresas sem dívida de curto 

prazo em moeda estrangeira, deveríamos observar um coeficiente da variável 

dummy do grupo de tratamento, I(T), negativo e significante.  

A tabela 5.1 a seguir contêm os resultados principais da estimação de 

mínimos quadrados ordinários de variantes da equação (4). A primeira coluna 

mostra que entre 2012 e 2010 as firmas com empréstimos externos de curto 

prazo investiram 36 pontos percentuais a mais do que as firmas sem 

empréstimos externos. Esse coeficiente é significante a 10%. Este resultado 

sugere que o IOF não fez com que o investimento das empresas que tinham 

uma maior proporção de dívidas em moeda estrangeira a vencer em um ano 

caísse. Pelo contrário, o investimento até aumentou. Uma possível 

interpretação para esse resultado é que o fluxo abundante de liquidez global a 

baixas taxas de juros fazia com que as empresas conseguissem facilmente 

rolar suas dívidas no mercado internacional a prazos mais longos ou que 

mesmo pagando o IOF para captar dívidas de curto prazo, o custo ainda seria 

menor do que captar domesticamente. Outra alternativa seria financiar os 

investimentos com dívidas domésticas, substituindo as dívidas externas de 

curto prazo que iriam vencer em um ano por novas dívidas domésticas. 

Testamos essas duas possibilidades e reportamos os resultados nas duas 

colunas seguintes usando, respectivamente, a dívida externa/dívida total e 

financiamento de curto prazo em moeda estrangeira/ dívida externa como 

variáveis dependentes.  

O coeficiente da variável I(T) na regressão de dívida externa sobre a 

dívida total é próximo de zero e não significante, o que sugere que não houve 

alteração na proporção de endividamento externo sobre dívida total após a 

imposição do IOF. 
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Tabela 5.1: Diferenças-em-Diferenças em 2012 

O ano de 2010 é usado como base para todas as variáveis, pois é o ano antes da imposição 
do IOF sobre empréstimos externos. I(T) é uma variável dummy que toma o valor de 1 para 
firmas com Financiamento em Moeda Estrangeira de Curto Prazo sobre Total de Empréstimo 
de Curto Prazo superior a 20% em 2010 e valor zero para firmas com este indicador igual a 
zero. Usamos o logaritmo (log) do Ativo Total como proxy para o tamanho da firma. O Total 
de Financiamento de Curto Prazo compreende os empréstimos e financiamento de curto 
prazo em moedas nacional e estrangeira. As dívidas externas são os empréstimos e 
financiamentos de curto e longo prazo em moeda estrangeira. A Dívida Total compreende os 
empréstimos e financiamentos de curto e longo prazo em moedas nacional e estrangeira, 
incluindo debêntures. Usamos DE para nos referirmos à Dívida Externa e DT para Dívida 
Total. LAJIR é o Lucro Antes de Juros e Imposto de Renda. Fin CP ME significa 
Financiamento de Curto Prazo em Moeda Estrangeira. Usamos “clusters” (agrupamento) no 
nível da firma para estimar desvios padrões e corrigir possíveis erros de correlação e 
heterocedasticidade. Os números relatados na tabela são os coeficientes e, logo abaixo, o 
valor t de Student. Os coeficientes significantes a 10, 5 e 1% são indicados por *, **, ***, 
respectivamente.  

 

 

 

Por outro lado, podemos observar que o financiamento de curto prazo em 

moeda estrangeira relativo à dívida externa total caiu significativamente de 

2012 para 2010 – foram treze pontos percentuais, sendo este coeficiente 

significativo a 5%. Isso posto, o resultado sugere que houve no período uma 

substituição de dívidas em moeda estrangeira de curto prazo por longo prazo, 

i.e., alongamento da dívida externa.  

Tx Invest DE/DT FIN ME CP/DE

I(T) 0,36* 0,01 -0,13**

1.74 0,16 -2.13

Log Ativo Total 0,09 -0,02 0,00

0,6 -1,01 -0,15

Total Emp CP/Dívida Total -0,43 0,03 0,12

-0,61 0,4 1,61

Dívida Total/Ativo Total 0,79 0,19 0,28

1,25 1,48 1,47

LAJIR/Ativo Total 1,36 0,10 -0,16

0,89 1,26 -1,11

Constante -1,14 0,05 -0,03

-1,15 0,5 -0,18

Observacoes 61 61 59

R2 0,15 0,10 0,12

2012

Tx Invest Dívida

I (C ou T) -0,20 0,28

-1,19 3.91*

Log Ativo Total -0,15 -0,06

-1,49 -1,54

Total Emp CP/Dívida Total -0,17 0,29

-0,9 2.02**

Dívida Total/Ativo Total 0,13 -0,09

0,36 -0,44

LAJIR/Ativo Total 1,08 0,47

1,55 1,59

Constante 0,91 0,10

1,5 0,42

Observacoes 47 47

R2 0.1508 0,5354

2010
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5.1 Análise de Robustez 

 

Os resultados descritos no capítulo anterior sugerem que o IOF 

não reduziu significativamente o investimento das empresas que tinham uma 

maior proporção de dívidas externas a vencer em um ano, assim como não 

alterou a composição de dívida, mas levou a um alongamento de prazos das 

dívidas em moeda estrangeira.  

