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Capitais - Administração de Carteiras - Mercados Emergentes.

MATSUMOTO, Alberto S. - liA emissão de ADRs-American Depositary Receipts na

América do Sul e a Teoria de Mercado Eficiente", São Paulo, EAESPIFGV, 1995, 189

págs. (Tese de Doutorado, apresentada no Curso de Pós-Graduação da EAESPIFGV,

Área de Concentração: Administração Contábil e Financeira e Área de Domínio Conexo:
"O

Administração da Produção e Sistemas de Informação).

RESUMO: Neste trabalho são examinados os efeitos da emissão de ADRs-American

Depositary Receipts, das empresas da América do Sul, nas modalidades Nível-Ill e

Regra 144/A. Utilizou-se de dados de todas as 24 empresas que captaram US$ 4,8

bilhões até o ano de 1993. Os estudos sugerem que houve um aumento de retorno

anormal, com um CAR-Cumulative Average Return de 17,6%, ao redor da data-zero,

mês de lançamento dos ADRs. Desse percentual, 14,9% verificou-se somente nos 6

primeiros meses antes do lançamento, incluindo a data-zero. Este trabalho foi suportado

pelo teste-t ao nível de significância de 0,10, pelo teste de médias iguais e variância

desconhecida, ao nível de 0,01 e pelo teste de médias desiguais e variância desconhecida,

ao nível de 0,02. Os resultados sugerem que o mercado é eficiente, pois antecipa aos

fatos e nos preços estão refletidas as informações publicamente avaliáveis. Também

calculou-se a influência do lançamento dos ADRs sobre o risco sistemático, através do

coeficiente, no modelo CAPM-Capital Asset Pricing Model, a partir do 6 mês antes do

lançamento comparado com o anterior, tendo os resultados evidenciado um aumento no

prêmio pelo risco no retorno esperado.

Palavras chaves: ADR - Diversificação - Investimentos Internacionais - Mercado de
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1. INTRODUÇÃO

1.1- TEMA

Entre os anos de 1986 e 1993, cerca de 565 (quinhentos e sessenta e cinco)

empresas não americanas levantaram mais de US$ 30 bilhões nos Estados Unidos,

através do lançamento de ADRs - American Depositary Receípts- . Somente no ano de

1993 foram captados US$ 9,5 bilhões por 49 empresas, em lançamentos públicos 2.

Essa importante fonte de financiamento, regulamentada pelo Banco Central do

Brasil, em 18.05.1992, conforme Resolução número 1927 do Conselho Monetário

Nacional, levou-nos a aprofundar estudos sobre o assunto para um país como o Brasil

que necessita de grandes volumes de recursos para o seu desenvolvimento.

Afinal, um país como o Brasil necessita de grandes investimentos para o seu

desenvolvimento e é nesse mercado de risco que se encontram os recursos disponíveis.

No outro mercado, o de crédito, a nação e suas estatais já dispõem de elevada dívida,

cujos pagamentos de juros anuais são motivos de preocupação para as autoridades

governamentais.

1 Os termos GDR ou IDR significando Global Depositary Receipt e Internacional Depositary
Receipt, respectivamente, são idênticos quanto à natureza e características dos ADRs, no que conceme
aos aspectos legais, operacionais, técnicos e administrativos. Essencialmente, a diferença está no
mercado onde é emitido: nos Estados Unidos é denominado ADR, enquanto em outros mercados é
denominado GDR ou IDR. Vide THE BANK OF NEW YORD, "Global Offerings of Depositary
Receipts", mimeografado, 1992.
2 Estima-se que em 1994 mais de 50 empresas captaram um valor superior a US$ 10
bilhões.
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A seguir apresenta-se a evolução de levantamento de capital com a emissão de

ADR no mercado internacional:

TOTAL DE RECURSOS CAPTADOS COM A EMISSÃO DE ADRs
(Em US$ milhões)

Fi ra l.1
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A quantidade de empresas que buscaram recursos no mercado internacional,

através desse mecanismo, é apresentada a seguir:

Obs.: Os dados de 1994 são estimados
Fonte: The Bank ofNew York, mimeografado, jun/1994
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QUANTIDADE DE EMPRESAS QUE CAPTARAM RECURSOS ATRAVÉS
DO PROGRAMA DE ADR, EM LANÇAMENTOS PÚBLICOS

Fi ra 1.2
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A entrada de capital estrangeiro se faz necessário para o desenvolvimento do

Brasil, cujo capital nacional é impotente para o tamanho de determinados projetos da

Obs.: Os dados de 1994 são estimados
FONTE: Bank OfNew York, mimeografado, 1993.

iniciativa privada e expansões do setor público, principalmente nos segmentos de

telecomunicações, petróleo, energia elétrica, etc., onde bilhões de dólares deverão ser

investidos na próxima década.

Contudo, muitas dúvidas sobre essa nova e relevante modalidade de

financiamento para os administradores brasileiros, sejam da área privada ou pública,

estão para ser esclarecidas. Este estudo tentará, além de cobrir um requisito escolar

para a obtenção do título de "Doutor" na EAESPIFGV, iniciar o aprofundamento

das pesquisas sobre o assunto ADR para uma melhor tomada de decisão.
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Restringir-se-á às pesquisas empíricas das empresas da América do Sul que já

lançaram ADRs, tendo em vista a análise dos demandadores desses títulos, ou seja, os

possuidores de capital para investimento a longo prazo. Estes, certamente analisarão o

risco do empreendimento em conjunto com o risco do país. Assim, concentrar-se-ão os

esforços deste estudo dentro de um segmento de mercado, que já foi objeto de

pesquisa dos investidores, quando aplicaram em países emergentes e particularmente

na América do Sul, pois, provavelmente, serão os mesmos que deverão aplicar no

Brasil.

Além da análise de retorno do investimento, desses investidores, analisar-se-ão

as razões que os levaram a se diversificarem internacionalmente, incluindo em suas

carteiras, ADRs de empresas de países emergentes.

A·maximização do valor atual da empresa deveria preceder qualquer emissão

de ações pelos administradores da empresa. Contudo, o comportamento da Bolsa de

Valores deve-se a uma série de fatores, como os econômicos, os políticos, os sociais,

etc., que transcendem a previsão dos mais experientes analistas do mercado de

capitais para antever o timing exato do lançamento. Quando pretender obter recursos

além das fronteiras de seu país, a empresa certamente precisará ser assessorada por um

. Banco de Investimento que conheça os mercados bursáteis internacionais.

Dessa forma, sabe-se que os maiores investidores em ADRs da América do

Sul, até o presente, foram os norte-americanos, seguidos dos europeus e dos asiáticos

- estes em uma escala bem menor. Ou seja, não basta intensificar esforços no Japão,

por exemplo, onde há abundância de recursos para investimento, se o grau de risco e o
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tamanho de nosso mercado, dentre outros fatores constantes em suas análises, não

comportarem o Brasil>.

Ademais, o Ministry of Finance-Môl" do Japão é quem autoriza o capital

daquele país a realizar investimentos em outros países. Se o risco Brasil diminuir com

elevação do rating das principais agências de crédito mundiais e, obviamente, as

condições econômicas e políticas estivessem bem melhores nos dias de hoje, o MOF ,

muito provavelmente, abriria as portas para os japoneses aplicarem no Brasil e

teríamos, então, recursos financeiros de longo prazo em abundância, a baixos custos,

para alavancar o nosso desenvolvimento.

Com a abertura do Brasil para o mercado internacional, os preços de algumas

empresas, no mercado bursátil, tendem a se ajustar aos padrões internacionais.

Atualmente Corretoras de Valores e Bancos de Investimento Internacionais (Merrill

Lynch, Salomon Brothers, Goldman Sachs, Nomura, Bear Stern, Daiwa, Smith New

Court, Baring Securities, Paribas, Indossuez, Walburg, lP.Morgan, Morgan Stanley,

etc.) possuem análises de empresas brasileiras como Telebrás, Te1esp, Eletrobrás,

Petrobrás, Vale do Rio Doce, Cemig, Alpargatas, Sadia, Usiminas, Cia. Siderúrgica

Nacional, Cesp, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, etc.

Infelizmente, alguns administradores públicos tiveram que tomar a decisão de

diluir o patrimônio da União, embora considerassem ser injusto o preço da ação de sua

empresa em mercado, preferiram não adiar a captação para não atrasar o determinados

3 Entretanto, coincidentemente ou não, temos notado na Telebrás, desde os últimos
meses de 1991, até o momento em que terminávamos de escrever esta tese, o
aumento do interesse de banqueiros e corretores japoneses, que estão entre os maiores
do mundo, como a Nomura, Daiwa, Nikko, Yamaishi e Sanwa Bank.
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projetos considerados essenciais ao desenvolvimento econômico do país, como, por

exemplo, os de infra-estrutura e serviços públicos. Com a abertura, mesmo tímida, se

comparada com os tigres asiáticos, os investidores internacionais,de posse das análises

descritas no parágrafo anterior, podem comparar empresas similares de diversos

países, e avaliar o risco-retomo de investir em empresasbrasileiras.

Se este estudo concluir que há maximização do valor da empresa após o

lançamento dos ADRs, é porque os preços estavam sub-avaliados,não se encontrando

dentro de seu valor intrínseco. Assim, levou-nos a analisar os IPO-Initial Public

Offering, que são os lançamentos públicos de ações (ou ADRs) no mercado e sua

teoria. Se for constatado que há ganhos extraordinários para os investidores,

constantemente, nos IPOs de ADRs da América do Sul, então ter-se-á constatado

uma anomaliana Teoria de Mercado Eficiente.

1.2 - IMPORTÂNCIA DO ESTUDO

Esta pesquisa será importante pelas seguintes razões:

a. - Para o ambiente acadêmico em finanças uma vez que procurar-se-á interligar

a Teoria da sub-avaliação de preço nas aberturas de capital (IPO-Initial Public

Offering) e a Teoria de Mercado Eficiente, juntamente com os lançamentos públicos

de ADRs na América do Sul.
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b. - Para as autoridades governamentais que, ao aumentar o entendimento desse

instrumento financeiro, poderão tomar decisões que viabilizem uma melhor estrutura

de capital das empresas públicas e privadas.

c. - Para as empresas brasileiras e de países emergentes que precisarem captar

vultosos recursos, democratizando seu capital social no exterior;

d. - Para os antigos acionistas, se este estudo constatar a maximização de seu

patrimônio, mesmo que dividido com os sócios internacionais;

e. - Para os analistas financeiros, que poderão possuir mais uma fonte de pesquisa

desse instrumento de captação, recente no Brasil e também nos países da América do

Sul;

e. - Para os investidores brasileiros e estrangeiros, que poderão ser ajudados no

seu processo de tomada de decisão para investimento, seja nos casos de abertura de

capital no exterior (IPO-Initial Public Oflering) ou nos de lançamentos de programas

deADR.

f - Para os administradores de carteiras, que poderão diminuir o nsco, pela

diversificação de seu portfolio, com acesso ao mercado internacional.
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1.3 - OBJETIVO DA PESQUISA

o fato da Empresa emitir ADR propicia ganhos extraordinários aos seus

proprietários (acionistas) que detinham participação antes do lançamento ? Em outras

palavras, ocorrem retornos anormais positivos? Esse é o objetivo da pesquisa, restrito

aos países da América do Sul, pelas condições de similaridade de risco pelos

investidores.

Pretende-se analisar os efeitos do comportamento dos retornos anormais

acumulados, que chamaremos de CAR (cumulative average return), que é a soma

acumulada dos retornos médios, que chamaremos de AR (average return), ao redor do

anúncio do lançamento dos ADRs.
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2. AMERICAN DEPOSITARY RECEIPTS

2.1 - DEFINIÇÃO

Os American Depositary Receipts, ou simplesmente ADRs, foram criados no

início deste século devido à impossibilidade de se negociar ações de Companhias

estrangeiras nos Estados Unidos, devido a uma série de fatores como: riscos, atrasos,

altos custos associados com o comércio internacional, etc.I")

Os ADRs são recibos representativos de ações de empresas estrangeiras

negociados nos Estados Unidos e são emitidos por um banco comercial, de

nacionalidade norte-americana, chamado de "Banco Depositário", assim que as ações

forem custodiadas no país de origem, através de um banco comercial, denominado

"Banco Custo diante" .

Francis> define : ADRs são certificados utilizados por investidores

internacionais; representam ações estrangeiras que podem ser compradas pelos

americanos, ao invés das próprias ações, que desejam realizar investimentos em

dólar em ações não americanas, que não são denominadas em dólar.

4 Os ADRs são utilizados não somente para captação de recursos, mas também, para fusões,
aquisições, privatizações, programas de reinvestimentos de dividendos, listagem nas bolsas de valores
internacionais, etc ...
5 FRANCIS, Jack Clark - INVESTMENTS-Analysis and Management - McGraw Hill - Fifth Edition -
1991
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É atribuído ao banqueiro IPiermont Morgan a invenção desse instrumento

financeiro, em 1927, que tem permitido a capitalização de empresas não americanas

por americanos, a privatização de empresas por estrangeiros, a realização de fortunas,

a negociação de US$ bilhões em Wall Street, a elaboração de inúmeros artigos em

revistas especializada e até possibilitar a tentativa de um título de Doutor em Finanças

(...). IP.Morgan estava procurando uma solução para que os americanos pudessem

adquirir ações da Selfridge's Ltd., uma enorme companhia varejista de Londres, ao

mesmo tempo que os acionistas, fora da Inglaterra, eram obrigados a apresentar seus

certificados de ações para receberem seus dividendos. Morgan tinha que pensar em um

caminho para custodiar as ações da Selfridge's em Londres, permitindo que os

estrangeiros pudessem receber seus direitos no exterior. Sua solução foi simples: criou

um recibo - um ADR - para as ações que estavam custodiadas no país da empresa.

Com esse mecanismo, Morgan permitiu que os dividendos e os relatórios financeiros

pudessem ser recebidos pelos americanos, sem despesas, como se eles estivessem

recebendo em Londres.

Uma vez emitidos de forma irrestrita e atendidas todas as exigências da SEC-

Securities and Exchange Commission, os ADRs podem ser negociados em quaisquer

Bolsas de Valores dos Estados Unidos, quer sejam regionais, ou a nível nacional, como

a New York Stock Exchange-NYSE, ou a American Stock Exchange-AMEX ou ainda a

National Association of Securities Dealers Automated Quotation System-NASDAQ. O

investidor tem a alternativa, caso deseje, embora não seja a de menor custo, de

cancelar o ADR e vender as ações que estavam custodiadas, na Bolsa de Valores do

país da Cia. emissora. Os maiores custos são, basicamente, o de transação (o de

cancelamento do ADR pelo Banco Depositário) e o de câmbio. O retomo da ação ao

país de origem é chamado de Flow-Back. Muitos ADRs são mais negociados nos

EUA, como a SONY do Japão e a TELMEX do México, do que as próprias Cias.

norte-americanas.
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Dessa forma, o investidor americano que desejar adquirir um ADR de uma

empresa estrangeira, dirige-se a uma corretora nos Estados Unidos (ou em qualquer

parte do mundo, uma vez que esse mecanismo é internacional). Esta, emite uma ordem

de compra a uma corretora fora dos EUA, que irá adquirir as ações da empresa na

Bolsa de Valores. Após a liquidação e a compensação, as ações são entregues ao

Banco Custo diante que comunicará ao Banco Depositário, que por sua vez emite os

ADRs e os entrega à corretora americana, que os enviará ao investidor americano 6.

A liquidez desse investidor está assegurada, pois, tanto poderá vender para um

outro investidor, dentro ou fora dos EUA, como também poderá pedir o cancelamento

de seus ADRs. Se a preferência for por esta última forma, então a sua Corretora

solicitará a uma Corretora aqui no Brasil a venda em Bolsa, ao mesmo tempo em que

comunicará ao Banco Custodiante a retirada das ações. Este, por sua vez, comunicará

ao Banco Depositário que cancelará os ADRs assim que a Corretora dos EUA os

entregar. Essa operação, tanto na venda como na compra, ou melhor, tanto na

emissão, como no cancelamento, demora cinco dias úteis (prazo de liquidação e

compensação ).

Caso esse investidor deseje vender seus ADRs antes desse prazo, poderá

solicitar à sua Corretora dos EUA que proceda o Pre-release, que consiste na emissão

dos ADRs, sem que haja sido comunicada a entrega das ações pelo Banco

Custodiante. Trata-se de uma venda a descoberto, tal como ocorre aqui no Brasil com

as opções; a Corretora entrega uma garantia, que normalmente, ocorre com a entrega

de uma carta de fiança bancária. Ao Banco Depositário é permitido emitir os ADRs

6 o leitor poderá melhor entender esse funcionamento observando a figura na página 17.



12

sob a forma de Pre-release dentro de um determinado percentual dos ADRs já

emitidos, variando de 20% a 30%. Não há dúvida que o Pre-release apresenta maior

flexibilidade ao investidor, principalmente em países em que os prazos de liquidação e

compensação diferem dos EUA. Todavia, se a empresa emissora desejar cancelar essa

faculdade, poderá excluí-lo de seu contrato com o Banco Depositário.

2.2 - VANTAGENS E DESVANTAGENS

2.2.1 - EMPRESAS

I) - VANTAGENS

Várias são as vantagens para a Cia. emissora:

a) - menor custo de capital, comparando com as despesas e comissões cobradas no

mercado doméstico e os ganhos em escala;

b) - aumenta a liquidez de suas ações não somente pela demanda dos norte-

americanos, como também por outros investidores de todo o mundo, pela

transparência, confiança, seriedade, que a SEC proporciona.

c) - divulgação do nome da Empresa não. somente com finalidades financeiras, como

também para divulgá-lo para a comunidade internacional para fins mercadológicos para

seus produtos, serviços ou instrumentos financeiros; o inverso também é verdadeiro,

ou seja, se a empresa já é conhecida no mercado internacional torna-se mais fácil

encontrar investidores para os seus títulos.
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d) - abertura do mercado financeiro internacional para futuras captações de recursos

financeiros, seja em forma de emissão de novas ações (equity), seja através de exi-

gibilidades (debt), face ao conhecimento prévio do nome da Cia. pelo mercado

financeiro internacional através de pesquisas efetuadas pelos Bancos de Investimento

internacionais ou de artigos em revistas e jornais.

II)-DESVANTAGENS

Como desvantagens, para as Cias. que buscarem o incremento de sua

capitalização, podemos citar:

a) - o custo de implantação motivará apenas empresas de grande porte; a adaptação

das demonstrações contábeis dos Princípios de Contabilidade Geralmente Aceitos no

Brasil aos Princípios de Contabilidade Geralmente Aceitos nos Estados Unidos (US-

GAAP), bem como a auditoria dessas demonstrações adaptadas na forma dos

Princípios de Auditoria Geralmente Aceitos nos Estados Unidos (US-GAAS), elevam

os custos de implantação com a contratação de advogados e auditores especialistas no

atendimento das exigências da SEC-Securities and Exchange Commission.

b) - o tempo de preparação dos documentos exigidos pela SEC, inclusive o

mencionado no item anterior, faz com que a Cia. tenha que planejar com uma

antecedência aproximada de seis meses para evitar quaisquer tipos de imprevistos de

última hora, mesmo porque a SEC pode efetuar seus "comentários" que deverão ser

atendidos pela Empresa emissora dos ADRs; nesse tempo está contemplado os

preparativos de um underwriting, bem como as estratégias da Cia. em acessar o
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mercado internacional". Esse tempo pode ser diminuído se a Empresa optar por captar

recursos através da Regra-144/ A, devido à flexibilidade de um menor disclosure

exigido pela SEC, inclusive quanto a não necessidade de adaptar a contabilidade pelo

US-GAApS.

c) - maiores custos futuros ao oferecer um maior disclosure (transparência)' das

informações da empresa aos investidores e à SECo

d) - submeter-se às penalidades da SEC caso não cumpridas as exigências constantes

em suas regras.

2.2.2 - INVESTIDORES

I) - VANTAGENS

Dentre as vantagens para os investidores americanos, podemos citar:

. ter o seu investimento negociado e expresso em dólar;

7 inclusive o due diligence que é uma espécie de desvendamento de toda a empresa, nos seus aspectos
contábeis-financeiros, operacionais, mercadológicos, legais, etc); aprovação do processo pelas
autoridades (Banco Central, Comissão de Valores Mobiliários, SEC e por uma bolsa de valores norte-
americana); preparação do marketing do lançamento, o tempo do próprio lançamento; o
estabelecimento de preço e finalmente, a liquidação da operação.
8 contudo, como será visto neste capítulo, o ADR-144/A é restrito a uma determinada classe de
investidores
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. recebimento dos dividendos e outras distribuições em dólar, que são pagos

pelo Banco Depositário, deduzidos da retenção do imposto de renda para investidores

estrangeiros, não incorrendo em risco como, por exemplo, o de um Governo alongar

o prazo de saída.

· ter os mesmos direitos das ações como as bonificações, os splits

(desdobramentos), as subscrições e outros beneficios concedidos pela empresa.

· ter o seu investimento listado nas Bolsas de Valores de seu país, quando for

ADR irrestrito e, conseqüentemente, nos jornais de circulação a nível mundial como

o Wall Street Journal ou o FinanciaI Time (ADR-1I e ADR-llI).

· ter a segurança do investimento, tendo em vista ter sido registrado pela

seriedade mundialmente reconhecida da SEC

aumentar o fluxo de informações devido ao amPêro pelas regras da SEC,

recebendo as mesmas informações dos investidores brasileiros, sejam as notas

divulgadas ao mercado e às Bolsas de Valores, os fatos relevantes divulgados na

imprensa, os ITRs - Informativos Trimestrais e os IANs - Informações Anuais

remetidas à CVM - Comissão de Valores Mobiliários.
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. poder analisar e avaliar os balanços das empresas de acordo com os US-

GAAP e não de acordo com os princípios contábeis brasileiros (ADR-II e ADR-III).

II) - DESVANTAGENS

As desvantagens para os investidores estão detalhadas no item 5.1, sob

o título de "Barreiras e Restrições":

a) - As fontes de informação

b) - Os procedimentos de negociação

c) - A leitura dos relatórios financeiros

d) - Os riscos políticos

e) - Os custos de transação

f) - Os riscos cambiais
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2.3 - OS TIPOS DE ADRs

Antes de iniciar o detalhamento de cada um dos níveis, para que o leitor

tenha uma visão geral dos níveis e de sua estrutura, apresentamos o quadro abaixo que

facilitará o entendimento:

Não há captação
de recursos

Há captação
de recursos

AO R - I AOR-II

AO R - 144/A AOR-III

Não é listado em
Bolsa de Valores

~ listado em Bolsa de
Valores

2.3.1- ADR NÍVEL I

Denomina-se ADR Nível I, quando a Empresa solicita à SEC-Securities

and Exchange Commission, a isenção de suas exigências para ter seus títulos

negociados nos EUA. Neste estágio, os ADRs são negociados no mercado secundário,

no OTC-Over The Counter Market (similar ao nosso mercado de balcão), e não nas

Bolsas de Valores. São listados nos chamados Pink Sheets (uma listagem cor-de-rosa

que é distribuída entre as corretoras), possibilitando ao investidor norte-americano

acompanhar seu investimento. É importante ressaltar que no ADR I não há captação

de recursos para a Cia. O que há é simplesmente um aumento de sua base acionária,

possibilitando, em um momento futuro, um underwriting mais tranqüilo.
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2.3.1.1 - EMPRESAS

I) - VANTAGENS

As maiores vantagens para as empresas brasileiras são:

a) Maior liquidez: Investidores Institucionais, Administradores de Carteiras, Fundos

Mútuos de Ações, Bancos de Investimento, Empresas e as pessoas físicas, poderão

adquirir em seu próprio país as ações de Cias brasileiras. Com esse maior número de

investidores potenciais, a empresa poderá, em um momento futuro, levantar mais

facilmente os recursos fínanceiros em vários países, quer seja através do ADR-I11 ou

da Regra 144/A, pois estará mais conhecida pelo mercado. mundial.

b) - Divulgação do nome da empresa: o mercado de balcão é a porta de entrada que

antecede as bolsas de valores, possibilitando que o nome da Cia. seja assimilada pelo

investidor norte-americano;

c) Baixo custo (até US$ 100,000);

d) Facilidade de implantação pela simplicidade de documentos exigidos pela SEC que

assegura à Cia. a isenção dos demais documentos quando de uma captação de

recursos.
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ll) - DESVANTAGENS

Nenhuma

2.3.1.2 - INVESTIDORES

I) - VANTAGENS

As vantagens para os investidores são:

· ter o seu investimento negociado e denominado em dólar;

· recebimento dos dividendos e outras distribuições em dólar, que são pagos pelo

banco depositário, deduzidos da retenção do imposto de renda para investidores

estrangeiros, não incorrendo em risco como, por exemplo, o de um Governo alongar

o prazo de saída.

· ter os mesmos direitos das ações como as bonificações, os splits

(desdobramentos), as subscrições e outros beneficios concedidos pela empresa.
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. aumenta o fluxo de informações devido estar amparado pelas regras da SEC,

recebendo as mesmas informações dos investidores brasileiros, sejam as notas

divulgadas ao mercado, às Bolsas de Valores, os fatos relevantes divulgados na

imprensa, os ITRs - Informativos Trimestrais e os IANs - Informações Anuais

remetidas à CVM - Comissão de Valores Mobiliários.

Figura 2.1

COMO FUNCIONA A EMISSÃO DE ADR - 1
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ll) - DESVANTAGENS

As desvantagens para os investidores são as mesmas descritas no item 2.2.2-I1

e estão detalhadas no item 5.1, sob o título de "Barreiras e Restrições" :

a) - As fontes de informação

b) - Os procedimentos de negociação

c) - A leitura dos relatórios financeiros

d) - Os riscos políticos

e) - Os custos de transação

f) - Os riscos cambiais

2.3.2 - ADR NÍVEL 11

São chamadas de ADR Nível 11,quando a empresa resolve aumentar sua base

acionária. Assim como no Nível I, não há captação de recursos no mercado primário.

A diferença, portanto, fica na transparência das informações, pois neste nível, é feito o

registro na SEC e é solicitado pela Cia. a listagem nas Bolsas de Valores dos EUA. Os

ADR-I são listados nos pink sheets, uma relação das empresas negociadas no mercado

de balcão, entre as corretoras locais (brokers e dealers) e de curioso, a cor dos papéis

dessa relação que é cor-de-rosa, como são chamadas.

2.3.2.1 - EMPRESAS

I) VANTAGENS
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a) Maior liquidez: Investidores Institucionais, Administradores de Carteiras, Fundos

Mútuos de Ações, Bancos de Investimento, Empresas e as pessoas fisicas, poderão,

adquirir, em seu próprio país, as ações de Cias brasileiras. Com esse maior número de

investidores potenciais, a empresa poderá, em um momento futuro, levantar mais

facilmente os recursos financeiros em vários países, quer seja através do ADR-II1 ou

da Regra 144/A, pois estará mais conhecida pelo mercado mundial.

b) Maior visibilidade - uma vez registrada na SEC, a empresa terá a oportunidade de

colocar à disposição dos analistas financeiros todas as informações de uma empresa

norte-americana; terá os preços de seus ADRs cotados diariamente nos principais

jornais econômico-financeiros do mundo, retrato dos pregões das Bolsas de Valores

do dia anterior; divulgação do nome da Empresa não somente com finalidades fi-

nanceiras, como também para a comunidade internacional para fins mercadológicos

para seus produtos, serviços ou instrumentos financeiros; o inverso também é

verdadeiro, ou seja, se a empresa já é conhecida no mercado internacional toma-se

mais fácil encontrar investidores para os seus títulos.

c) Preparada para o ADR Nível IH - uma das principais preocupações da empresa para

captar recursos através da emissão de ADR-IH está na adaptação dos Princípios

Contábeis Geralmente Aceitos no Brasil aos Princípios de Contabilidade Geralmente

Aceitos nos EUA (US-GAAP), pela sua complexidade que demandará tempo e

despesas com a contratação de advogados dos EUA bem como uma auditoria que

conheça as exigências da SEC, que certamente implicará no dispêndio de recursos.

Tendo esse trabalho já percorrido no ADR-I1, esse passo estará eliminado, podendo a

empresa simplesmente aguardar a decisão do momento da captação dos recursos

através da emissão dos ADRs.
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d) - Abertura do mercado financeiro internacional para futuras captações de recursos

financeiros, seja em forma de emissão de novas ações (equity), seja através de títulos

de dívida (debt), diminuindo os seus spreads face ao conhecimento prévio do nome da

Cia. pelo mercado financeiro internacional, através de pesquisas efetuadas pelos

Bancos de Investimento internacionais ou de artigos publicados em revistas

especializadas ou, até mesmo, em jornais econômico-financeiros.

Il) - DESVANTAGENS

As desvantagens para as empresas são as mesmas descritas no item 2.2.1.II, ou

seja:

a) - o custo de implantação motivará apenas empresas de grande porte; a adaptação

das demonstrações contábeis dos Princípios de Contabilidade Geralmente Aceitos no

Brasil aos Princípios de Contabilidade Geralmente Aceitos nos Estados Unidos (US-

GAAP) , bem como a auditoria dessas demonstrações adaptadas na forma dos

Princípios de Auditoria Geralmente Aceitos nos Estados Unidos (US-GAAS), elevam

os custos de implantação com a contratação de advogados e auditores especialistas no

atendimento das exigências da SEC-Securities and Exchange Commission.

b) _ o tempo de preparação dos documentos exigidos pela SEC, inclusive o

mencionado no item anterior, faz com que a Cia. tenha que planejar com uma

antecedência aproximada de seis meses para evitar quaisquer tipos de imprevistos de

última hora, mesmo porque a SEC pode efetuar seus "comentários" que deverão ser

atendidos pela Empresa emissora dos ADRs; nesse tempo está contemplado os
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preparativos de um underwriting, bem como as estratégias da Cia. em acessar o

mercado internacional 9• Esse tempo pode ser diminuído se a Empresa optar por captar

recursos através da Regra-144/ A, devido à flexibilidade de um menor disclosure

exigido pela SEC, inclusive quanto a não necessidade de adaptar a contabilidade pelo

US-GAAP10.

c) - maiores custos futuros ao oferecer um maior disclosure (transparência) das

informações da empresa aos investidores e à SECo

d) - submeter-se às penalidades da SEC caso não cumpridas as exigências constantes

em suas regras.

2.3 .2.2 - INVESTIDORES

I) - VANTAGENS

Dentre as vantagens para os investidores americanos, podemos citar:

. ter o seu investimento negociado e expresso em dólar;

9 inclusive o due diligence que é uma espécie de desvendamento de toda a empresa, nos seus aspectos
contábeis-financeiros, operacionais, mercadológicos, legais, etc); aprovação do processo pelas
autoridades (Banco Central, Comissão de Valores Mobiliários, SEC e por uma bolsa de valores norte-
americana); preparação do marketing do lançamento, o tempo do próprio lançamento; o
estabelecimento de preço e finalmente, a liquidação da operação.
10 contudo, como será visto neste capítulo, o ADR-144/A é restrito a uma determinada classe de
investidores
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· recebimento dos dividendos e outras distribuições em dólar, que são pagos pelo

banco depositário, deduzidos da retenção do imposto de renda para investidores

estrangeiros, não incorrendo em risco como, por exemplo, o de um Governo alongar

o prazo de saída.

· ter os mesmos direitos das ações como as bonificações, os splits

(desdobramentos), as subscrições e outros beneficios concedidos pela empresa.

· ter o seu investimento listado nas Bolsas de Valores de seu país, quando for ADR

irrestrito e conseqüentemente nos jornais de circulação a nível mundial como o Wall

Street Joumal ou Financiai Time (ADR-Il e ADR-IlI).

· ter a segurança do investimento, tendo em vista ter sido registrado pela seriedade

mundialmente reconhecida da SEC

· aumenta o fluxo de informações devido estar amparado pelas regras da SEC,

recebendo as mesmas informações dos investidores brasileiros, sejam as notas

divulgadas ao mercado, às Bolsas de Valores, os fatos relevantes divulgados na

imprensa, os ITRs - Informativos Trimestrais e os IANs - Informações Anuais

remetidas à CVM - Comissão de Valores Mobiliários .

. poder analisar e avaliar os balanços das empresas de acordo com os US-GAAP .
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Il) - DESVANTAGENS

As desvantagens para os investidores são as mesmas descritas no item 2.2.2-11

e estão detalhadas no item 5.1, sob o título de "Barreiras e Restrições" :

a) - As fontes de informação

b) - Os procedimentos de negociação

c) - A leitura dos relatórios financeiros

d) - Os riscos políticos

e) - Os custos de transação

f) - Os riscos cambiais

2.3.3 - ADR NÍVEL m

Denomina-se ADR Nível Ill, quando a empresa decide efetuar uma

captação pública a nível mundial, através de lançamento de ações. É o máximo que

uma empresa não americana pode conseguir em termos de demanda por seus títulos,

transparência, liquidez e, obviamente, de levantamento de capital, através de uma

colocação pública. Comentar-se-á em maiores detalhes nas vantagens, descritas logo

abaixo.
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2.3.3.1 - EMPRESAS

I) - VANTAGENS

a) Menor custo de capital - o custo de capital tornar-se-á menor se for considerado o

ganho de escala, devido ao elevado custo de implantação;

b) Levantamento de capital - a empresa tem como principal vantagem a de levantar

recursos financeiros através da emissão de ações no mercado internacional,

possibilitando a expasão. Inúmeras empresas não conseguem captar em seu próprio

país os recursos necessários a sua expansão, devido a insuficiência de poupança.

b) Liquidez - aumenta a liquidez de suas ações não somente pela demanda dos norte-

americanos, como também por outros investidores de todo o mundo e pela

transparência, confiança e seriedade que a SEC proporciona.

c) Maior visibilidade - uma vez registrada na SEC, a empresa terá a oportunidade de

colocar à disposição dos analistas financeiros todas as informações de uma empresa

norte-americana; terá os preços de seus ADRs cotados diariamente nos principais

jornais econômicos-financeiros do mundo, retrato dos pregões das Bolsas de Valores

do dia anterior; divulgação do nome da Empresa não somente com finalidades fi-

nanceiras, como também para a comunidade internacional para fins mercadológicos de

seus produtos, serviços ou instrumentos financeiros;
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d) Potencial futuro de captação de recursos - se a empresa já é conhecida no mercado

internacional toma-se mais fácil encontrar investidores para os seus títulos,

principalmente pelo aumento de sua base acionária.

m -DESVANTAGENS

a) - o custo de implantação motivará apenas empresas de grande porte; a adaptação

das demonstrações contábeis dos Princípios de Contabilidade Geralmente Aceitos no

Brasil aos Princípios de Contabilidade Geralmente Aceitos nos Estados Unidos (US-

GAAP), bem como a auditoria dessas demonstrações adaptadas na forma dos

Princípios de Auditoria Geralmente Aceitos nos Estados Unidos (US-GAAS), elevam

os custos de implantação com a contratação de advogados e auditores especialistas no

atendimento das exigências da SEC-Securities and Exchange Commission. O custo

varia de US$ 500 mil a US$ 1,5 milhão, dependendo da complexidade da empresa

(holdings do tipo da Telebrás, Eletrobrás e Vale do Rio Doce possuem uma

contabilidade mais complexa que a de uma simples empresa sem controladas).

b) - o tempo de preparação dos documentos exigidos pela SEC, inclusive o

mencionado no item anterior, faz com que a Cia. tenha que planejar com uma

antecedência aproximada de seis meses para evitar quaisquer tipos de imprevistos de

última hora, mesmo porque a SEC pode efetuar seus "comentários" que deverão ser

atendidos pela Empresa emissora dos ADRs; nesse tempo está contemplado os

preparativos de um underwriting, bem como as estratégias da Cia. em acessar o

mercado internacionalll. Esse tempo pode ser diminuído se a Empresa optar por

11 inclusive o due diligence que é uma espécie de desvendamento de toda a empresa, nos seus aspectos
contábeis-financeiros, operacionais, mercadológicos, legais, etc); aprovação do processo pelas
autoridades (Banco Central, Comissão de Valores Mobiliários, SEC e por uma bolsa de valores norte-
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captar recursos através da Regra-144/ A, devido à flexibilidade de um menor disclosure

exigido pela SEC, inclusive quanto a não necessidade de adaptar a contabilidade pelo

US-GAAP12.

c) - maiores custos futuros ao oferecer um maior disclosure (transparência) das

informações da empresa aos investidores e à SECo

d) - submeter-se às penalidades da SEC caso não cumpridas as exigências constantes

em suas regras.

2.3.3.2 - INVESTIDORES

I) - VANTAGENS

Dentre as vantagens para os investidores americanos, podemos

citar as mesmas descritas para o ADR-Il, ou sejam:

. ter o seu investimento negociado e expresso em dólar;

americana); preparação do marketing do lançamento, o tempo do próprio lançamento; o
estabelecimento de preço e finalmente, a liquidação da operação.
12 contudo, como será visto neste capítulo, o ADR-144/A é restrito a uma determinada classe de
investidores
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· recebimento dos dividendos e outras distribuições em dólar, que são pagos pelo

banco depositário, deduzidos da retenção do imposto de renda para investidores

estrangeiros, não incorrendo em risco como, por exemplo, o de um Governo alongar

o prazo de saída.

'. ter os mesmos direitos das ações como as bonificações, os splits

(desdobramentos), as subscrições e outros beneficios concedidos pela empresa.

· ter o seu investimento listado nas Bolsas de Valores de seu país, quando for ADR

irrestrito e conseqüentemente nos jornais de circulação a nível mundial como o Wall

Street Journal ou Financiai Time (ADR-/I e ADR-l/I).

· ter a segurança do investimento, tendo em vista ter sido registrado pela seriedade

mundialmente reconhecida da SEC

, aumenta o fluxo de informações devido estar amparado pelas regras da SEC,

recebendo as mesmas informações dos investidores brasileiros, sejam as notas

divulgadas ao mercado, às Bolsas de Valores, os fatos relevantes divulgados na

imprensa, os ITRs - Informativos Trimestrais e os IAN s - Informações Anuais

remetidas à CVM - Comissão de Valores Mobiliários.

, poder analisar e avaliar os balanços das empresas de acordo com os US-GAAP ,
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ll) - DESVANTAGENS

As desvantagens para os investidores são as mesmas descritas para o ADR-II

e estão detalhadas no item 5.1, sob o título de "Barreiras e Restrições" :

a) - As fontes de informação

b) - Os procedimentos de negociação

c) - A leitura dos relatórios financeiros

d) - Os riscos políticos

e) - Os custos de transação

f) - Os riscos cambiais

2.3.4 - REGRA 144-A

Esse tipo de ADR foi criado recentemente pela SEC, em abril de 1990,

com objetivo de eliminar as desvantagens do ADR-llI, ou seja, sem a necessidade de

adaptação da contabilidade para o US-GAAP. A alteração promovida pela SEC nessa

regra que vigorava desde 1933, permitiu que a empresa não americana pudesse

levantar recursos financeiros nos EUA, através de aumento do capital social, sem
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grandes custos e com maior rapidez. Como os investidores norte-americanos que

aplicam em países estrangeiros são os mais equipados e experientes, em sua maioria, e

não os pequenos investidores ou pessoas fisicas, a SEC flexibilizou suas regras,

somente para os investidores sofisticados, também chamados de QIBs-Qualified

International Buyers, ou seja, os que administram ativos superiores a US$ 100

milhões. Esses, pelo seu porte, não necessitam de uma proteção da SEC, pois estão

aptos a avaliar o risco da empresa e do país da empresa emissora. Trata-se, portanto,

de uma emissão privada, nos Estados Unidos, restrita a esse tipo de investidor,

diferente, portanto, do ADR-III que é pública, Foram levantados US$ 839.6 milhões e

US$ 2,299.1 milhões nos anos de 1990 e 1991, respectivamente.