Para testar a robustez desse resultado, conduzimos uma série de testes, 

dividindo-os em duas subseções. 

 

5.1.1 Diferentes critérios de formação dos grupos de controle e tratamento 

 

Construímos novos grupos de controle e tratamento, no mesmo ano-base, 

porém com diferentes valores para o índice Financiamento em Moeda 

Estrangeira de Curto Prazo sobre Total de Empréstimo de Curto Prazo (Fin 

ME CP/Total Emp CP). As tabelas 5.2 a 5.4 abaixo apresentam os resultados 

para três diferentes critérios de seleção de grupos. Primeiramente, 

assumimos que o grupo de controle seja formado por empresas sem 

Financiamento em Moeda Estrangeira de Curto Prazo e o grupo de 

tratamento com uma proporção destes passivos superior a 5% ao invés dos 

20% da regressão base. Em seguida, formamos o grupo de controle com 

esse indicador menor que 5% e o tratamento maior que 5% e, por fim, o grupo 

de controle é composto por empresas com Fin ME CP/Total Emp CP menor 

que 5% e o tratamento maior que 20%.  

Como podemos ver, os resultados não se alteraram qualitativamente em 

relação aos obtidos nas regressões base.  

É importante enfatizar que utilizamos apenas as firmas com taxa de 

investimento bruto entre 0 e 50%, para não viesar a análise com taxas de 

investimento negativas ou demasiadamente altas. No entanto, realizamos 
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testes com outros valores de corte e os resultados não se alteraram 

qualitativamente. 

 

Tabela 5.2: Controle = 0; Tratamento > 0.05 

O ano de 2010 é usado como base para todas as variáveis, pois é o ano antes da imposição do IOF 
sobre empréstimos externos. I(T) é uma variável dummy que toma o valor de 1 para firmas com 
Financiamento em Moeda Estrangeira de Curto Prazo sobre Total de Empréstimo de Curto Prazo 
superior a 5% em 2010 e valor zero para firmas com este indicador igual a zero. Usamos o logaritmo 
(log) do Ativo Total como proxy para o tamanho da firma. O Total de Financiamento de Curto Prazo 
compreende os empréstimos e financiamento de curto prazo em moedas nacional e estrangeira. As 
dívidas externas são os empréstimos e financiamentos de curto e longo prazo em moeda estrangeira. A 
Dívida Total compreende os empréstimos e financiamentos de curto e longo prazo em moedas nacional 
e estrangeira, incluindo debêntures. Usamos DE para nos referirmos à Dívida Externa e DT para Dívida 
Total. LAJIR é o Lucro Antes de Juros e Imposto de Renda. Fin CP ME significa Financiamento de 
Curto Prazo em Moeda Estrangeira. Usamos “clusters” (agrupamento) no nível da firma para estimar 

desvios padrões e corrigir possíveis erros de correlação e heterocedasticidade. Os números relatados 
na tabela são os coeficientes e, logo abaixo, o valor t de Student. Os coeficientes significantes a 10, 5 e 
1% são indicados por *, **, ***, respectivamente. Número de firmas do grupo de controle: 71. Número de 
firmas do grupo de tratamento: 35 

 

 

 

  

Tx Invest DE/DT FIN ME CP/DE

I(T) 0,32* 0,02 -0,14*

1.84 0,88 -1.81

Log Ativo Total 0,06 -0,03* 0,01

0,52 -1.69 0,28

Total Emp CP/Dívida Total -0,47 0,01 0,12

-0,72 0,1 1,48

Dívida Total/Ativo Total 0,41 0,21 0,51**

0,77 1,63 2.16

LAJIR/Ativo Total 1,29 0,15* -0,05

0,88 1.76 -0,22

Constante -0,87 0,11 -0,17

-1,07 1,06 -0,76

Observacoes 69 68 68

R2 0,13 0,13 0,12

2012
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Tabela 5.3: Controle < 0.05; Tratamento > 0.05 

O ano de 2010 é usado como base para todas as variáveis, pois é o ano antes da imposição do IOF 
sobre empréstimos externos. I(T) é uma variável dummy que toma o valor de 1 para firmas com 