2.3.4.1 - EMPRESAS

I) - VANTAGENS

a) Menor custo de capital - se comparado com as despesas e comissões de

levantamento de capital no mercado doméstico.

b) Menor exigência de documentos - só o fato de não necessitar adaptar os

demonstrativos contábeis para o US-GAAP, na forma do US-GAAS, para ser

apresentada à SEC, a empresa deixa de produzir uma quantidade bem menor de

documentos, o que implicará, conseqüentemente, nas duas vantagens a seguir:
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c) Custo - a empresa pagará menos em dois relevantes custos: ao seu advogado, nos

Estados Unidos, e aos auditores que, preferencialmente, os "underwriters" desejariam

que fossem um dos Big Six. Estima-se o custo entre US$ 200 a US$ 400 mil.

d) Tempo - na tomada de decisão de financiamento da empresa, o tempo, muitas

vezes, é fator relevante. A Regra 144-A é de preparação mais rápida que o ADR-III.

fi) - DESVANTAGENS

a) Menor liquidez - em comparação com o ADR-III, que é público, isto é, irrestrito,

enquanto que pela Regra 144-A é restrito aos QIBs nos Estados Unidos.

b) - Não publicidade - por ser uma emissão privada nos EUA, a SEC não permite a

publicidade por parte da empresa emissora dos ADRs, o que a impede de divulgar

seus projetos futuros ao público em geral e à imprensa. Pode, contudo, efetuar os

prospectos e entregá-los aos QIBs para avaliação do risco/retorno.

c) - Volume de captação menor - muitos investidores institucionais, como alguns

Fundos de Pensão norte-americanos, estão proibidos de aplicar em países emergentes,

a não ser que seja através do ADR-III, diminuindo as possibilidades de uma emissão de

volume maior.



34

2.3.4.2 - INVESTIDORES

I) - VANTAGENS

Dentre as vantagens para os investidores americanos, podemos

citar:

· ter o seu investimento negociado e denominado em dólar;

· recebimento dos dividendos e outras distribuições em dólar, que são pagos

pelo banco depositário, deduzidos da retenção do imposto de renda para investidores

estrangeiros, não incorrendo em risco como, por exemplo, o de um Governo alongar

o prazo de saída.

· ter os mesmos direitos das ações como as bonificações, os splits

(desdobramentos), as subscrições e outros beneficios concedidos pela empresa.
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· ter a segurança do investimento, tendo em vista ter sido registrado pela

seriedade mundialmente reconhecida da SEC

· aumentar o fluxo de informações devido ao amparo pelas regras da SEC,

recebendo as mesmas informações dos investidores brasileiros, sejam as notas

divulgadas ao mercado e às Bolsas de Valores, os fatos relevantes divulgados na

imprensa, os ITRs - Informativos Trimestrais e os IAN s - Informações Anuais

remetidas à CVM - Comissão de Valores Mobiliários.

Il) - DESVANTAGENS

· Apenas os QIBs-Qualifíed Intemational Buyers podem adquirir esse tipo de

ADR, deixando de ser atendida uma demanda do chamado retais (varejo, como as

pessoas físicas) .

.As mesmas desvantagens apontadas para os ADR-II e 111são válidas para os

investidores do Regra-144/A e que estão detalhadas no item 5.1, sob o título de

"Barreiras e Restrições":

a) - As fontes de informação

b) - Os procedimentos de negociação
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c) - A leitura dos relatórios financeiros

d) - Os riscos políticos

e) - Os custos de transação

t) - Os riscos cambiais
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2.4 - DADOS DO CRESCIMENTO DOS DEPOSITARY RECEIPTS

ATÉ 1993

Os dados e os gráficos a seguir foram extraídos do The Bank of New York 13 e

mostram o crescimento do lançamento dos Depositary Receipts, demonstrando o

tamanho de mercado e sua importância para a capitalização das empresas brasileiras.

QUANTIDADE DE NOVOS PROGRAMAS DE ADR ESTABELECIDOS

Fi ra 2.2

1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987

O

I

No quadro acima, nota-se o interesse dos emissores pela implantação de

Programas de ADRs, visando à capitalização de suas empresas.

20 40 60 80 100 120 140

Obs.: Os dados de 1994 são estimados.

FONTE: Bank ofNew York, mimeografado, jun/1994.

13 THE BANK OF NEW YORK - "Depositary Receipts ADR and GDR - jun.
1994 Market View", mimeografado, jun/1994.



No quadro abaixo, estão demonstrados, em percentual, os países que

estabeleceram seu programa de ADR, até jun/94, excetuando-se os privados, como o

ADR pela Regra 144-A. As empresas do Reino Unido, Austrália e Japão possuem

mais da metade de todos os programas de ADR, de um total de 1031.

PROGRAMAS DE DEPOSITARY RECEIPTS POR PAÍS (EM
PERCENTAGEM)

Figura 2.3
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FONTE: Bank ofNew York, mimeografado, jun/1994.

No quadro abaixo são apresentados, em percentual, os países que mais

levantaram capital, através de ADR, em lançamentos públicos no primeiro semestre de

1994. Nota-se que a Dinamarca, o México e a Alemanha captaram mais de 70% do

total. Nota-se que dois países da América do Sul, Argentina e Chile, levantaram 8,3%

do total.
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PROGRAMAS DE LANÇAMENTOS PÚBLICOS DE DEPOSITARY
RECEIPTS POR CAPITAL LEVANTADO (EM PERCENTAGEM)

Figura 2.4
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FONTE: Bank ofNew York, mimeografado, jun/1994.

No quadro abaixo são apresentados somente os programas patrocinados, ou

seja, aqueles implantados diretamente pela empresa emissora. Um exemplo de

Programa não patrocinado:

Supondo que o BNDES-Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social

detenha uma quantidade expressiva de ações da Telebrás, ele mesmo poderia implantar

o Programa de ADR dessa empresa. Inúmeros Programas não patrocinados foram

efetuados no passado, com o objetivo de alienar parte ou a totalidade de sua carteira,

todavia desde 1983 a SEC-Securities and Exchange Commission somente tem

autorizado essa implantação com o consentimento da empresa emissora,não havendo

desde essa nova regra, Programas não patrocinados.
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QUANTIDADE TOTAL DE PROGRAMAS DE DEPOSITARY RECEIPTS
PATROCINADOS

Figura 2.5
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Obs.: Os dados de 1994 são estimados.

FONTE: Bank ofNew York, mimeografado, junl1994.

Vemos, a seguir, os títulos mais negociados, sob a forma de ADR, por país. O

Reino Unido e o México são os que têm a maior quantidade em volume de papel,

detendo mais de 60% das transações.
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VOLUME DE NEGOCIAÇÃO COM DEPOSITARY RECEIPTS POR PAÍS
EM TÍTULOS

Figura 2.6
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FONTE: THE BANK OF NEW YORK, jun/1994.

Comparando as três principais Bolsas de Valores dos Estados Unidos, vemos

nos dois quadros a seguir que os ADRs são mais negociados, seja em volume de títulos

ou em volume financeiro, na NYSE-New York Stock Exchange.

PARTICIPAÇÃO DE NEGOCIAÇÃO (ÇOMDEyOSITAR,Y RECEIPTS POR
BOLSA DE VALORES (EM MILHOES DE TITULOS)

Figura 2.7
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FONTE: Bank ofNew York, mimeografado, junl1994.
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PARTICIPAÇÃO DE NEGOCIAÇÃO COM DEPOSITARY RECEIPTS
POR BOLSA DE VALORES (EM BILHÕES DE DÓLARES)

Figura 2.8
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FONTE: Bank ofNew York, mimeografado, jun/1994.

NYSE

Nos dois quadros abaixo, observa-se a participação dos ADRs nas três Bolsas

de Valores, no volume total financeiro que ficou, em 1993, em 5,4% e no volume total

em títulos, cujo percentual ficou em 4,6%. Estima-se que, em 1994, esses percentuais

aumentem para 7,0% e 5,2%, respectivamente.

PARTICIPAÇÃO DOS DRs EM RELAÇÃO AO TOTAL DE DÓLARES
NEGOCIADOS NAS BOLSAS: NYSE, AMEX E NASDAQ

(EM PERCENTUAL)

Figura 2.9

FONTE: Bank ofNew York, mimeografado, jun/1994.
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PARTICIPAÇÃO DOS DRs EM RELAÇÃO AO TOTAL DE TÍTULOS
NEGOCIADOS NAS BOLSAS: NYSE, AMEX E NASDAQ

(EM BILHÕES DE TÍTULOS)

Figura 2.10
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FONTE: Bank ofNew York, mimeografado, junl1994.

E, finalmente, no último quadro é mostrada a evolução da captação de recursos

através da Regra-144/ A:

RESUMO DO MERCADO DE Regra-144/A

(Posição em 30106/94)

Figura 2.11
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3 - MAXIMIZAÇÁO DO VALOR DA EMPRESA COM O IPO-INITIAL
PUBLIC OFFERING

Quando uma empresa for captar recursos pela primeira vez no exterior, VIa

ADR, estará realizando o chamado IPO-Initial Public Offering, ou seja, o

oferecimento de suas ações pela primeira vez, ao público internacional. Em outras

palavras, estará propondo negócios de risco, chamando por novos sócios que queiram

participar do seu empreendimento, seja para aumentar os investimentos, seja para

mudar o perfil de sua estrutura de capital ou para outras necessidades que sua

administração esteja planejando. Esse lançamento poderá ser público ou privado, será,

portanto, um ADR nível IH ou ADR pela Regra 144-A, respectivamente, conforme

mostrado no capítulo I.

Segundo TINICl4, os underwriters consistentemente oferecem um preço com

desconto às empresas que desejam captar recursos no mercado primário, através de

um IPO, acarretando, em consequência, um preço sub-avaliado.

As evidências empíricas dos IPOs apresentadas, entre outros, por Logue->,

Ibbotson-", Ritter-" , Smith-", Ibbotson, Sindelar e Ritter-? e Mauer e Senbet-",

14 TINIC, Seha M. - "Anatomy oflnitial Public OjJerings ofCommon Stock" - The Journal of
Finance, 43 (SeptlI988), pp.789-822.
15 LOGUE, D - "On lhe pricing ofunseasoned equity issues, 1965-1969" - Journal ofFinancial and
Quantitative Analysis, 8 (Jan.1973), pp. 91-10
16 IBBOTSON, Roger G. - "Price performance of common share news issues" - Journal of Financial
Economics, 2 (1975), pp.235-272
17 RITTER, Jay, R. - "The hot issue market of 1980" - The Journal ofBusiness, v.57, n.2, ApriV1984,
pp.215-24.
18 SMITH, C. W. JR - ''Raising Capital: Theory and evidence",Midland Corporate Finance Journal,
4, 1986, pp.6-22 in Barry (1989)
19 IBBOTSON, Roger G. , SINDELAR, J.L., RITTER J.R. - "Initial Public OjJerings" - JournaI of
Apllied Corporate Finance, 1 (Summer 1988), pp. 37-45.
20 MAUER, David C. e SENBET, Lemma W. - "The ejJect on lhe Secondary Market on the Pricing
of Initial Public OjJerings: Theory and Evidence" - Journal of FinanciaI and Quantitative Analysis,
Y.27, n.l, marI1992, pp.55-7.
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indicam que os IPOs são lançados ao mercado, em média, a preços abaixo do seu

subseqüente mercado secundário.

Smith (1986), citado por Barrys-, documentou inúmeros estudos, tendo

encontrado que o IPO é lançado, em média, 15% a menos que o valor de mercado da

empresa. Ritter-? mostrou que durante o período de 1977-1982, com uma amostra de

1075 Cias. que levantaram pelo menos US$ 1,5 milhão, ofereceram no IPO um retomo

médio de 16,3%, aos seus compradores, considerando o preço de fechamento do

primeiro dia de negociação. O mesmo autor demonstra, ainda, que durante os 15

meses dos anos 80, as empresas menores, de alto risco, ofereceram um retomo ainda

maior, de 48,4%, em média, estando as Bolsas de Valores, nesse período, em alta e

com grandes volumes de negócios. No período compreendido entre 1960-1987,

Ibbotson, Sindelar e Ritter= demonstraram que no IPO os preços são sub-avaliados,

em média, em 16,37% em relação ao subseqüente mercado secundário.

Uma preocupação é o fato de que, em alguns períodos, a sub-avaliação de

preço aparece consistentemente maior que em outros períodos. Ibbotson e Jaffe> e

Ritter-> documentaram que os IPOs foram extremamente sub-avaliados em 1950,

1951, 1961, 1968, 1980 e 1981, chamados pelo mercado financeiro de hot issue

markets.

21 BARRY, C. B - ''lnitial Public OjJerings Underpricing: The Issuer's View - A Comment" - The
Journal ofFinance, 44 (set/1989), 1099-1103.
22 RITTER, Jay, R. - "The hot issue market of 1980" - The Journal ofBusiness, v.57, n.2, April11984.
pp.215-240.
23 obra citada
24 IBBOTSON, Roger G. - "Price performance of common share news issues" - Joumal ofFinancial
Economics, 2 (1975), pp.235-272 e JAFFE, J.F. - "Special information and insider trading" - Joumal
of Business, 1974, pp.41O-428.
25 obra citada
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Por que os Bancos de Investimento, que são os underwriters, sub-avaliam os

preços das ações nos IPOs? E por que os emissores, aparentemente, "desperdiçam"

tanto dinheiro, principalmente nos períodos de hot issue markets ?

3.1 - A TEORIA DA SUB-AVALIAÇÃO DE PREÇO

3.1.1 - A HIPÓTESE DE AVERSÃO AO RISCO DO
UNDERWR1TER

A explicação mais comum no mercado financeiro para a sub-avaliação dos

preços nos IPOs é baseada na aversão que os banqueiros têm ao risco. Assim, os

underwriters, se precavêem contra um insucesso do lançamento associado a suas

possíveis perdas. Essa explicação não é satisfatória, embora tenha suas razões, pois são

os underwriters que conhecem bem os tomadores desses ativos, possuindo, portanto, o

sentimento e o conhecimento de poder avaliar a um preço maior para o emissor. É

comum o recebimento de intenção de compra pelos grandes investidores como os

Fundos de Pensão, Fundos Mútuos de Investimento, Seguradoras e Investidores

Estrangeiros. Deixam de fazê-lo com o propósito de reduzir o seu risco e os custos do

underwriting, o que é uma explicação um tanto desmerecedora de crédito, tendo em

vista que os banqueiros podem aumentar as suas comissões para compensar o risco

assumido. Ademais, no lançamento best-ejJort, o risco dos underwriters é mínimo. A

evidência empírica demonstrada por Ritter->, ao contrário, indica que os IPOs com

contratos best-ejJort tendem a ter os preços mais sub-avaliados que nos contratos com

garantia firme. De acordo com esse resultado, a hipótese de aversão ao risco pelos

underwriters é inconsistente.

26 Obra citada
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3.1.2 - A HIPÓTESE DE PODER MONOPSÔNIO

Ritter (1984) sugeriu que a sub-avaliação pode ser um resultado do poder

monopsônio dos bancos de investimento sobre as ações especulativas de empresas

pequenas. Menciona que um grande número de bancos recusa o lançamento de ações

dessas empresas que desejam ir ao mercado pela primeira vez, ficando, dessa forma,

com os bancos de investimento que, por alguma razão inexplicável, podem exercer

poder de barganha sobre os emissores. Esses bancos sub-avaliam intencionalmente os

preços das ações e rateiam-nas aos seus clientes que regularmente compram uma série

de seus serviços. Uma linha similar de raciocínio foi utilizada por Chalk e Peavy-",

citados por TINIC28, que relatam que os underwriters podem aumentar as suas

receitas utilizando-se de um implícito discriminatório esquema de preço, ou seja, que

as ações sub-avaliadas são alocadas aos seus clientes para favorecê-los em contra-

partida com negócios que possuem com o banco, a fim de receber comissões além das

taxas competitivas.

TINIC (1988) não encontrou evidência científica que suportasse essa

proposição de favorecimento aos clientes, além de ter encontrado sérios problemas

com essa hipótese:

1. não há explicação do por quê da recusa de emissores de IPOs por bancos de

investimento;

27 CHALK, A.J. e PEA VY, J.W. - "Why you'll never get a hot new issue" - AAII Joumal, 9 (March,
1987), 16-20.
28 TINI C, Seha M. - "Anatomy of lnitial Public Oiferings of Common Stock" - The Joumal of
Finance, 43 (SepU1988), pp.789-822.
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2. há um número suficientemente grande de bancos de investimento que

competem entre si;

3. segundo a hipótese do monopsônio os emissores são ignorantes ou irracionais,

não procuram aprender as experiências de outros emissores e não procuram por

bancos de investimento que possam lançar um IPO a um preço maior.

Dessa forma, a autora conclui que deve haver uma outra explicação da

inabilidade aparente dos emissores em procurar e encontrar bancos de investimento

que possam colocar os seus IPOs a um preço melhor.

3.1.3 - A HIPÓTESE ESPECULATIVA

Essa hipótese diz que os retornos anormais positivos nos IPOs são atribuídos

por especulações de investidores que não puderam receber quantias de ações sub-

avaliadas que os underwriters estavam ofertando. Ou seja, o preço ofertado das ações

foi consistente com o seu valor econômico, mas a especulação pós-lançamento, fez os

preços ficarem bem acima de seu valor intrínseco, temporariamente. Essa hipótese

requereria que após os retornos anormais positivos, viessem os retornos anormais

negativos; entretanto, não há evidência empírica que suporte essa constatação. Ritter

(1984) testou essa hipótese no período chamado de hot issue market e concluiu que

não há evidência que poderia suportar as implicações de uma possível especulação.



49

3.1.4 - A HIPÓTESE DE INFORMAÇÃO ASSIMÉTRICA

o modelo de Baron-? admite que o banco de investimento possui mais

informação sobre a demanda dos investidores que o emissor. Entretanto, a reputação

do banco de investimento pode ajudar na medida em que há uma confiança dos

investidores, gerando uma demanda que poderia não existir. Quando o emissor está

incerto sobre o equilíbrio dos preços de seus títulos, ele pode delegar essa decisão ao

"underwriter" , que tem melhor informação sobre o estado do mercado de capitais.

Contudo, o emissor compensa o banco de investimento pelo uso de sua informação,

deixando-lhe que ofereça seus títulos a um desconto, que sub-avalia o preço da ação

devido às incertezas do mercado.

o modelo de Rock= (1986) assume que há dois grupos de investidores

potenciais no mercado:

a) o chamado investidor informado, que somente subscreve um IPO quando ele espera

que o preço, depois do lançamento, ultrapasse o preço oferecido;

b) o investidor desinformado, que subscreve todo IPO indiscriminadamente.

29 BARON, D.P. - "A Model of the Demand for Investment Banking Advising and Distribuition
Servicesfor new issues" , The Joumal ofFinance, 37 (septlI982), pp. 955-976.
30 ROCK, K - " Why new issues are underpriced" - Joumal of Financiai Economics, 15 (JanIFev
1986), pp.187-212.
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Dessa forma, o banco de investimento resguamía a colocaçãm do IPO sobre os

investidores mal informados, sub-avaliando o preço pana que eles teniham um ganho na

pós colocação. Assim, mantém seus clientes para os pnóxímos IPOs~.

3.1.5 - A HIPÓTESE DA SUB-AVALIAÇÃO COMO F<XlMA DE
SEGURO

A informação que vai a mercado para que ID investidor tmme a decisão de

adquirir ou não um IPO, consta de :um prospecto preparadre pelo banco de

investimento que dá credibilidade ao lançamento, srervindo conne uma espécie de

avalista do emissor, colocando em risco sua reputaçãoi. Esse risco seníí maior ainda se a

operação for com garantia firme, ou seja, o "underwmiter" se compnometer a adquirir

todo o IPO, caso não haja compradores, colocandce <emrisco o seu próprio capital.

Tanto a SEC-Securities and Exchange Commissiom como a CVM - Comissão de

Valores Mobiliários exigem do banco de investimemto, responsável pela colocação,

uma responsabilidade com os dados do prospecto, ai fim de evitar; como exemplo.

omissão de dados, valores falsos, dados irreais ou comflitantes. Vale ressaltar que essa

responsabilidade atinge todos os membros da administração da emissora, os auditores

independentes, seu contador, consultores, gerentes, advogadios e bancos de

investimento envolvidos com o IPO.

Assim, segundo Tinic (1988), tanto o emissor ;;como os bancces de investimento,

que são vulneráveis a um processo civil ou criminal por parte de quem perdeu dinheiro

ao adquirir as ações em IPO, protegem-se sub-avaíliando o preço no lançamento,

efetuando, assim, um seguro contra possíveis perdas.
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4. - A TEORIA DE MERCADO EFICIENTE

4.1 - DEFINIÇÃO E AS HIPÓTESES FRACA, SEMI-FORTE E FORTE

Fama'" definiu mercado eficiente como sendo o mercado em que os preços

estão em constante equilíbrio, englobando toda informação disponível aos

investidores. Enquanto que Francis= define que um mercado é chamado de eficiente

quando o preço de seus títulos, em qualquer tempo considerado, reflete integralmente

todas as informações disponíveis naquele momento. Seria erradoignorar os problemas

ou as exceções existentes no mundo real. A hipótese de eficiência de mercado é,

freqüentemente, mal interpretada. É um erro se pensar em capacidade de previsão

perfeita. Essa hipótese implica que os preços refletem toda informação disponível. Em

um mercado eficiente, os preços incorporarão rapidamente qualquer nova informação e

será muito dificil obter rentabilidades anormais de forma contínua. Os preços estarão

em constante equilíbrio e flutuará randomicamente sobre o valor intrínseco dos títulos.

São pressupostos da hipótese de mercado eficiente:

1. não há custos de transação nas negociações com títulos;

2. toda informação avaliável é disponível sem custo a todos os participantes do

mercado;

31 FAMA, E- "Efficient Capital Markets: a review oftheory and empirica/ work" - The Journal of
Finance, 25 (mailI970), pp. 383-41.
32 FRANCIS, Jack Clark - INVESTMENTS-Ana/ysis and Management - McGraw RiU - Fifth Edition -
1991.
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3. todos concordam com as implicações da informação do preço corrente e com

as distribuições de preços futuros de cada título.

Fama-" delineou três níveis de eficiênciade mercado= :

Hipótese Fraca - os preços refletem toda informação contida nos

preços passados; isto é, os preços passados não contêm informação sobre os preços

futuros que permitam ao investidor obter ganhos anormais; as pesqaásas sobre os

caminhos aleatórios do mercado acionário mostram que o mercado é; pelo menos,

eficiente neste fraco sentido. Os preços históricos e os dados sobre vofiwmedos títulos

não contêm nenhuma informação que possa ser utilizada para obter retornos

extraordinários acima da estratégia buy-and-hold. A análise técnica, também chamada

de grafista, não passa de folclore, segundo esta hipótese.

Hipótese Semi-Fraca - os preços refletem, não somente as informações

passadas, mas também, toda informação publicada. Sob esta hipótese, são rapidamente

incorporados aos preços, informações como anúncios de lucros e dividendos,

previsões de lucros, mudanças de critério contábil, desdobramento de ações,

bonificações, etc. Assim sendo, nenhum investidor pode obter constarntemente lucros

extraordinários lendo o jornal Gazeta Mercantil, por exemplo. Somente os insiders,

que possuem informações antes de publicadas, poderiam obter ganhos anormais da

estratégia buy-and-hold

33 FAMA, Eugene F. - "The behavior ofStockMarket Prices" - Journal of'Business, Jan/1965, pp.34-
105.
34 Uma revisão dos testes de hipóteses de eficiência de mercado foi elaborada por TInorstensen (1976).
Uma bibliografia mais atualizada é encontrada em Francis (1991).



53

Hipótese Forte - os preços refletem não só as informações públicas, como

também toda informação que pode ser obtida em uma análise fundamentalista relativa à

empresa e à economia. Segundo Brealey e Myers= , sob esta hipótese, o mercado de

ações seria como o nosso leilão ideal: os preços seriam sempre os justos e nenhum

investidor estaria em condições de realizar previsões dos preços das ações

consistentemente melhores . Portanto, nenhum investidor pode realizar ganhos

anormais utilizando-se de quaisquer informações publicadas ou não. Esta forma de

eficiência de mercado é muito forte, de fato. Assim, os estudos empíricos evidenciam

que o mercado de capitais é eficiente em suas formas fraca e semi-forte. Da mesma

forma que os trabalhos de Jaffe-", Fínnerty-", Givoly e Palmon-", não confirmam a

hipótese forte.

4.2 - MERCADOS EFICIENTES E OS RETORNOS ANORMAIS

Como se explicaria, então, a existência da indústria multibilionária de análises,

face aos conceitos de mercado eficiente? A resposta, segundo Copeland e Weston-",

é que as análises podem e devem fazer lucros. Entretanto, as análises estão dentro de

um mercado competitivo, o que implica em custos. Se uma determinada análise, de um

determinado banco de investimento, efetua lucros extremamente. elevados, então,

novas análises de seus concorrentes serão realizadas e/ou avaliadas, até que, na média,

esses retornos anormais igualarão aos custos.

35 BREALEY, Richard A. e MYERS, Stewart C. - "Princípios de Finanças Empresariais" - McGraw -
Hill de Portugal, Lda., 1992, pp 287-307.
36 JAFFE, J.F. - "Special information and insider trading" - Journal of Business, 1974, pp.410-428.
37 FINNERTY, J.E. - "Insiders and Market Efficiency" - The Journal ofFinance - 1976, pp.1141-
1148.
38 GIVOLY, D. e PALMON, D - "Insider Trading and the exploitation ofinside information: some
empirical evidence" - Journal ofBusiness, 1985, pp.69-87.
39 COPELAND, Thomas E. e WESTON, J. Fred - "Financial theory and corporate policy" -
Addison-Wesley Publishing, 1988, p.307.
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A persistência de sistemáticos retornos anormais diferentes de zero, após um

evento, é inconsistente com a hipótese de que os preços dos títulos se ajustam

imediatamente a uma nova informação. Qualquer performance anormal dos retornos

das ações seria consistente com o mercado eficiente, desde que esses retornos

anormais pudessem ser obtidos pelo investidor, caso a ocorrência do evento pudesse

ser prevista com certeza4 o. A teoria de mercado eficiente sugere que o mercado se

ajustará rapidamente a uma nova informação relevante, como um IPO ou um

lançamento de ADR. Entretanto, se a alegada persistência de preço se mantiver com

retornos anormais positivos, então refletirá uma visão financeira diferente do modelo

de mercado eficiente.

40 BROWN, Stephen and WARNER, JeroId B. - "Measuring Security Price Performance li, JoumaI of
FinanciaI Economics, 8 (sept/80), pp. 205-258.
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5. A DIVERSIFICAÇÃO DE CARTEIRA, COM A INCLUSÃO DOS
MERCADOS EMERGENTES

Nas discussões sobre diversificação internacional encontram-se implícitas, que

a diversificaçãoem outros países, produzirá maior ganho que a pura diversificação no

mesmo país. Os primeiros estudos de Grubel-! e Levy e Sarnar= concluíram que

baixas correlações entre vários mercados e as performances ex-post das carteiras

eficientes internacionais estabelecem maiores ganhos. Entretanto, ponderam os

autores, que a baixa correlação entre os mercados pode ou não indicar ganhos

potenciais frente à diversificaçãodoméstica, dependendo da correlação entre grupos de

ações em cada mercado. Já em 1973, Mclsonald-? apontou que, com uma completa

integração dos mercados internacionais, a única vantagem da diversificação com

outros mercados mundiais é o efeito da pura diversificação, ou seja, a redução do

risco não sistemático em relação ao risco total. Com a segmentação, os ganhos dos

investidores de um país podem ser mais ou menos do que os daqueles com

diversificaçãopura, dependendo da relação do risco-retorno nos vários mercados.

Segundo Van Horne- 4, a diversificação internacional é, geralmente, mais

eficaz para. a diminuição do risco em relação ao retorno esperado, do que a

diversificação doméstica. A palavra chave é a correlação entre os projetos da carteira

de ativos. Como os projetos nacionais tendem a estar correlacionados entre si, com a

maioria deles dependendo da conjuntura econômica e do grau de desenvolvimento

entre si, os investimentos externos tendem a ser vantajosos. Assim, os ciclos

econômicos de diferentes países não tendem a estar completamente sincronizados,

sendo possível reduzir o risco em relação ao retorno esperado investindo em diversos

41 Obra citada.
42 LEVY, Haim and SARNAT, Marshall- ''lnternational Diversiflcation oflnvestment Portfolios"-
American Economic Review, September, 1970, pp.668-675.
43 McDONALD, 1. G. - "French Mutual Funds Performance: Evaluation of Internationally
Diversified Portfolios" - The Journal ofFinance, September, 1973.
44 VAN HORNE, James - "Fundamentos de Administração Financeira", Prentice-Hall do Brasil
Ltda., Rio de Janeiro-RJ, 1983.
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países. O mercado de capitais brasileiro possuía uma correlação insiggnificante com as

principais bolsas internacionais em 198945, possibilitando às carteàaas internacionais

uma possibilidadede redução de risco.

É interessante às empresas, não só para diminuir os riscoss, como também

elevar o seu nível de retomo:

a) no país da empresa investidora não há mais condições de: eexpansão face à

saturação do mercado interno;

b) poderá produzir em outros países para aumentar a eficiência cmevidoaos custos

inferiores (por exemplo: mão-de-obra, instalações, etc.);

c) para assegurar o fornecimento de matéria-primanecessária a ssna produção;

d) a tributação também pode ser um forte incentivo.

o sucesso dos ADRs para o Brasil depende apenas de nós: zassim como um

turista que acaba de chegar ao nosso país e entra nervosamente em .znn restaurante, o

investidor estrangeiro gosta de ter tranqüilidade nos locais de ssua escolha. Um

mercado de capitais saudável é também pré-condição para conceber ~:andes projeções

45 BRITO, Ney R.O de - Mercado de ações brasileiro: retornos e contribuições à ~ersi:ficação
internacional. In: Gestão de Investimentos, NR O. de Brito (org), São Paulo, Aríass. 1989, pp. 81-
104.
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.. de carteiras de investimento dos países do primeiro mundo, dependendo basicamente

de três condições:

1) - abrir o mercado para os estrangeiros;

2) - tornar mais eficiente seu trabalho e

3) - suavizar as regras que fazem a dívida mais atrativa que o capital próprio.

Investidores raCIOnaIS procuram altos retornos com baixos nscos, daí a

preferência dos investidores internacionais por aplicações em países emergentes onde

há possibilidade de ganho extraordinário. Face ao potencial que o Brasil oferece, ele

está sendo bem pesquisado por várias razões, dentre as quais podem ser citados:

· Maior economia da América Latina

· Grande potencial de crescimento

· Acima de 550 companhias abertas listadas em Bolsas de Valores

· Recursos naturais em abundância: minério, estanho, etc.
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· Grandes infra-estrutura e parque industrial

· Economia de mercado

· Privatização de inúmeras Companhias estatais em andamento

· Preocupação com a estabilização da economia e com a redução do cfefiicit público

· Mercados de Capitais desenvolvidos com sofisticados produtos que permitem hedge

e swap (derivatives)

· Eficientes sistemas de liquidação e custódia

· Alta qualidade de pesquisas dos analistas de mercado de capitais

· Boa liquidez nas Bolsas de Valores. Vide o gráfico abaixo, mostramdo o volume

negociado no mês de março/94, com o Brasil aproximando-se do Méxicai:
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VOLUME NEGOCIADO NAS BOLSAS DE VALORES
DA AMERICA DO SUL
(EM US$ BILHÃO)
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FONTE: IFC in Banco Votorantim - Emerging Markets, mimeografado, jul/94

. Ambiente regulatório e disciplinador em bom estágio

Todavia, apesar das boas razões para os capitais virem para este país, existem

obstáculos:

. Risco do país, também chamado de risco soberano: a Moody's- 6, recentemente

promoveu o risco Brasil de "B2" para "B1", enquanto a Standart and Poor's' 7 ainda

não tinha se preocupada com o rating para o Brasil, até o dia Ol/Dez/94, quando

46 Vide a Gazeta Mercantil de OlIDezJ94 sob o título "Moody's promove risco Brasil"
47 Idem, de 02IDezJ94 sob o título "Standard & Poor's avalia risco do Brasil"
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classificou pela primeira vez em "B-". A título de ilustração, apresentamos uma

comparação dos países da América do Sul que já implantaram programas de ADR:

RATING DOS PAÍSES DA AMÉRICA DO SUL

Tabela 5 1

PAÍs Moody's Standart & Poor's

Brasil Bl B-

Argentina Bl BB-

Chile Bal BBB+

Venezuela Ba2 BB-

Colômbia Bal BBB-

Nota-se que entre os países analisados neste estudo, o Brasil é o de maior

risco, porém, de um grande potencial econômico.

· Poucas informações para os investidores

· As diferenças entre a contabilidade brasileira e a do exterior, particularmente quanto

aos princípios de contabilidade geralmente aceitos

· Indexadores que não permitem uma boa comparação histórica dos demonstrativos

financeiros das empresas

· Poucas empresas brasileiras listadas nas Bolsas de Valores internacionais
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Dois indicadores muito utilizados entre os investidores, entre inúmeros outros,

são apresentados nos quatro quadros abaixo, comparando o Brasil em relação a vários

países:

COMPARAÇÃO DO PREÇON ALOR PATRIMONIAL EM MARÇO/94

Figura 5.2
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COMPARAÇÃO DOS PL-PR):ÇOILUCRO DO BRASIL EM RELAÇÃO A
OUTROS PAISES - EM MARÇO DE 1993

Figura 5.3
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No ano de 1991 muitos países deslocaram-se para o primeiro item: em janeiro

Taiwan permitiu que os estrangeiros investissem diretamente em seu mercado de

capitais, com restrição de não adquirir mais que US$ 2,5 bilhões em ações,

coletivamente.Em junho o Brasil fez a mesma coisa, porém não colocou limite. O Peru

abriu em setembro. As regras do Chile estão fazendo os investimentos estrangeiros

cativos por mais de três anos. Já a Índia não permite investimento direto por

estrangeiros.

Em relação ao segundo item, a Argentina diminuiu os custos de transações e

uniformizou as comissões das Corretoras na expectativa de impulsionar os volumes.
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Alguns fatores negativos fazem com que os investidores estrangeiros evitem a

aplicação em países onde haja a desconfiança dos custodiantes ou então, o tempo de

liquidação das operações. Em junho/91, o mercado de capitais de Manila prometeu

diminuir o prazo de três meses para dez dias. O México tem sido o príncipe dos países

emergentes principalmente devido ao seu sistema de liquidação e custódia que é

extraordinariamente eficiente.

O terceiro item é menos discutido. Uma das características de muitas economias

pobres é que as empresas familiares relutam em abrir o capital. Mas nas empresas

estatais, a dívida fica muito mais barata em relação ao capital próprio devido ao

sistema de impostos. Na Coréia do Sul, por exemplo, os impostos penalizam o equity

tanto nas empresas como para as pessoas físicas; entretanto, seu governo subsidia

crédito para determinadas Sociedades Anônimas-s.

O que faz com que os investidores estrangeiros adquiram os ADRs? A

resposta é: diversificação de risco e lucro. Por exemplo, no período de 1970 a 1985 o

mercado de ações nos EUA registrou um retomo médio, incluindo os dividendos

recebidos, de 9,47% ao ano. No mesmo período, o índice do Morgan Stanley

International, que é o indicador utilizado das ações não americanas, registrou 14,19%

ao ano. Isso significa que uma carteira com somente ações americanas teve um retomo

de 285% no período; uma carteira com ações alemãs teve, no mesmo período, um

retomo de 750%, enquanto que uma carteira com ações japonesas teve 1556%.

Alguns mercados emergentes como o de Hong Kong tiveram uma performance

maior!".

48 JAY ARAMAN, N., SHASTRI, K e TANDON, K. - "The impact of international cross listings on
risk and return - The evidence from Alsli" - Journal ofBanking and Finance, 17 (1993), pp.91-103.
49 SOLNIK, Bruno -"International Investments" - Addison-Wesley Publishing Co.Inc., 1988.
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Os Fundos de Pensão, somente dos Estados Unidos, administram cerca de US$

3,3 trilhões. Segundo Bittencourt"? calcula-se que a procura institucional global

acumulada será de US$ 850 bilhões em 1994, tendo o Brasil a oportunidade de ser

escolhido com 2% (dois por cento), aproximadamente, se o critério for em relação ao

Pffi-Produto Interno Bruto dos países que possuem mercados de ações e futuros

organizados, o que representa 80% do patrimônio das EPP-Entidades de Previdência

Privada estimado em US$ 22 bilhões.

É uma cifra importante para um país que terá que garantir empregos para uma

população de jovens que estará entre 17 e 25 anos entre 1995 e 2005 disputando o

mercado de trabalho com uma população ainda ativa.

Não só os EUA, mas a Europa e a Ásia, detentores da administração de trilhões

de dólares, terão que diversificaro risco de suas carteiras. Naturalmente, alguns são e

serão mais conservadores evitando os países Emergentes, outros, contudo, serão mais

agressivos e escolherão os com maior potencial de alavancagemde rentabilidade. Esses

últimos terão como alternativa o Brasil, conforme citação de Bittencourt: "Em 1989,

por exemplo, a compra líquida de ações por norte-americanos foi concentrada em

92,6% em empresas de países desenvolvidos, basicameriteEuropa, Canadá e Japão.

No ano seguinte, porém, essas compras recuaram a 49,2% apenas. A aquisição liquida

de ações da América Latina, do Caribe e da Ásia, exceto o Japão, aumentou 4 vezes

nesse período".

50 BlITENCOURT, Angela - A atração da poupança externa - Gazeta Mercantil de 19/04/93.
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5.1 - BARREIRAS E RESTRIÇÕES

o investimento em mercados internacionais requer uma ampla experiência,

devido a uma série de fatores que são diferentes em cada país. A maior barreira pode-

se dizer que é a diferença cultural. Podem ser citados, ainda:

sistema político (capitalismo x socialismo);

normas cambiais (câmbio fixo, taxas flutuantes, etc);

restrições comerciais;

acordos políticos e comerciais;

diferentes políticas fiscais ou monetárias;

diferentes estágios econômicos, etc.