Financiamento em Moeda Estrangeira de Curto Prazo sobre Total de Empréstimo de Curto Prazo 
superior a 5% em 2010 e valor zero para firmas com este indicador menor que 5%. Usamos o logaritmo 
(log) do Ativo Total como proxy para o tamanho da firma. O Total de Financiamento de Curto Prazo 
compreende os empréstimos e financiamento de curto prazo em moedas nacional e estrangeira. As 
dívidas externas são os empréstimos e financiamentos de curto e longo prazo em moeda estrangeira. A 
Dívida Total compreende os empréstimos e financiamentos de curto e longo prazo em moedas nacional 
e estrangeira, incluindo debêntures. Usamos DE para nos referirmos à Dívida Externa e DT para Dívida 
Total. LAJIR é o Lucro Antes de Juros e Imposto de Renda. Fin CP ME significa Financiamento de 
Curto Prazo em Moeda Estrangeira. Usamos “clusters” (agrupamento) no nível da firma para estimar 

desvios padrões e corrigir possíveis erros de correlação e heterocedasticidade. Os números relatados 
na tabela são os coeficientes e, logo abaixo, o valor t de Student. Os coeficientes significantes a 10, 5 e 
1% são indicados por *, **, ***, respectivamente. Número de firmas do grupo de controle: 89. Número de 
firmas do grupo de tratamento: 35 

 

 

 

 

  

Tx Invest DE/DT FIN ME CP/DE

I(T) 0,33** 0,03 -0,14**

2.04 0,95 -1.96

Log Ativo Total 0,05 -0,02 -0,01

0,4 -1,19 -0,27

Total Emp CP/Dívida Total -0,64 -0,03 0,06

-1,12 -0,46 0,58

Dívida Total/Ativo Total 0,27 0,06 0,54**

0,56 0,62 2.48

LAJIR/Ativo Total 1,86 0,08 -0,02

1,35 0,71 -0,07

Constante -0,74 0,11 -0,03

-0,85 1,01 -0,12

Observacoes 83 82 82

R2 0,14 0,04 0,13

2012
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Tabela 5.4: Controle < 0.05; Tratamento > 0.2 

O ano de 2010 é usado como base para todas as variáveis, pois é o ano antes da imposição do IOF 
sobre empréstimos externos. I(T) é uma variável dummy que toma o valor de 1 para firmas com 

Financiamento em Moeda Estrangeira de Curto Prazo sobre Total de Empréstimo de Curto Prazo 
superior a 20% em 2010 e valor zero para firmas com este indicador menor que 5%. Usamos o 
logaritmo (log) do Ativo Total como proxy para o tamanho da firma. O Total de Financiamento de Curto 
Prazo compreende os empréstimos e financiamento de curto prazo em moedas nacional e estrangeira. 
As dívidas externas são os empréstimos e financiamentos de curto e longo prazo em moeda 
estrangeira. A Dívida Total compreende os empréstimos e financiamentos de curto e longo prazo em 
moedas nacional e estrangeira, incluindo debêntures. Usamos DE para nos referirmos à Dívida Externa 
e DT para Dívida Total. LAJIR é o Lucro Antes de Juros e Imposto de Renda. Fin CP ME significa 
Financiamento de Curto Prazo em Moeda Estrangeira. Usamos “clusters” (agrupamento) no nível da 

firma para estimar desvios padrões e corrigir possíveis erros de correlação e heterocedasticidade. Os 
números relatados na tabela são os coeficientes e, logo abaixo, o valor t de Student. Os coeficientes 
significantes a 10, 5 e 1% são indicados por *, **, ***, respectivamente. Número de firmas do grupo de 
controle: 89. Número de firmas do grupo de tratamento: 23 

 

 

 

 

5.1.2  Exercício de falsificação 

 

Um potencial problema da abordagem de diferenças-em-diferenças é a 

hipótese de que o choque afeta igualmente o grupo de tratamento e de 

controle. Se ambos os grupos estiverem seguindo diferentes tendências 

temporais, é possível que nossos resultados estejam refletindo apenas essas 

diferenças de tendências. Essas diferentes tendências acontecem quando os 

grupos de tratamento e de controle se distinguem em algumas características 

Tx Invest DE/DT FIN ME CP/DE

I(T) 0,39** 0,02 -0,14**

2.01 0,35 -2.26

Log Ativo Total 0,07 -0,01 -0,02

0,49 -0,63 -0,66

Total Emp CP/Dívida Total -0,61 -0,01 0,07

-1,01 -0,18 0,62

Dívida Total/Ativo Total 0,54 0,05 0,38*

0,99 0,47 1.75

LAJIR/Ativo Total 1,90 0,03 -0,09

1,34 0,28 -0,38

Constante -0,97 0,07 0,10

-0,95 0,55 0,39

Observacoes 75 75 73

R2 0,16 0,01 0,12

2012
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(possivelmente não observáveis) que provoquem diferentes reações aos 

choques.  