Imagine um investidor que mal OUVIU falar do Brasil, quando surge a

oportunidade de aplicar em ADR de uma Telebrás, por exemplo. Ele poderia conhecer

o setor de telecomunicações no mundo todo, mas além de analisara empresa, terá

inúmeras dificuldades:

a) - As fontes de informações

Dependem de quão eficiente é o mercado, isto é, uma nova informação deve

refletir imediatamente nos preços, sem custos para o próprio mercado. Um país cujo
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Órgão regulamentador não seja severo com seus participarntes, deixa os invesriãrlores,

principalmente os estrangeiros, desprotegidos e sob a ação díe insiders.

b) - Os procedimentos de negociação

. Um investidor que só tenha atuado na NYSE-NeJW York Stock Etl rwmnge,

provavelmente estranhará um país como o Brasil, onde nãm ihá a figura do especiaiiilista,

por quem todas as ordens de compra e venda devem ser jpassadas. Sentirá a rrmesma

estranheza aquele que só tenha atuado naNASDAQ, uma brelsa americana, onde rrãão há

apregoações. Os procedimentos de entrega dos títulos; ·e prazos de liquicf;w;;;ão e

compensação também variam de país para país.

c) - Os relatórios financeiros

Eles diferem em cada país. É fácil compreender a diíficuldade de um inveestidor

americano, asiático ou europeu, em analisar os nossos cdemonstrativos financeeiros,

devido à inflação elevada. Assim, uma empresa brasileira. que deseje ter seus _~Rs

negociados em uma das bolsas nacionais americanas, COJTIlO a NYSE, NASD~O ou

AMEX, deverá proceder a adaptação de seus relatórios fimanceiros de acordo ccom o

US-GAAP, de modo a facilitar sua compreensão peloss investidores estranaeeiros,

conforme explicado no capítulo 2.
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d) - Os riscos políticos

Eles existem sob várias formas, como a restrição de entrada ou de saída de capitais

e dos lucros, contudo, segundo Van Hornes-, o maior risco político é a expropriação,

como foi feita no Chile em 1971, quando o país assumiu o controle das Cias. de

mineração de cobre. Outros riscos políticos que também podem ser citados:

estabilidade do governo, atuação dos poderes judiciário e legislativo, tendência da

política dominante, etc.

e) - Os custos de transação

Variam de país para país, como as corretagens em bolsas de valores, taxa de

custódia, despesas de administração, etc.

f) - Taxações discriminatórias

Variam ao sabor da intenção governamental em atrair, ou não, o capital

estrangeiro. Por exemplo, no Brasil, atualmente, os ganhos de capital dos investidores

domésticos são taxados diferentemente pelo Imposto de Renda dos não-domésticos.

O mesmo acontece com os dividendos, sendo os estrangeiros, atualmente, taxados em

percentual menor.

51 Obra citada, 1983.



g) - Os riscos cambiais

Todo investidor estrangeiro corre o risco da paridade cambial, devido a uma

midi ou máxi valorização. Contudo, pode ser efetuado o hedge, como a aquisição de

contratos futuros ou então, ser efetuado um swap para outro tipo de moeda. Por outro

lado, se o investidor não fizer nada, então ele estará assumindo os riscos dos

movimentos das moedas. Portanto, um portfolio desprotegido dos riscos de flutuações

de moedas terá, obviamente, um risco total maior do que um portfolio protegido com

um hedge ou um swap. Segundo Mcüonald=, a maioria dos fundos mútuos europeus

são internacionalmente diversificados e muitos deles são especializados em ações de

holdings de países específicos como as dos EUA ou do Japão. É de certo modo fãciI

de construir um portfolio bem diversificado para a maioria dos europeus, e o mesmo

será verdade para a América do Norte, segundo o autor.

Apesar de todas essas barreiras e restrições, sob o ponto de vista do investidor,

contudo, o investimento no mercado internacional não deve ser evitado, pelo

contrário. Estudos= mostram que há redução de risco pela diversificação e aumento

da rentabilidade da carteira. Naturalmente que o administrador de carteira deverá

procurar o mix ideal para cada cliente, dada a sua preferência ao risco e."

provavelmente, irá recomendar poucos mercados em empresas que possuam liquidez

para o tamanho de sua carteira.

Para o país, esse capital de risco é bem vindo, embora muitos aleguem que é

capital especulativo. A especulação é sadia, pois o especulador assume os riscos de

52 Obra citada, 1973.
53 Obra citada, Solnik, B., 1988.
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mercado. Além disso, aumenta o tamanho do mercado propiciando maior liquidez. E o

mais benéfico é que em um mercado grande, o risco de manipulação é menor. Essa

atitude sim, é nociva aos investidores, pois distorce os preços reais, transferindo

riquezas no curto prazo de forma ilegal= .

A partir do governo Collor, o Brasil abriu a portas ao capital estrangeiro;

através do chamado anexo IV, provocando um aumento do tamanho do mercado

bursátil e, em consequência, houve o aumento do valor das empresas, cujos preços

estavam sub-avaliados, se comparados com empresas similares de outros países. Em

um determinado momento - na implantação do Plano Real, em julho/94 - houve

necessidade de inibir essa entrada de recursos, através da Política Cambial, com um

diferencialque chegou a 7% (US$ 1.00 era convertido a R$ 0,93). Com essa atitude,

o Banco Central inibiu a entrada de moedas estrangeiras no começo do Plano Real

para não aumentar a sua base monetária, um dos fatores de inflação, na medida em que

teria de emitir reais. O exportador passou a receber menos dólares pelos seus produtos

e o importador também pagava menos pelos produtos importados.

Para exemplificaressa situação, suponha que um investidor estrangeiro queria

aplicar US$ 100,000.00 em ações da Telebrás, que estavam cotadas na BOVESPA a

R$ 46,50, o lote de mil ações, em 01.07.19x1. Ao internar os recursos no Brasil, os

Bancos compravam a moeda americana a R$ 0,93 cada US$ 1.00, de forma que ao

dispor de R$ 93.000,00, ele adquiriu 2.000.000 ações.Para simplificar,suponha que a

ação não tenha alterado de preço nos próximos 6 meses, quando o investidor

necessitará liquidar sua posição comprada. Suponhamos que o Banco Central tenha

permitido a desvalorização do real e os Bancos Comerciais estejam comprando a R$

54 OLIVEIRA, Miguel Delmar - "Introdução ao mercado acionário - Comissão Nacional das Bolsas
de Valores, 1990.



70

0,98 e vendendo a R$ 1,00. No dia 01.01.x2 o investidor venderá as ações pelo mesmo

preço que comprou. Dessa forma, receberá R$ 93,000.00 ou US$ 93,000.00, menos

US$ 7,000.00 do que aplicou há 6 meses (para facilidade de raciocínio, não está

computado os custos de transação). A seguir um resumo desse exemplo:

01.07.xl .
Investidor aplica e adquire 2.000.000 de ações U$100.000,00

Conversão US$IR$ R$ 93.000,00

Preço da ação da TEL PN (lote de mil ações) R$ 46,50

01.01.x2

Investidor vende 2.000.000 ações a R$ 46,50 (lote mil) R$ 93.000,00

Paridade R$/uS$ = 1,00/1.00
R$ convertido US$ 93,000.00

Recebe o "retomo" do dinheiro aplicado US$ 93,000.00

Uma vez entendido o mecanismo, um dos riscos para o investidor estrangeiro,

está, portanto, na política cambial do país. Se no dia da liquidação a paridade cambial

estivesse R$/US$ = 0,98, ao invés de R$/uS$=1.00, então o investidor receberia, em

01.01.19x2, R$ 93,000.00/US$ 0,98 = US$ 94,898.00, bem menos do que os US$

100,000.00 que aplicaria. Assim, sempre o investidor estrangeiro correrá esse risco,

que é menor nas economias estabilizadas.

5.2 - O CAPM-CAPITAL ASSET PRICING MODEL E A DIVERSIFICAÇÃO
DE CARTEIRA A NÍVEL INTERNACIONAL

Com todos os riscos e incertezas apontados no sub-item anterior é crescente o

investimento em ações de outros países pelos investidores internacionais,

principalmente os americanos, através do mecanismo do ADR, tendo sido aplicado

mais de US$ 30 bilhões entre os anos de 1986 a 1993, sendo US$ 9,5 bilhões somente

no último ano.
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MARKOWITZ55 desenvolveu o modelo básico de seleção de carteiras definido

pelo retorno esperado (média) e pelo risco associado a esse retorno (medido pela

variância desses retornos). Definiu o conceito de carteira eficiente como sendo a

maximização da utilidade do investidor, que é por definição, um agente' averso ao

risco, ou seja, o modelo procura maximizar o retorno esperado, dado um determinado

grau de risco; ou minimizar o risco dado, um determinado retorno esperado.

TOBIN56, SHARPE57 e LINTNER58 propiciaram desenvolvimentos positivos

ao modelo proposto por MARKOWITZ: os investidores são aversos ao nsco; os

mercados de capitais são perfeitos":

a) não há imperfeições no mercado, tais como impostos, regulamentações ou restrições

a vendas a descoberto;

b) os investidores não influenciam os preços e têm expectativas homogêneas sobre os

retornos dos ativos, cuja distribuição é normal conjunta;

55 MARKOWITZ, Harry - "Portfolio selection:ejicient diversification ofinvestiments" Nex Haven,
Vale University Press, 1970.
56 TOBIN, James _ "Liquidity preference as behavior towards risk". The Review ofEconomic
Studies" - ScotIand Longman, v. 25, pp. 65-86, Feb/58.
57 SHARPE _ "Capital Asset Prices: A Theory ofMarket Equilibrium Under Conditions ofRisk "-
The Joumal ofFinance, nr 19, setl1964 p.425-442.
58 LINTNER, John - "Security prices, risk, and maximal gains from dtversificatton. The Joumal of
Finance, v.20, n.4, Dec/1965, pp.587-615.
59 COPELAND, Thomas E. e WESTON, 1. Fred - "FinanciaI theory and corporate po/icy"-
Addison-Wesley Publishing, 1988 e SANVICENTE, Antonio Zoratto e DUARTE, Adriano Romariz-
"Avaliação de empresas estatais com o uso de dados do mercado de ações" - Est. Econ., São Paulo,
22(1), jan/abr/1992, pp.89-105
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c) as informações no mercado são eficientes, isto é, não há custos de ctransação nos

mercados financeiros e as informações são reveladas simultaneamentee a todos os

participantes;

d) os investidores são racionais, têm aversão ao risco e maximizamr; 3U3. utilidade

esperada da riqueza no final de um período de investimento; incluem aa.taxa livre de

risco nas hipóteses originais e também as variáveis comuns a todos oss investidores:

retomo esperado, risco (medido pelo desvio-padrão dos retornos) e a ccovariância do

retomo do título i com o retomo do mercado RM. Assim, com a intrcndução dessas

hipóteses, o grau de diversificação ficou dependendo do tipo de correesação existente

entre os retornos dos ativos disponíveis. Esse argumento sugeriu que asraaplicações em

ativos cujos retornos não sejam perfeitamente correlacionados ou irindependentes,

produziriam um efeito real na diversificação, ou seja, reduziriam :o risco não-

sistemático das aplicações.

A carteira ótima, originalmente atribuída a TOBIN60, é a carteirra de mercado

que contém todos os ativos de risco na proporção de seus valores relaativos ao total

dos ativos da economia. Como é admitida a existência de uma taxa de- -empréstimos,

sem risco, os investidores compõem carteiras dividindo suas aplicações. em ativos de

risco e empréstimos a uma taxa isenta de risco. Dessa forma, as caarteiras ótimas

diferirão entre si apenas na proporção do total de seus recursos aplicadces em ativos de

risco e em ativos sem risco.

60 TOBIN, James _ "Liquidity preference as behavior towards risk". The Review ofEEconomic
Studies" - Scotland Longman, v. 25, pp. 65-86, Feb/58.
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A moderna teoria de portfolio, invocada no CAPM-Capital Asset Pricing

Model, menciona que o risco total de um investimento em uma ação consiste em:

1 - Risco não sistemático ou risco de uma empresa específica ou risco diversificável,

é a parcela do retomo que está relacionada com os riscos da própria empresa, como

os riscos administrativos, operacionais e financeiros, além da :qualidade de sua

administração, as peculiaridades do setor em que atua e vários outros fatores que

independem do comportamento do mercado como um todo;

2 - Risco sistemático ou risco de mercado ou risco não diversificável é a parcela do

retomo que pode ser atribuída ao comportamento do mercado como um todos- .

Podem ser citadas as seguintes fontes de risco sistemático ou não

diversificável:

a) - Eventos macro - 1. Ciclo dos movimentos dos negócios

2.Ciclo dos movimentos das taxas de juros

3.Políticas do Governo

4.Ações governamentais

5.Poder de compra

6.Flutuações do Mercado de capitais e financeiro.

61 Sobre a medição do comportamento do mercado, através de índices, vide MORAES Jr, Jorge Q. -
"Market performance of the São Paulo Exchange"- Ph.D. thesis submitted to the Michigan State
University, 1981 e PUGGINA, W1adimir A. - Analysis of rates of return for common and preferred
stock - the Brazilian experience - Ph.D. thesis submitted to the Michigan State University, 1974.
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Da mesma forma podem ser citadas as fontes de nsco não sistemático ou

diversificável:

a) - Eventos micro - 1. Eventos que afetam a empresa

2. Incorporações, fusões e aquisições

3. Mudanças da administração

4. Ciclo da vida dos produtos

b) - Eventos da indústria

1. Entrada de competidores

2. Avanço da tecnologia

c) - Eventos do mercado

1. Unificação de mercados

2. Mudanças tecnológicas

3. Mudanças nas informações avaliáveis

Para a administração financeira esses conceitos são muito importante, pois o

mercado paga apenas um prêmio pelo risco não diversificável ou sistemático. O outro

risco pode ser eliminado pela diversificação dos ativos que compõem a carteira. O que
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está se pretendendo mostrar neste capítulo é uma diversificação melhor, com menor

risco.

A taxa de retomo exigida por uma carteira com risco, é uma função de seu

risco sistemático, ou seja, aquela parcela comum ao universo de ativos de risco

disponíveis aos investidores'<. Conclui-se que os ativos não sujeitos ao mesmo risco

possuem retornos não correlacionados, sendo assim, menor que o risco médio das

carteiras sujeitas a um só risco sistemático. Em outras palavras, o investidor que aplica

em um só país possui um risco sistemático maíor que aquele que diversifica em outros

países, eliminando parte de seu risco total, implicando, conseqüentemente, na exigência

de uma taxa de retomo menor.

A título de exemplo de redução de risco internacional, digamos que se invista

50% no Brasil e 50% no país x e que o desvio padrão do mercado doméstico seja

11% e o do mercado do país x seja de 13%, com uma correlação de 20%. Temos

então:

v2 = 0,52 [v2d + v2x + (2R.vd.vx)],

onde: v2d= variância do mercado doméstico

v2x= variância do mercado x

R = coeficiente de correlação

vd = desvio padrão do mercado doméstico

vx = desvio padrão do mercado x

62 SHARPE, Willian F. e BRlTO, Ney O. - "Mercados eficientes: preços em equilíbrio sob condições
de risco" - REMe, IBMEC, Rio de Janeiro, vo1.1, n.2, mai/ago.1975, pp.275-287.
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portanto, v2 = 0,52 [121 + 169 + (2.20%.l1.13) = 86,8

que resulta, v2i = 86,8112 = 9,3 que é significantemente menor que o mercado

doméstico. Considerando que há possibilidade em se investir em mais de um país,

então o risco da carteira pode ser diminuídoainda mais.

SOLNIK63 mostra que o risco de uma carteira diversificadaé bastante inferior

ao risco dos títulos domésticos. A figura abaixo, onde o risco é demonstrado pelo

desvio padrão dos retornos, o risco da carteira dos detentores de carteiras

diversificadas cai aproximadamente pela metade do nsco médio das carteiras dos

detentores de carteiras de títulos somente dos EUA.

RlSK DlVEllStFlCATION

EXllIBIT 2.S
lntwlltdi-I DWmi.fn/iorl

! 60

10

$Nru: B. SoInik, "Whr Nu!Diwnirf Ialtrlulionally Rllh<r Than Dom",.ica\ly." FiNINiIlJ ••• oI1'uJ-MI.

July 1'74. ReprúMlbr pcrmilDoa.

o risco de uma carteira em termos de variabilidadede retornos será menor que

o risco de suas partes, individualmente, prossegue o autor. O risco total de uma

carteira dependerá, entretanto, não somente dos títulos inclusos, mas também do grau

63 SOLNIK, Bruno - "Why not diversify internationally?" - Financial Analyst Journal, July, 1974.
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de risco de cada título e da independência de cada um. Por exemplo, uma carteira com

dez ações de Cias. Eletrônicas tem Um beneficio menor de diversificação do que uma

carteira construída com dez ações selecionadasde indústrias diferentes.

Alguns autores (Grubel= , Levy e Sarnar= e Solnik=) têm mostrado que os

preços das ações estão correlacionados nos diferentes países: os movimentos dos

preços na Bolsa de Paris são independentes dos movimentos da Bolsa de Londres e

assim por diante. Quando as expectativas em um país estão ruins, em outro mercado

estão boas, diminuindo, assim, as perdas da carteira. Dessa forma, investindo em

diferentes países, o risco é drasticamente reduzido. As ações negociadas na Bolsa de

Valores do Rio de Janeiro também podem contribuir significativamente para a

diversificaçãointernacional de risco de carteiras-?

Essa evidenciação decorre do fato de as variações nos títulos ocorrerem em

função dos acontecimentos econômicos e políticos de cada país e não de fatores

internacionais que possam afetar o comportamento da carteira de mercado

diversificadamundialmente.

64 GRUBEL, Herbert G. - ''Internationally diversified portfolios: we/fare gains and capital flows" -
The American Economic Review, dec/1968, pp.1299-1314
65 LEVY, Haim and SARNAT, Marshall- ''International Diversification oflnvestment Portfolios">
American Economic Review, September, 1970, pp.668-67.
66 Obra citada, 1974.
67 BRITO, Ney R.O de - Mercado de ações brasileiro: retornos e contribuições à diversificação
internacional. In: Gestão de Investimentos, N.R. O. de Brito (org), São Paulo, Atlas, 1989, pp. 81-10.
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Grubel'", Solnik=', Coglan"? e Roll"! , citados por Ledennan e Park"? ,

estimaram os coeficientes de correlação dos EUA com outras bolsas de valores do

mundo, utilizando-se de dados mensais. Os estudos de Grubel foram de Jan/S9 a

Dez/66; o de Solnik, de Mar/66 a Abr/71; o de Coglan, de Jan/71 a Dez/79; o de Roll,

de Jun/81 a Set/87 e o de Park, abrangeu o pós-crash, de Nov/87 a Jan/89:

68 GRUBEL, Herbert G.-"lnternationally Diversified Portfolios: Welfare Gains and Capital Flows",
American Economic Review, 58, nl.5, Dec/1968, p.1299-1314.
69 SOLNIK, Bruno Il-"European Capital Markets: Towards a General Theory of lnternational
Investment", D.C. Heath and Company, 1973.
70 COGLAN, Richard T. - "European Investment Opportunities", Strategic Investment Services,
Jun/1989.
71 ROLL, Richard -í'The international crash of October 1987", V.C.L.A. Graduate School of
Management Working Paper, Apr/1988.
72 LEDERMAN, J. and PARK, K.K.H. - The Global Equity Markets - Probu.s Publishing Co., 1991
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CORRELAÇÕES DAS MAIORES BOLSAS DE VALORES DO MUNDO COM

A DOS EUA

Tabela 52

PAÍS GRUBEL SOLNIK COGLAN ROLL PARK

(1/59-12/66) (3/66- (1/71- (6/81- (11/87-

4/71) 12/79) 9/87) 1/89)

Austrália 0,059 - - 0.328 0.108

Áustria - - - 0.138 0.262

Bélgica 0.108 0.47 - 0.250 0.136

Canadá 0.703 - - 0.720 0.639

Dinamarca - - o- 0.351 0.171

França 0.194 0.06 0.426 0.390 0.265

Alemanha 0.301 0.22 0.309 0.209 0.331

HongKong - - - 0.114 0.443

Irlanda - - - 0.380 _.

Itália 0.147 0.07 0.167 0.224 0.212

Japão 0.115 0.19 0.290 0.326 0.290

Malásia - - - 0.347 -
México - - - 0.063 -
Holanda 0.211 0.51 - 0.473 0.420

N. Zelândia. - - - 0.083 -

Noruega - - - 0.356 0.253

Singapura - - - 0.377 0.355

Áfr. Sul (0.162) - - 0.218 -
Espanha - - - 0.214 0.432

Suécia - 0.29 - 0.279 0.405

Suiça - 0.44 - 0.500 0.334

Reino Unido 0.241 0.20 0.493 0.513 0.518

Média 0.192 0.27 0.337 0.312 0.328

Nota-se que a correlação do Canadá com os EUA tem sido constante ao longo

dos anos, devido a estrutura econômica semelhante e à proximidade geográfica. Com a

correlação sendo alta com os mercados norte-americanos, evidentemente que os
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administradores de carteiras não procuram as ações daquele país para a diminuição do

risco diversificável ou não sistemático.

No período pós-crash, analisado por Park, a correlação média ficou em 0.328,

o que implica em um R2, indicando que, em média, somente 10,8% do movimento dos

EUA podem ser explicado pelos movimentos dos outros mercados, e vice-versa. Dessa

forma, os investimentos realizados pelos investidores norte-americanos reduzem a sua

exposição ao risco ao diversificar globalmente os seus portfolios.

A esse respeito, é interessante observar o que aconteceu com o crash de

outubro de 1987, que afetou todas as Bolsas de Valores do mundo, demonstrando que

o risco de mercado não pode ser completamente diversificado:



OSCILAÇÕES DAS MAIORES BOLSA DE VALORES DO MUNDO NO
CRASH DE OUTUBRO DE 1987

Tabela 5.3

OUTUBRO
BOLSA DE VALORES DE 1987

(%)

Austrália -4l.8
Áustria -11.4
Bélgica -23.2
Canadá -22.5
Dinamarca -12.5
França -22.9
Alemanha -22.3
HongKonK -45.8
Irlanda -29.1
Itália -16.3
Japão -12.8
Malásia -39.8
México -35.0
Holanda -23.3
Nova Zelândia -29.2
Noruega -30.5
Singapura -42.2
África do Sul -23.9
Espanha -27.7
Suécia -21.8
Reino Unido -26.1
Estados Unidos -21.6

MEDIA -26.4

FONTE: LEDERMAN ePARK, 1991

81
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Segundo SOLNIK73, a evidência de um grande número de países mostra que

o risco de uma carteira de títulos diversificada é bastante inferior ao risco dos títulos

individuais, e que a maiorparte dos benefícios são obtidos com a incorporação de 20

a 30 títulos à carteira. Um outro aspecto interessante levantado pelo autor é que a

redução do risco obtida pelo aumento em uma carteira doméstica de

aproximadamente 20 ações, é irrisório, todavia, em uma carteira internacional,

mesmo com 50 ações, é possível obter ganhos com a diversificação.

Em relação ao mercado brasileiro, Brito 74 constatou que as ações noBrasil

teriam 40% de risco sistemático, enquanto que Eid Jr75, em trabalho realizado com

135 ações da Bolsa de Valores de São Paulo, encontrou que o risco sistemático é de

48,6%, sendo ambos resultados superiores à média dos países estudados por Solnik?":

73 Obra citada, 1974.
74 BRITO, Ney R.O de - Mercado de ações brasileiro: retornos e contribuições à diversificação
internacional. In: Gestão de Investimentos, N.R. O. de Brito (org), São Paulo, Atlas, 1989.
75 EID JR, William - "A redução do risco das carteiras de investimento através da diversificação
aleatória" - Dissertação de mestrado, EAESPIFGV, 1991.
76 Obra citada, 1974.
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COMPARAÇÃO DO RISCO SISTEMÁTICO DO BRASIL
EM RELAÇÃO A OUTROS PAÍSES

Tabela 54

PAÍS RISCO
SISTEMÁTICO

EUA 27,0

INGLATERRA 34,5

FRANCA 32,7

ALEMANHA 43,8

HOLANDA 24,1

SUlÇA 44,0

BRASIL (BRITO, BVRJ, 1989) 40,0

BRASIL (EID JR, BVSP, 1991)
..

48,6

De acordo com o CAPM, o risco da empresa pode ser eliminado pela

diversificação em um mercado doméstico, entretanto, o risco do portfolio ainda estaria

exposto a um desfavorável movimento do mercado. Contudo, se o movimento de

mercado de um país for independente do movimento de mercado de outro país, então

os administradores de carteira podem reduzir o risco de mercado diversificando essa

exposição ao risco sistemático, em vários países.

Dentre as principais barreiras apontadas por STULZ77 na análise do CAPM,

encontram-se:

1. Alguns ativos podem não ter liquidez no mercado doméstico quando houver uma

mudança rápida de expectativa de retomo.

77 STULZ, René M. - "On the Effects of Barriers to International Investment" - The Journal of
Finance, Vol.XXXVI, nr.4, set/8l.
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2.' Em cada país, todos investidores assumem o mesmo risco em suas carteiras.

3. Os ativos estão plotados em uma bem definida linha de títulos do mercado (security

market line-SML); há uma SML em que todos os ativos do mercado doméstico estão

plotados; os ativos estrangeiros, também em poder dos investidores domésticos, estão

plotados em uma SML paralela, acima ou abaixo da SML dos ativos domésticos.

4. Ativos sem liquidez, que contêm o risco estrangeiro, estão plotados entre as duas

SMLs.

5.3 - AS APLICAÇÕES NOS MERCADOS EMERGENTES

A definição mais aceita de país emergente deriva da definição do Banco

Mundial de país em Desenvolvimento: aquele em que a renda per capita do PNB-

Produto Nacional Bruto foi menor que US$ 7.620 em 1990. Um mercado emergente é

um mercado de capitais pertencente a um país em desenvolvimento 78.

Uma tradicional lista compilada pelo IFC- International Finance Corporation

é usualmente aceita pelo mercado, mais no sentido de investimento do que para

propósitos de desenvolvimento econômico?". A tabela 5.5, a seguir, mostra uma lista,

78 FinanciaI Times Business Report - "Emerging Markets for the private investor" - Mar/93, p.12.
79 Rudd, Andrew, cap.17 in ALlBER, Robert Z. and BRUCE, Brian, R. - Global Portfolios -
Quantitative Strategiesfor Maximum Performance - Richard D. Irwin, Inc., Homewood, Illinois,
1991.
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embora parcial, dividida em quatro grupos: América Latina, Leste da Ásia, Sul da Ásia

e Europa/Oriente Médio/África:

MERCADOS ACIONÁRIOS EMERGENTES

Tabela 5 5
AMERICA LATINA LESTE ASIATICO

Argentina Coréia
Brasil Filioinas
Chile Taiwan

Colômbia
México

Venezuela

EUROPA/ORIENTE MEDIO/AFRICA SULDAASIA

Grécia lndia
Jordânia Malásia
Niaéria Paquistão
Portugal Tailândia
Turquia

Zimbabwe

FONTE: RUDD, Andrew, cap.17, inALffiER eBRUCE 1991

A Tabela 5.6 a seguir, mostra outros países que possuem mercado acionário e

que poderiam legitimamente serem classificados dentro dos chamados Mercados

Emergentes
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MERCADOS EMERGENTES POTENCIAIS

Tabela 56
AMERICA LATINA/CARIBE EUROPA/ORIENTE MEDIO/AFRICA

Costa Rica Barem
Jamaica Chipre

Peru Egito
Trinidad e Tobago Hungria

Uruguai Ivorv Coast
Kenva

LESTE ASIATICO Kwait
Malta

República Popular da China Marrocos
Vietnam Tunísia

Emirados Arabes Unidos
SUL DA ASIA lugostávia

Bangladesh
Indonesia

Nova Guiné
Sri Lanka

FONTE: RUDD, Andrew, cap.17, in ALffiER e BRUCE 1991

A medição da performance dos países emergentes, segundo pudemos apurar, é

realizada através de três instituições:

· IFC - International Finance Corporation, como filiada ao Banco Mundial, que cobre

60% do valor de mercado de 20 países;

· MORGANSTANLEY(MSCI-Morgan Stanley Capital Internationaly,

· BARING,que lançou sua medição em outubro de 1992, objetivando especialmente os

segmentos de mercado que estão abertos a investidores estrangeiros.
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Algumas características que os mercados emergentes possuem em comum,em

maior ou menor grau:

· a liquidez no mercado bursátil, tende a ser pequena;

· há freqüentemente muita disputa entre oferta e demanda de uma ação em particular

80·,

· há forte concentração em poucas ações: as dez maiores ações, em volume de

dinheiro, correspondem a 64% na Argentina, 51% no Chile, quase 60% nas Filipinas e

30% na Tailândia. No Brasil as quatro maiores - Telebrás, Petrobrás, Eletrobrás, Vale

do Rio Doce - ultrapassam os 70% ...

· as pesquisas tendem a ser pobres e a fiscalização longe de ser rigorosa.

· a estrutura políticaé instável.

Devido a todos esses fatores, naturalmente, que mercados emergentes são de

muito risco, com alta volatilidade nos preços das ações. Contudo, nesses mercados

existem Empresas que são muito lucrativas e de crescimento rápido, bem maior do que

nos países desenvolvidos, e o retomo para o investidor é grande.

80 No Brasil a Telebrás detinha cerca de 50% do volume negociado diariamente nas Bolsas de Valores
brasileiras, considerando também o mercado de opções, em 1993.
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Um ponto muito importante: esses mercados não se movem juntos, ou seja, a

correlação entre os mercados da América Latina ou da América do Sul é baixa,

podendo o investidor de centros desenvolvidos diversificar sua carteira.

As pesquisas nos países considerados emergentes, em geral, estão se iniciando e

resultados mais efetivos deverão ser aguardados. Os resultados extraídos dos estudos

de Erruza e Padmanabham, citados por Aliber e Bruce (1991), a seguir descritos,

deverão ser visto como uma tentativa.

Eles concluíram que o risco sistemático dos países emergentes é elevado, através

dos estudos do R2, chamados de coeficientes de determinação, que quanto maior o seu

número, maior é a explicação do fator mercado para explicar os resultados das ações

individuais. A tabela abaixo apresenta a média dos R2 de 18 países emergentes:
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COEFICIENTE,S DE DETERMINAÇÃO (R2)
DE PAISES EMERGENTES

Tabela 5.7

PAIS R~
Argentina 0.44
Brasil 0.41
Chile 0.33
Colômbia 0.22
Grécia 0.24
India 0.28
Jordânia 0.16
Coréia 0.33
Malásia 0.35
México 0.34
Nigéria 0.23
Paquistão 0.12
Filipinas 0.28
Portugal 0.38
Taiwan 0.47
Tailândia 0.32
Turquia 0.47
Venezuela 0.26

FONTE: ALffiER e BRUCE, 1991, p.281

Para se ter uma idéia de comparabilidade, inúmeros estudos mostram que o

risco sistemático ou não diversificável nos EUA, tendo como parâmetro o R2, é de

aproximadamente 30%.

Foram examinados à parte, quatro grandes mercados emergentes do oriente -

Coréia, Taiwan, Tailândia e Malásia - onde acredita-se que os dados são de boa

qualidade e levantados cuidadosamente. O resultado era o esperado: um R2 de 45%,

sugerindo que o risco desses países é elevado.

Uma questão que paira sobre a decisão em aplicar em países emergentes é a

seguinte: "Devo considerar a análise do país isoladamente ou do continente ?" Uma
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resposta é certa: esses mercados são ineficientes quanto ao seu grau de informação.

Naturalmente que varia de país para país, contudo, ao se tentar levantar dados

passados ou os disclosures, o pesquisador terá dificuldades, seja pela sua

inconsistência ou mesmo pela falta de vontade dos órgãos competentes em fornecer

essas informações, quando deveriam ser públicas e de fácil acesso, como nos mercados

onde o grau de informação é eficiente.

Contudo, a diversificação de papéis tem demonstrado que é interessante para

reduzir o risco e aumentar o retomo das carteiras, principalmente com ações de países

emergentes. Setores que são comuns no mundo e que necessitam de vultosos recursos

para investimento são os que têm, atualmente, despertado maior interesse pelos

administradores de carteira dos detentores de recursos, devido ao seu conhecimento

do ramo e dos negócios da empresa, sendo assim possível compará-la com outras Cias.

similares de outros países. Um exemplo é o setor de telecomunicações, tendo inúmeros

países emergentes buscado recursos nos países do Primeiro Mundo, como a Nova

Zelândia, México, Argentina, Venezuela, Chile, etc ..

A título de ilustração, no quadro a seguir são apresentadas as 50 principais

empresas de mercados emergentes, por ordem decrescente de valor de mercado,

segundo dados da Morgan Stanley Capital lnternational - MSCl reeditadas pela

Business Week, em julho de 1994. Da lista original de 100 empresas, 49 tinham o seu

programa de ADR. Notam-se entre as 5 primeiras, 2 empresas brasileiras, ambas

estatais e ambicionadas pelos investidores estrangeiros, face à possível privatização,

como aconteceu nos países vizinhos, onde houve uma alta valorização do valor de

mercado das empresas privatizadas:
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AS 50 MAIORES COMPANHIAS DE PAÍSES EMERGENTES

Tabela 5.8

EMPRESA PAÍS VR. DEMERC.

(USS Bilhões)

1. TELMEX MÉXICO 32,94

2.KOREA ELECT.POWER CORÉIA 20,76

3. CATHAYLIFEINS. TAIWAN 14,50

4. TELEBRÁS BRASIL 11,22

5. ELETROBRÁS BRASIL 10,26

6.GRUPO FIN.BANACI MÉXICO 9,89

7. YPF ARGENTINA 9,29

8. GRUPO CARSO MÉXICO 9,18

9. HUANANBANK TAIWAN 8,99

10. GRUPO TELEVISA MÉXICO 8,98

11. CIFRA MÉXICO 8,73

12. TELECOMASIA TAILÂNDIA 8,56

13. TELEF. DE ARG ARGENTINA 8,51

14. FIRST C. BANK TAIWAN 8,09

15. CEMEX MÉXICO 7,73

16. POHANG IR & ST. COREIA 7,59

17. PETROBRÁS BRASIL 7,50

18. BANGKOKBANK TAILÂNDIA 7,06

19. CHAGHWABANK TAIWAN 7,01

20. SAMSUNG ELECTR. COREIA 6,79

21. CIllNA STELL TAIYAN 6,65

22. TELECOM ARGENT. ARGENTINA 6,36

23. SAN MIGUEL FILIPINAS 6,01

24. ENDESA CHILE 5,91

25. SIAM CEMENT TAILÂNDIA· 5,05

26. VALE RIO DOCE BRASIL 4,92

27. GR. F.BANCOMER MÉXICO 4,75

28. TELESP BRASIL 4,67

29. TOLMEX MÉXICO 4,58

30. TELEF. DE CHILE CHILE 4,49

31. COPEC CHILE 4,37

32.INDOCEM.T. PRAK INDONÉSIA 4,34
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33. NANYAPLASTICS TAIWAN 4,28
34. KIMBERLYCLARK MÉXICO 4,21
35. BRADESCO BRASIL 4,08
36. MANILA ELECTRIC FILIPINAS 3,97
37. FORMOSAPLAST. TAIWAN 3,90
38. PHILIPPINE LONG DIST. FILIPINAS 3,78
TELEPHONE

39. THAIFARM. BANK TAILÂNDIA 3,78
40. INT'L COMM. BANK TAIWAN 3,76
41. GOLDST AR COREIA 3,44
42.SHINAWATRAC. C. TAILÂNDIA 3,41.
43. LAND & HOUSE TAILÂNDIA 3,39
44. EMPR. LA MOD. MÉXICO 3,34
45. RELIANCE IND. ÍNDIA 3,24
46. HYUNDAI MOTOR COREIA 3,24
47. THAI AIRWAYS TAILÂNDIA 3,17
48. ADVANCED INF. TAILÂNDIA 3,10
49. KRUNGTAHIBANK TAILÂNDIA 3,09
50. AYALA FILIPINAS 3,09

o Brasil é um dos países em desenvolvimento, cujo setor de telecomunicações,

por exemplo, ainda não captou recursos através do instrumento de ADR, e os

investidores do exterior amantes de altos retornos voltam seus olhos para cá. Assim é

que os maiores bancos de investimento mundiais estão visitando a Telebrás. Apenas

para citar alguns: Merrill Lynch, Salomon Brothers, Bear Stern, Morgan Stanley, J.P.

Morgan, Nomura, Walburg, Daiwa, Lehman Brothers, Oppenheimer, James CapeI,

Smith Barney Sherson, Paribas, etc ..

o fato de uma Cia. emitir ADR-III ou pela Regra 144/A, nas Bolsas de Valores

do exterior, dá ganhos extraordinários aos acionistas que detinham participação antes

do lançamento ? Em outras palavras, ocorrem retornos anormais positivos ? Este é o
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objetivo desta pesquisa, restrito aos países da América do Sul, pelas condições de

similaridadede risco pelos investidores.
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6. REVISÃO DE LITERATURA

6.1 - FAMA, FISHER, JENSEN E ROLL (FFJR)

Os autores'" testaram o impacto do anúncio de bonificações e splits

(desdobramentos de ações) com 940 ações listadas na NYSE durante o período de

1926 a 1960. Calcularam os resíduos através do modelo de mercado de cada título

durante um período de 29 meses antes e 30 meses após o split, ou bonificação.

Concentraram a atenção no comportamento das ações nas datas ao redor do evento

em pesquisa. A metodologia foi a seguinte: supondo que uma empresa tenha

anunciado o split neste mês, definiram como sendo o mês O; o mês 1 foi definido como

o mês imediatamente posterior e o mês -1 como o imediatamente anterior, e assim por

diante. Dessa forma, o mês O não é a mesma data cronológica para todas as ações e

sim, o momento em que ocorreu o efetivo anúncio do split. Definiram o resíduo médio

como sendo s, que foi a medida do split mensal:

es = ------

Onde ejs é o resíduo da amostra no modelo de mercado para o título j no mês s e Ns é

o número de splits para cada data disponível no mês s. O principal teste envolveu o

comportamento do es médio para o mês s no intervalo -29 < s < 30, ou seja, 60 meses

ao redor do mês do split. Como FFJR estavam interessados nos efeitos acumulados do

comportamento do retorno anormal nos meses ao redor do mês do split, eles

definiram:

81 FAMA, Eugene F., FISCHER, L., JENSEN, M.C and ROLL, R. - The Adjustment of stock prices
to new information - International Economic Review, V 10, Feb/69.
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o resíduo médio es pode ser interpretado como o desvio médio no mês s,

relativo ao mês do split, dos retornos das ações que sofreram o desdobramento, em

relação ao mercado. Da mesma forma, o resíduo médio acumulado Us pode ser

interpretado como o desvio acumulado do mês -29 até o mês s, que mostra o efeito

acumulado dos retornos do split em relação ao mercado.

Os resultados encontrados foram:

1. Os mais altos resíduos médios positivos ocorreram entre três ou quatro meses

antes do anúncio do split e, após o evento, os resíduos médios foram distribuídos

randomicamente, aproximando-se a o.

2. Da mesma forma, os resíduos acumulados médios subiram até o mês do split,

mas após, quase que não houve movimento sistemático.