Para lidar com essa possibilidade, vamos testar se há evidência de uma 

maior redução da taxa de investimento pelo grupo de empresas com dívida 

externa de curto prazo (tratamento), relativamente ao grupo de controle, em 

um período em que não houve controles de capitais. Para isso, re-estimamos 

a equação (4) tomando o ano de 2010 como período pós-controle fictício e o 

ano de 2009 como base. Se os resultados encontrados nas estimações de 

diferenças-em-diferenças forem resultantes de diferentes tendências entre os 

grupos, nós deveríamos encontrar também os mesmos resultados nesse 

“exercício de falsificação”.  

Os resultados descritos na tabela 5.5 mostram que isso não ocorreu. No 

período 2009-2010, a diferença nas taxas de investimento entre o grupo de 

tratamento e de controle não foi significativa. Em relação à regressão de 

dívida externa sobre o total da dívida, encontramos um coeficiente positivo e 

significante a 1%, sugerindo que as firmas tratadas aumentaram a proporção 

de endividamento externo sobre dívida total em relação às firmas do grupo 

controle durante o ano de 2010.  

 

Tabela 5.5: Exercício de Falsificação 

 

Tx Invest DE/DT

I(T) -0,20 0,28***

-1,19 3.91

Log Ativo Total -0,15 -0,06

-1,49 -1,54

Total Emp CP/Dívida Total -0,17 0,29**

-0,9 2.02

Dívida Total/Ativo Total 0,13 -0,09

0,36 -0,44

LAJIR/Ativo Total 1,08 0,47

1,55 1,59

Constante 0,91 0,10

1,5 0,42

Observacoes 47 47

R2 0,15 0,54

2010
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Como apenas com a introdução do IFRS em 2010 as empresas passaram 

a diferenciar em seus balanços os financiamentos de curto e longo prazo em 

moeda estrangeira, não temos esses dados para 2009, não sendo possível 

realizar este teste para a variável dependente “financiamento de curto prazo 

em moeda estrangeira/dívida externa”.  

 

6. CONCLUSÃO 

 

O IOF sobre empréstimos externos de curto prazo adotado a partir de 

março de 2011 foi elaborado de forma a afetar diretamente as decisões 

financeiras das firmas, ou seja, o modo como elas se financiam. Como 

sabemos que financiamento está ligado a investimento, testamos se o 

imposto reduziu o investimento de firmas com altas proporções de 

empréstimos externos de curto prazo em relação ao total de empréstimo de 

curto prazo.   

Retomando as questões levantadas no início do presente estudo, 

podemos chegar a algumas conclusões. No que concerne a primeira 

pergunta, em relação ao nível de investimento das empresas com 

financiamento de curto prazo em moeda estrangeira em relação àquelas sem 

dívida externa de curto prazo, encontramos, contrário ao esperado, que essas 

empresas não investiram menos em relação àquelas do grupo de controle 

após a imposição do IOF sobre empréstimo externo.  

Dado que as firmas tratadas não investiram menos, teriam elas alongado 

suas dívidas em moeda estrangeira, ou seja, mudando a composição, mas 

não o total de dívida externa? Ou será que elas reduziram a dívida externa 

total, aumentando a dívida doméstica? Para essas questões, encontramos um 

indício de alongamento das dívidas em moeda estrangeira e a manutenção da 

proporção de endividamento externo sobre dívida total. 

Portanto, o IOF não causou maior diminuição na taxa de investimento das 

firmas com dívida em moeda estrangeira de curto prazo nem uma redução do 

endividamento externo total. Uma possível interpretação para esse resultado 
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seria o cenário de alta liquidez global, que gera uma grande atratividade do 

endividamento externo a baixas taxas de juros, fazendo com que o custo das 

captações externas mesmo com o IOF ainda fosse menor do que os custos 

de captação doméstico, ou a rolagem das dívidas a prazos mais longos para 

fugir do IOF fosse facilitada.  

O resultado de alongamento da maturidade das dívidas é semelhante ao 

encontrado por Almeida et al. (2011), que analisa o comportamento de firmas 

após o choque exógeno de contração de crédito da crise de crédito de 2007.  

Trabalhos posteriores poderiam contribuir para corroborar os resultados 

ao analisarem os anos com controle contra um ano completamente sem 

controle, como 2013.  
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