3. Durante os 12 meses após o mês do split, o resíduo acumulado médio alterou-

se menos que um décimo de um por cento, e durante os dois anos e meio, o resíduo

acumulado médio (CAR) se alterou menos que um por cento.
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4. 71,5% (672 dos 940) da amostra dos splits aumentaram o percentual dos

dividendos mais do que a média de todas as ações negociadas na NYSE, no após o

split.

5. FFJR interpretaram o comportamento dos resíduos médios, quando o split é

anunciado ou antecipado, que o mercado interpreta, corretamente, a grande

probabilidade de um aumento dos dividendos; em muitos casos o split e o aumento dos

dividendos foram anunciados ao mesmo tempo. O fato de os CARs subirem poucos

meses antes do anúncio dos splits é consistente com a hipótese de que o mercado

reconhece que os splits são, via de regra, associados ao aumento dos dividendos. Em

muitos casos, entretanto, as empresas só anunciam o aumento dos dividendos um ano

depois do anúncio do split; assim, não é surpresa que os resíduos médios das ações

fiquem ligeiramente positivos no ano após o anúncio do split, mantendo a forte alta

nos meses que antecedem o evento.

6. FFJR separaram as ações que sofreram um decréscimo nos dividendos e o

comportamento dos resíduos forneceram uma forte evidência: os resíduos médios e os

CARs subiram poucos meses antes do anúncio, mas caíram poucos meses após o split,

quando o aumento dos dividendos não veio; mesmo durante os doze meses seguintes

os dividendos dessas ações foram pequenos.

7. Os autores sugerem que o anúncio dos splits, quando associados ao aumento

dos dividendos, a informação é considerada pelo mercado, mas um split apenas, sem

aumento nos dividendos, não tem nenhum efeito positivo no retorno das ações.
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8. O teste sobre os efeitos do anúncio dos splits por FFJR demonstra que os

resíduos médios foram distribuídos randomicamente em torno de O durante os doze

meses após o split, significando que não há movimentos bruscos para cima ou para

baixo nos CARs. Assim, os autores concluem que os resultados estão consistentes com.

a hipótese de que o mercado de ações é eficiente, ao menos com respeito à habilidade

de ajustar a informação implícita na divulgação dos splits ou bonificações.

6.2 - DONALD R. LESSARD

o autor'" compara a aplicação em quatro países da América Latina que

possuem um ativo mercado de capitais: Brasil, Argentina, Chile e Colômbia, no

período de 1958 a 1968, através de análise multi variada, com 110 ações, com

reinversão de dividendos, com os preços sendo ajustados a bonificações, splits e

subscrições, sendo 30 da Colômbia, Argentina e Chile e 20 do Brasil. Da amostra

coletada, as ações da Colômbia representavam 88% do volume daquele país; da

Argentina 48%, do Brasil 65% e do Chile, por volta dos 47%. Todos os retornos

foram calculados em dólar.

o modelo utilizado foi:

Yjt= aj + BjlFlt + Bj2F2t + .....+ BjmFmt + Ujt

onde Yjt= o retorno observado da ação j no tempo t

aj = termo constante

Fit = os valores dos fatores não observáveis

Bjt = coeficientes de ligação

Ujt = elemento único

82 LESSARD, Donald R.- "Internationa/ Portfolio Diversification: a Mu/tivariate Ana/ysis for a
group of Latin American Countries" - The Joumal ofFinance - March 1974, pp. 114-129.
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o autor comparou dois portfolios, sendo o primeiro de uma estratégia ingênua,

com o investidor colocando iguais proporções em cada ação das negociadas nos EUA

e. o segundo, utilizando-se do critério de eficiência média-variância, tendo alocado

25% do total do portfolio nos quatro países analisados.

Os resultados obtidos mostraram a superioridade da diversificação

internacional em relação ao portfolio constituído dentro de uma mesma economia. No

período de 1958 a 1963 a estratégia ingênua foi largamente dominada pelo portfolio

internacional. Entre 1963 e 1968 houve um pequeno ganho para a estratégia nacional,

porém, o autor ressaltou que 1968 foi um ano atipicamente elevado para as bolsas de

valores norte-americanas. No total dos 10 anos nenhum portfolio dominou o outro,

porém, o portfolio que incluiu os países da América Latina seria superior se a taxa livre

de risco ficasse em um nível de indiferença mínima.

Assim o autor concluiu que há uma tendência forte de as ações das empresas

de uma mesma economia se moverem juntas, o que é chamado em finanças de risco

sistemático ou não diversificávele-, e que foi evidenciado por Levy e Samat=. As

razões parecem óbvias: as decisões econômicas que afetam a economia como um todo,

por exemplo, as decisões sobre as taxas de juros; a instabilidade política e as crises de

confiança são igualmente motivos para afetarem o mercado acionário de uma mesma

maneira.

83 FRANCIS, Jack Clark -INVESTMENTS-Ana/ysis and Management - McGraw RiU - Fifth Edition _
1991.
84 LEVY, Haim and SARNAT, MarshaU- "lnternational Diversification oflnvestment Portfolios"-
American Economic Review, September, 1970, pp.668-675.
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6.3 - NARAYANAN JAYARAMAN, ET AL.

Jayaraman et al.B5 estudaram o impacto da listagem dos ADRs, nos EUA, sob

o modelo de risco-retomo, de 95 empresas, no período de 1983 a 1988, com dados

extraídos da SEC. Para os seus estudos as Cias. da amostra deveriam satisfazer às

seguintes restrições:

1. A ação da Cia. deveria ser listada em uma bolsa fora dos EUA;

2. Os preços de fechamento deveriam estar disponíveis por um período de 301 dias ao

redor da data de listagem do ADR, ou seja, 150 dias antes e 150 dias após. A data de

listagem do ADR foi identificada como o primeiro dia de negociação do ADR;

3. Os preços de fechamento do índice de mercado doméstico deveriam estar

disponíveis para o período mencionado de 301 dias.

Da amostra, dois países contribuíram com 78% do total, ou seja, Japão com 44

e Reino Unido com 30 empresas; as demais, 21 empresas, incluíam os seguintes países:

Austrália, França, Alemanha, Itália e Suécia.

Os testes empíricos consistiram em examinar o comportamento dos retornos

das 95 empresas na data do evento, que foi definida como sendo a data da listagem dos

85 JAY ARAMAN, N., SHASTRI, K e TANDON, K. - "The impact ofinternational cross listings on
risk and return - The evidence fromADR" - Journal ofBanking and Finance, 17 (1993), pp.91-103.
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ADRs em uma das três bolsas americanas acima citadas, e comparar a volatilidade dos

retornos em um período pré-listagem com um período pós-listagem.

o efeito da listagem dos retornos médios foi examinado utilizando o modelo de

média-ajustada dos retornos para os retornos das ações, sendo os retornos médios (e

volatilidade dos retornos), o referencial de mercado.

A comparação das volatilidades, auto correlações, betas e resíduos foram

baseados nos dados de 125 dias, começando no dia 150 e terminando 26 dias antes da

data da listagem; a mesma metodologia foi utilizada após a listagem, ou seja, utilizou-

se o período de 125 dias, começando no dia 26, e terminando no dia 150.

A tabela abaixo mostra os resultados dessa pesquisa. A coluna 1 contém a

quantidade da amostra por país; a coluna 2 apresenta o percentual médio das

variâncias da pós-listagem em relação à pré-listagem; a coluna 3 fornece a estatística t

do teste padrão paramétrico da hipótese nula em que o percentual de variância e um,

enquanto a coluna 4 contém a correspondente estatística z do teste não paramétrico

squared rank , sugerido por Conover" 6 .

86 CONOVER W. -í'Practical nonparametric statistics", Wiley, New York, 1980.
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COMPARAÇÃO DAS VARIÂNCIAS DOS RETORNOS DIÁRIOS DO
IMPACTO DA LISTAGEM DE 95 ADRs NO PERÍODO DE 1983 A 1988

Tabela 6 1
AMOSTRA VARIAÇAO D9 PO~ ESTATISTICA ESTATISTICA

EM RELAÇAO A "t" "z"
PRÉ-LISTAGEM (a) (b)

TODAS (95) 1.5572 3.20* 4.68*

(a) - a estatística" t "é um teste de hipótese de padrão paramétrico em que o
percentual de variância é 1.

(b) - a estatística" z "é do test. de squared-rank. Vide Conover (1980) para maiores
detalhes.

* indica signifícância ao nível de 1 %

Como pode ser observado, a listagem dos ADRs é associada a um aumento da

variância dos retornos do título, com a magnitude do aumento médio de 55,7%, com

um nível de significância de 1% em ambos os testes paramétricos e não paramétricos.

Os resultados encontrados mostraram um retorno anormal nas observações

diárias do efeito de listar a Empresa em uma das bolsas americanas (NYSE, AMEX ou

NASDAQ). Houve aumento em média de 56% na volatilidade, com significantes

resultados nos testes paramétricos e não paramétricos. Os autores interpretaram os

resultados como sendo consistentes com a noção de que a listagem está associada ao

aumento da variância dos retornos nas duas bolsas desde que a empresa possibilite aos

investidores negociar igualmente em ambos os mercados. Também concluíram que a

listagem acarreta um aumento das informações aos participantes, distribuindo-as em

diferentes mercados, resultando no aumento da oscilação das ações.

BIBUOTECA KARl A. BOEDECKER



102

6.4 - GARY C. SANGER E JOHN J. McCONNELL

Estudaram''? o comportamento das ações que passaram do OTC-Over the

Counter Market para a NYSE - New York Stock Exchange , no período

compreendido entre 1966 a 1977, quando da introdução do sistema de comunicação

da NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automatic Quotation.

Pesquisaram o período anterior e posterior à NASDAQ e também todo o

período analisado, a fim de verificar o impacto e os retornos anormais, positivos ou

negativos, concluindo sobre a eficiência do mercado.

Quando o sistema de comunicação da NASDAQ foi implementado, em

fevereiro de 1971, possibilitou , através da transmissão de dados em tempo real, que o

mercado tomasse conhecimento das transações que estavam sendo realizadas. Assim,

são citados inúmeros beneficios para os investidores:

1. - aumento da liquidez em relação ao mercado OTC;

2. - redução do custo de transação e de procura por outro investidor, seja pelo

comprador ou vendedor;

3. - maior equilíbrio dos preços;

87 SANGER, G and McCONNELL, 1.1. - "Stock Exchange Listings, Firm Value, and Security Market
EjJiciency: The lmpact of l\ASDAQ" - Journal of Financial and Quantitative Analysis, VoL2l, n.l,
mar/86, pp.1-25.
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4. - diminuição dos spreads entre os preços de oferta de compra e de venda, pela

diminuição do risco.

A amostra inicial incluiu todas as 444 empresas que posteriormente foram

listadas na NYSE durante os 12 anos de estudo e foram avaliadas com dados de ao

menos 26 semanas antes do anúncio formal e também para um total de pelo menos 52

semanas, considerando antes e depois da listagem. Ao final, a amostra ficou com 319

empresas que possuíam dados avaliáveis, sendo 152 listadas antes (1966-1970) e 166

após o surgimento da NASDAQ (1971-1977).

A metodologia utilizada para medir a magnitude média e os ajustamentos dos

preços das ações em torno da listagem na NYSE foi a técnica dos retornos padrões

anormais baseada no modelo de mercado. O modelo implementado utilizando-se dos

retornos anormais ex-post para cada ação foi:

onde Nt e Rmt são os retornos observadas do título j e da carteira de mercado,

respectivamente, no tempo t, relativo a data do evento. Os parâmetros âj e bj foram

calculados sobre um período estimado junto com o evento em questão. O retorno

médio anormal foi calculado como:

n ARjt
~}\}{~t~--== --------

j=l n
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onde n é o número de títulos na carteira na data t .O período de tempo examinado foi

de 52 semanas antes do da data do evento (tempo O) e 52 semanas após o evento. O

retorno médio acumulado foi calculado como:

t
CARt= ARk

k=-52

No período pré-NASDAQ (1966-1970), os resultados apontaram que as

empresas obtiveram um retorno anormal positivo durante o ano anterior ao anúncio da

listagem na NYSE, tendo o CAR subido 21,76% até a semana do evento, com um z-

estatístico de 2,44, significante ao nível de 0,05.

Surpreendentemente o retorno anormal positivo atingiu o máximo após a

oitava semana do anúncio da listagem, tendo o CAR atingido a 26,63%.. Nas 52

semanas após o anúncio, também houve um retorno anormal positivo, contudo, em

percentual menor: 3,92% . O CAR das 104 observações atingiu a 25,68%, o que

significa que houve um retorno anormal negativo da oitava semana até a última

observação do estudo.

No período pós-NASDAQ (1971-1977), as empresas também obtiveram um

retorno anormal positivo, tendo o CAR atingido 19,57%, com um z-estatístico de

0,26, durante as 52 semanas anteriores à data da listagem, tendo atingido o máximo de

21,85%, após a quarta semana. O CAR das 104 observações atingiu a 20,39% ,

indicando um retorno anormal negativo entre a quarta semana, após o anúncio e a

última observação do estudo.
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Os autores atribuem a predominância de retornos anormais positivos à atuação

de insiders, que têm acesso a informação antes do mercado sobre a data do evento, ou

então, ao fato de as empresas decidirem listar somente após um período em que sua

performance no mercado foi extremamente positiva.

Os autores concluem que o aumento de valor ocorrido no período pré-

NASDAQ decorre de uma superior liquidez fornecida pela NYSE, enquanto que a

introdução do sistema de comunicações da NASDAQ no OTC-Over The Counter

Market, diminuiu a vantagem oferecida pela NYSE. Admitem também, que deve ter

havido maior interação de informações entre os participantes do mercado antes da data

do anúncio ao público, o que diminuiu o impacto do anúncio no período pós-

NASDAQ.

Uma segunda hipótese, concernente à valorização da empresa no mercado

devido a listagem, refere-se a uma sinalização da administração, embora esse

entendimento possa ser ambíguo. Ying et al88 sugerem que a listagem serve como uma

mensagem de confiança da administração no crescimento dos ativos da empresa, pois

facilita a emissão de novas ações. Uma outra análise dos autores, é que se os

administradores consideram que sua empresa está sub-avaliada podem obter, através

da listagem, uma melhor avaliação pelo mercado, o que não ocorreria com uma Cia.

com um futuro incerto, pois o registro em uma Bolsa de Valores custa caro: as

despesas com advogados, auditores, taxas legais, tempo da administração, etc.

88 YlNG, L.K.W., LEWELLEN, W.G., SCHLARBAUM, G.G. and LEASE R.C. - "Stock Exchange
Listings and Securities Returns" - Journal ofFinancial and Quantitative Analysis, V12, Sept/1977,
pp.415-432.
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Segundo os autores, ao observarem retornos anormais positivos por várias

semanas após o anúncio da listagem na NYSE, os resultados encontrados são

inconsistentes com a eficiênciado mercado de capitais. Uma outra inconsistência com

a forma semi-forte da hipótese de mercado eficiente foi a observação de retornos

anormais negativos imediatamente após a listagem, tanto no pré como no pós-

NASDAQ, fenômeno que foi encontrado em todos os estudos de novas listagem de

títulos. Finalizam mencionando que esses dois fenômenos foram constatados em

diferentes utilizações de metodologia, tendo ambos persistido por um longo período de

tempo, merecendo, inclusive,maiores investigações.

6.5 - LOUIS K.W. YING, WILBUR G. LEWELLEN, GARY G.
SCHLARBAUM E RONALD C. LEASE

Os professores acima, publicaram no Journal of"FinanciaI and Quantitative

Analysis, (Set. 1977), um artigo parecido com o de Gary C. Sanger e John J.

McConnell, descrito em 6.4 sob o título de "Listagem em Bolsas de Valores e

Retornos dos Títulos". Ying e outros analisaram o impacto de 248 empresas que

listaram suas ações nas Bolsas NYSE-New York Stock Exchange e na AMEX-American

Stock Exchange durante o período compreendido entre 1966 a 1968.

A listagem, segundo os autores, é interpretada pelo mercado como uma

importante decisão gerencial demonstrando confiança nos negócios futuros da

empresa, face às exigências de ambas as bolsas, que têm um custo razoável além de

não ser acessível a muitas Cias.:
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COMPARAÇÃO DE EXIGÊNCIAS ENTRE A NYSE A AMEX

Tabela 62 NYSE AMEX
a) - Valor de mercado das ações $ 16 milhões $ 3 milhões
b) - Número mínimo de acionistas com 2.000 1.200

pelo menos 100 ações

c) - Lucro antes do imposto de renda $ 2,5 milhões $ 750 mil
do último exercício fiscal

d) - Lucro antes do imposto de renda $ 2 milhões -0-

dos últimos dois anos

e) - Lucro líquido do último. exercício -0- $ 400 mil
fiscal após deduzidos todos os
encargos

f) - Ativo tangível, líquido $ 16 milhões $ 4 milhões

Assim, os autores pensam que esse cenário pode servir de base para as

hipóteses da existência de possíveis retornos anormais positivos do presente estudo.

Analisaram as 248 empresas no período de 01 de Janeiro de 1966 a 31 de

Dezembro de 1968, três anos, portanto, tendo considerado todos os eventos das

empresas, como dividendos, splits, bonificações e subscrições. Retroagiram 24 meses e

avançaram 24 meses da listagem, tendo sido utilizados os dados do mercado OTC-

Over The Counter para o período pré-listagem.

Utilizaram-se da seguinte equação para estimar os dados do resíduo e, do título

j no período t:
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onde Rjt é o retomo observado do título e R*jt é o retomo observado de todos os

demais títulos observados. O conceito do trabalho foi extraído do CAPM-Capital

Asset Pricing Model, conforme Lintner, Mossin e Sharpe'", com o modelo postulando

uma relação linear entre o retomo esperado de um título e risco sistemático do título.

Através dos dados de 42 meses (1964 até meados de 1967) estimaram os

parâmetros â 1t e â2t que foram derivados de todos os títulos listados na NYSE e na

AMEX, através da equação:

onde: Rpt é o retomo do portfolio p no tempo t, bp é o beta do portfolio p e Upt é o

excesso ou retomo residual dos títulos, isto é, o componente do retomo que não é

atribuído ao movimento geral do mercado.

Os autores apresentam uma tabela na página 422, mostrando os resíduos

mensais da média, bem como o retomo residual acumulado mensal do mês -24 até o

mês +24 da listagem dos títulos. Abaixo reproduzimos apenas os 6 meses antes e os 6

meses após:

89 LINTNER, J. "Security Prices, Risk, and Maximal Gains from Diversification" - Journal of
Finance, Vo1.20 (Dec.1965), pp.587-615. MOSSIN, J. - Theory of Financiai Markets -, Englewood
Cliffs, NU.: Prentice-Hall (1973). SHARPE, W. - Portfolio Theory and Capital Markets -, New
York: McGraw-Hill (1970)
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CAR DE 6 MESES ANTES E 6 MESES DEPOIS DA LISTAGEM
NA NYSE E NA AMEX - ESTUDOS DE YING ET AL.

Tabela 6.3

MÊS MÉDIA DOS RESÍDUOS
RESÍDUOS MENSAIS
MENSAIS ACUMULADOS

-6 2,57 29,63

-5 1,63 31,25

-4 1,05 32,30

-3 1,85 34,16

-2 4,17 38,33

-1 7,69 46,01

° 4,40 50,42

1 -1,87 48,55

2 -1,03 47,51

3 -0,72 46,79

4 -0,76 46,03

5 -0,26 45,77

6 -0,27 45,50

Como pode ser observado, os próprios autores chamam atenção para os dois

meses que antecedem a listagem somados ao próprio mês da listagem quando o

mercado é vencido em aproximadamente 16%. Os resíduos acumulados atingem os

pontos mais elevados no próprio mês da listagem seguido dos dois meses seguintes.

Imediatamente após a listagem, os resíduos tomam-se negativos nos oito meses

seguintes à listagem e em dez dos doze meses seguintes.

A interpretação dada pelos autores, face aos retornos anormais positivos das

empresas que listam suas ações em bolsas de valores, é que essas Cias. demonstram
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aos investidores a solicidez de suas bases econômicas para se qualificarem a uma

listagem, com o mercado reagindo entusiasticamente a esse fato.

Os autores também interpretam que os dados estão consistentes com o

conceito de mercado eficiente. Os extraordinários retornos verificados mostram a

sequência de desenvolvimentos contínuos de notícias favoráveis, cada uma validando a

notícia antecessora, com os investidores reavaliando favoravelmente suas expectativas.

Entretanto, prosseguem, alguns distúrbios também são observados como os retornos

anormais negativos imediatamente nos meses após a listagem. Se o mercado de ações é

eficiente, com as informações sendo refletidas imediatamente nos preços, então, pode-

se prever com uma certa antecedência, que as informações foram associadas à

listagem. Todavia, um estudo mais acurado deve ser efetuado levando-se em conta os

custos de transação, a fim de um julgamento definitivo sobre eficiência de mercado nas

listagens em bolsas de valores.

6.6 - R.BALL E P. BROWN

Ball e Brown analisaram os efeitos dos anúncios dos lucros anuais, uma das

principais informações para se determinar o preço de uma ação, de 261 empresas,

durante um período de 20 anos, sobre o valor de mercado.

Estimaram através de uma regressão linear simples para medir o efeito no valor

de mercado, através da seguinte equação:

onde: epsit = variação no retomo da ação da firma i no tempo t
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epsMt = variação no retorno médio da ação da firma sobre todas as outras Cias.
ai e bi = intercepto da regressão e o coeficiente angular, respectivamente, da

Cia. i
Uit = resíduo da firma i no período t

Em seguida derivaram da equação acima para prever o próximo retorno, por

ação, do próximo ano, a seguinte equação:

onde: E(epsit) = previsão ou expectativa de retorno em eps para a Cia. i no tempo t.
epsMt = variação no retorno médio do mercado que realmente ocorreu no

tempo t.

Através dessa equação elaboraram a primeira previsão do retorno anual de

todas as Cias. que foram classificadas em duas categorias:

a) aquelas que obtiveram resultado pior que o esperado;

b) aquelas cujos resultados foram melhor que o esperado.

A fim de determinar o efeito do anúncio do lucro sobre o preço da ação, os

autores calcularam a linha característica das variações das ações das 261 empresas em

relação a variação do retorno do mercado:

onde: rit = o retorno da ação i no tempo t
IMt = retorno do mercado no mês t
ai e bi = intercepto e coeficiente angular, respectivamente, do ativo i
eit = resíduo não sistemático da ação i no mês t que deixou de ser explicada

pela linha característica.
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o percentual acima ou abaixo da linha característica da taxa de retomo que

mede a a variação não explicada dos movimentos de mercado, foi causada por fatores

não sistemáticos, o chamado ~t- Foi analisado através do seguinte índice de

performance de retornos anormais (API)90 em tomo do anúncio do lucro anual

durante 12 meses antes e 6 meses após:

261
API = 1/261 (l+ei })(I+ei 2)···(1+ei 18)

i=1' , ,

Os resultados foram de que o mercado antecipa corretamente os lucros, na

média, antes do anúncio. Os lucros acima do esperado, bem como os abaixo da

expectativa, começaram a ter reflexos no preço da ação 12 meses antes de vir a

público. Na média, apenas 10% do ajuste dos preços ocorreu depois após o anúncio.

A análise dos efeitos do anúncio dos lucros suportam a hipótese de mercado

eficiente em sua forma semi-forte, ou seja, nos preços das ações estão refletidas, e

mesmo antecipadas, as novas informações sobre as mudanças dos resultados das

empresas.

90 No texto original A?! = abnormal performance indexo
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7. METODOLOGIA DE PESQUISA

o objetivo central deste trabalho, como foi mencionado no item 1.3, consiste

em observar os efeitos do lançamento "públicos"de ADRs. Embora a Regra-144/A seja

considerada um lançamento privado pelas regras da SEC, foi analisada em conjunto

com o ADR-I1I. Assim, o âmago foi investigar se as empresas da América do Sul que

foram captar recursos através de aumento de capital, por esse instrumento financeiro

internacional, tiveram um aumento no seu valor de mercado.

Pretendeu-se analisar os retornos anormais ao redor do anúncio do lançamento

dos ADRs, através do CAR-Cumulative Average Return.

7.1-MODELO

A quase totalidade dos trabalhos norte-americanos pesquisados analisaram os

retornos anormais através de um modelo de mercado, que é um modelo linear

estabelecendo a relação entre os retornos da ação e os retornos de mercado. Visando

aspectos analíticos foram utilizados dois modelos:



114

7.1.1 - MODELO DE MERCADO

Utilizou-se o modelo de mercado através da seguinte equação 91 :

Rjt = Rmt + tJt (1)

onde: Rjt = a rentabilidade do ADR estimado no tempo t

Rmt= a rentabilidade do mercado no tempo t

tJt = erro ou desvio ou retomo do título j no tempo t

7.1.2 - MODELO DE MERCADO AJUSTADO AO RISCO

Dentro da Teoria de Finanças o fator nsco assume uma importância

fundamental para a mensuração do valor de um ativo, a fim de maximizar as decisões.

Como medida do risco sistemático de cada ativo e de administração de carteiras tem-se

utilizado o beta, que foi extraído do modelo de mercado ajustado ao risco:

(2)

onde: Rjt = retomo do ADR j no mês t
aj = intercepto da regressão do ADR j
bj = coeficiente angular do ADR j
ejt = retomo do ADR j no tempo t

91 McDonald e Fisher (1972) e Ibbotson e Jaffe (1975) também analisaram pela equação (1), os seus
estudos sobre os retornos anormais, tendo em vista os poucos dados de observação de preço, não lhes
sendo possível estimar os coeficientes aj e bj- A diferença entre o retomo do título em relação ao
mercado, calculado pela equação (1), é um ajuste razoável, explicam os autores, onde o índice médio
de mercado representa adequadamente o universo das ações negociadas na bolsa de valores de onde a
ação foi extraída para o estudo. Se de cada novo ADR, o parâmetro aj for igual a zero e b· for igual a
um, na equação (2), na página seguinte, ou seja, o risco sistemático ou não diversificável ~e cada novo
ADR for o mesmo que o índice médio de mercado, Rm, então a equação (1) é consistente com o
CAPM, argumentam os autores. Espera-se, entretanto, que existam diferenças entre os bj dos IPOs e
que na média os bj sejam maiores que a unidade, ou seja, que os novos ADRs sejam mais voláteis que
o índice médio de mercado Rm. Os resultados, então, serão que os excessos de retornos dos novos
ADRs, na equação (1) ajustar-se-ão, aproximadamente, em relação ao mercado.
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Sendo que o intercepto aj e o coeficiente angular bj são parâmetros específicos

do ADR j, obtidos através de uma regressão linear simples feita em uma determinada

série de tempo t; o prêmio pelo risco do retorno esperado de um dado ADR é

proporcional ao coeficiente bj para o mesmo; quanto mais sensível o ADR for em

relação ao retorno de mercado Rm' maior será o prêmio pelo risco. Quanto ao Rm, no

caso brasileiro, especificamente, optou-se pelo lndice Bovespa tanto pela sua

confiabilidade como pela sua representatividade sobre o mercado brasileiro:"

7.2 - AMOSTRA

A amostra foi limitada às empresas que lançaram os ADRs na América do Sul -

sendo 10 da Argentina, 7 do Chile, 4 da Venezuela, 2 da Colômbia e 1 do Brasil -,

tendo em vista os riscos semelhantes que possuem sob o ponto de vista do investidor

estrangeiro - aquele que adquire os ADRs - ou seja: subdesenvolvimento, baixa renda

"per capita", baixo PNB, problemas com sua infra-estrutura e serviços públicos,

etc. 93.

Desses países foi obtido o universo dos dados dos lançamentos de ADRs, ou

seja, a totalidade.

7.3 - COLETA DE DADOS

Os dados foram levantados nos respectivos países, ajustados aos proventos:

dividendos, bonificações/split e subscrição. Quando da distribuição dos dividendos, foi

considerado o reinvestimento na própria empresa. Foram coletados os dados mensais

de cinco anos, ou seja, de janeiro/1989 a março/1994, transformados em uma única

92 Vide Moraes Jr (1981): "o lndice Bovespa, embora construído com viés, parece ser uma razoável
representação do mercado"; vide também Puggina (1974).
93 A crise mexicana de janeiro de 1995 comprova esse fato: todas as bolsas da América do Sul caíram
juntamente com a queda da bolsa mexicana, pois os investidores temiam o mesmo efeito econômico
nesses países emergentes.
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moeda forte para fins de estabilidade, o dólar americano. Em alguns casos obteve-se

dados até novembro/94, quando do levantamento final dos dados. A mesma

metodologia foi utilizada para os índices de mercado. Uma vez alinhadas as datas-zero

de todas as empresas, retroagiram-se 12 meses e avançaram-se 12 meses, excluída a

data-zero de qualquer um dos 2 procedimentos, a fim de se estabelecer o CAR antes e

o CAR pós lançamento dos ADRs.

Vale ressaltar mais uma vez a grande dificuldade em se conseguir obter esses

dados, face a falta de organização dos órgãos reguladores ou disciplinadores de

mercado. Foram solicitados os mesmos dados a inúmeros bancos de investimento

internacional, entretanto, ocorreram lacunas nas séries, havendo a necessidade de se

eliminaruma empresa do universo, por possuir poucos dados.

As empresas coletadas foram:
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EMPRESAS COLETADAS PARA ESTE ESTUDO
Tabela 7 1

EMPRESAIP AIS BOLSAffIPO ADR DATA DADOS
INICIO OBTIDOS

ARGENTINA

Buenos Aires Embot NYSE MAl 1992 JUN92 - MAR94
Banco de Galícia NASDAQ JUN 1993 JAN89 - MAR94
Banco Francês NYSE NOV 1993 JAN89 - MAR94
Central Costanera 144-A DEZ 1993 DEZ93 - MAR94
Central Puerto 144-A DEZ 1993 DEZ93 - MAR94
Telecom 144-A MAR 1992 JAN92 - MAR94
Telefônica 144-A DEZ 1991 JAN92 - MAR94
YPF NYSE JUN 1993 JUN93 - ABR94
Irsa - Inv. y Repr. 144-A JUL 1993 MAl92 - AG094
Soc.Coml.Del Plata 144-A AGO 1993 SET90 - AG094
Indice Merval JAN90 - MAR94

CHILE

Cia.Cerv. Unidas NASDAQ SET 1992 SET89 - ABR94
CTC NYSE JUL 1990 SET89 - ABR94
Distr. Chilectra NYSE FEV 1992 SET89 - ABR94
Enersis NYSE OUT 1993 JAN89 - MAR94
Madeco NYSE MAl 1993 JAN89 - MAR94
Masisa NYSE JUN 1993 JAN89 - MAR94
SQM-Soc.Quim.Min. NYSE SET 1993 JAN89 - ABR94
Indice IPSA JAN89 - ABR94

VENEZUELA

Corimon 144-A FEV 1992 JAN89 - MAR94
Venepal 144-A FEV 1992 JAN89 - MAR94
Mavesa 144-A OUI1993 JAN94 - OUT94
Venprecar 144-A FEV 1992 JAN89 - MAR94
lndice Bolivar JAN89 - OUI94

COLOMBIA

Banco Ganadero 144-A NOV 1993 SET92 - NOV94
Corporat.F. Valle 144-A FEV 1992 SET92 - NOV94
lndice ffiB SET92 - NOV94

BRASIL

Aracruz NYSE JUN 1992 JAN89 - MAR94
lndice Bovespa JAN89 - MAR94
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7.3.1 - LIMITAÇÕES

7.3 .1.1 - INFLAÇÃO

Os ADRs são negociados não só nos Estados Unidos, mas também em todo o

mundo financeiro, em dólar americano, principalmente quando negociados em alguma

bolsa de valores, como a NYSE, NASDAQ ou AMEX. Assim, todos os valores

coletados neste estudo foram nessa moeda.

Como se trabalhou com variações percentuais, tanto nos preços dos ADRs,

como também nos índices de mercado, a inflação do país afeta ambos e,

consequentemente, permance inalterado o percentual. Ademais, os preços ficariam

distorcidos caso se tentasse utilizar qualquer deflator em cada país. Isso por que há

arbitragem no mercado internacional, de acordo com o APT-Arbitrage Pricing Theory

em que ROSS94adotou a Lei do Preço Único para derivar estatisticamente uma Teoria

de Preços. Assim, o investidor estrangeiro está visualizando ao mesmo tempo o preço

do ADR, tanto na Bolsa de Nova Iorque, como na Bovespa, por exemplo. Se o ADR

estiver mais barato no Brasil, o investidor compra aqui e vende em Nova Iorque. Se o

ADR estiver mais caro no Brasil, o investidor vende aqui e compra em Nova Iorque.

Pouco importa se a inflação foi 1%, 10% ou 50%. Nos preços estará sempre refletido

o que o mercado paga, desde que seja eficiente e nele estejam refletidas todas as

informações disponíveis e avaliáveis.

Mas, e antes do lançamento dos ADRs, quando não havia cotação em Nova

Iorque? Digamos que o preço da ação correspondente ao futuro ADR foi negociada a

Cr$ 10,00 ou US$ 10.00. Suponhamos que a inflação tenha sido de 30% em um

94 ROSS, Stephen A. - "The arbitrage theory ofCapital Asset Pricing", Journal ofEconomic Theory,
13,1976.
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horizonte de tempo qualquer e que a desvalorização do cruzeiro tenha sido dos

mesmos 30%, a fim de que os nossos produtos permaneçam competitivos no exterior e

que não haja uma grande quantidade de produtos importados competindo com os

produtos nacionais, enfim, para não afetar a nossa balança comercial e a de

pagamentos. O preço da ação, digamos que tenha apenas acompanhado a inflação,

teria então ficado em Cr$ 13,00, que deflacionados pelo dólar, estaria valendo os

mesmos US$ 10.00. Estaria, então, resolvido o problema da inflação?

Ao se trabalhar com a moeda americana, apenas foi amenizado o efeito da

inflação, que foi uma das grandes preocupações no início deste estudo, levando em

consideração que se teria que pensar em qual deflator utilizar, dentre mais de uma

dezena somente aqui neste país. Ter-se-ia também que aprofundar na inflação e nos

deflatores dos outros quatro países. A opção em trabalhar com o dólar foi uma

simplificação, porém, reconhecemos que pode haver uma limitação nas conclusões

finais.

7.4 - CÁLCULO DOS RETORNOS

Os retornos foram calculados da seguinte forma">:

7.4.1- CÁLCULO DA MÉDIA DOS RETORNOS (AR)

Uma vez calculados os retornos de cada empresa fez-se necessário colocá-los

sobre um mesmo momento. Com as 23 empresas analisadas efetuou-se uma carteira de

95 Vide cálculos no Anexo I
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retornos, apondo-as em uma mesma data-base, ou em outras palavras, na data zero,

isto é, a data do lançamento do ADR-I1 ou da Regra-144/A. Portanto, a data-zero da

carteira não se refere a um momento no tempo, mas a um conceito.

A média dos retornos dos ADRs - AR (AVERAGE RETURN), dessa carteira,

do primeiro mês após o anúncio foi calculada da seguinte forma:

n
ARt = ejt/n

j=l

onde: n = número de ADRs lançados no primeiro mês após o anúncio

ejt = retorno do ADR j, no mês t

7.4.2 - RETORNOS ANORMAIS ACUMULADOS (CAR)

Uma vez obtido o AR, acumulou-se-o mês a mês ao redor da data do início do

lançamento dos ADRs a fim de analisar o comportamento dos retornos anormais

acumulados - CAR (Cumulative Average Return), através da seguinte equação:

t
CARt = ARk

k=l

assim, o CAR é a soma acumulada dos retornos médios ARk, no período t, em tomo

da data-zero.
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7.5 - TESTES PARAMÉTRICOS

Para sustentar as conclusões dos resultados do CAR foi elaborado o teste t-

Student para validar a hipótese nula de que as médias antes e pós-lançamento são

iguais a zero. Também foram efetuados os testes de médias para um melhor respaldo.

Aqui surgiu um problema, pois apenas era sabido que as variâncias eram

desconhecidas, mas não se tinha informações consistentes se eram iguais ou desiguais,

o que nos levou a calcular as duas alternativas.

7.5.1 - TESTE "t-STUDENT"

Para testar a hipótese nula de que as médias dos retornos positivos e negativos

são iguais a zero foi utilizado o teste t. A seguinte estatística foi utlizada:

ü - uo
t = --------

s. (n) 1;2

sendo: ü = média da amostra, ou seja, das 23 empresas
uo = média do universo, que é inexistente

s = desvio padrão
n = número de observações, ou seja, dos 25 meses ao redor da data-zero
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7.5.2 - TESTE DE MÉDIAS COM VARIÂNCIAS IGUAIS,
DESCONHECIDAS

Foi elaborado o teste de médias para sustentar as constatações do resultado do

modelo para testar a hipótese nula de que as duas médias são iguais a zero, tendo sido

utilizada a seguinte estatística 96:

üB-üA
t = ---------------

Sp . (I/n+ 11m)Yz

onde: üB = média da amostra B, ou seja, da situação depois do lançamento dos ADRs

üA = média da amostra A, ou seja, da situação antes do lançamento dos ADRs

com S2p = [(n-I) S2A + (m-I)S2B / (n-I) + (m-I)]Yz

onde: S2A = variância da amostra A, ou seja, da situação antes do lançamento dos

ADRs
S2B = variância da amostra B, ou seja, da situação depois do lançamento dos

ADRs
n = quantidade de observações da amostra A, idem

m = quantidade dé observações da amostra B, idem

Por não possuirmos informações consistentes sobre as variâncias, pois sabemos

apenas que são desconhecidas, fizemos também o teste de médias com variâncias

desiguais.

96 Vide Bussab e Morettin (1987), pág.279
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7.5.3 - TESTE DE MÉDIAS COM VARIÂNCIAS DESIGUAIS,
DESCONHECIDAS

A fim se cercar de todas as possibilidades, elaborou-se também o teste de

médias com variâncias desiguais, desconhecidas, tendo sido utilizada a seguinte

estatística 97:

(xj - Yl) - (u] - J.l2)
t = ---------------------

(s21/n + S22/m)Yz

(S21/n + S22/m)2

com v = ---------------------------------- graus de liberdade,
(S21/n)2/(n-l) + (S22/m)2/(m-l)

onde.xj = média da amostra 1, ou seja, da situação antes do lançamento dos ADRs
Yl = média da amostra 2, ou seja, da situação após o lançamento dos ADRs
J.ll = média do universo 1, idem
J.l2= média do universo 2, idem

S21 = variância da amostra 1, idem
S22 = variância da amostra 2, idem

n = quantidade de observações da amostra 1, idem
m = quantidade de observações da amostra 2, idem

97 idem, pág. 281.
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8 - RESULTADOS OBTIDOS

8.1 - MODELO DE MERCADO

Por este modelo supõe-se que os retornos ex-ante dos ADRs são, em média,

iguais para todos, o que significa que o retomo esperado da carteira de mercado (Rm)

que é uma combinação linear de todos os ADRs, para qualquer que seja o ADRj.

A simples diferença entre o retomo total de um ADR, menos o retomo de

mercado, é chamado de retomo anormal ou extraordinário, conforme equação citada

em 7.4.

As figuras dos CARs da carteira América do Sul, cujos dados podem ser vistos

no Anexo 11,são apresentados a seguir, demonstrando:



a) os 12 meses antes do lançamento dos ADRs, incluindo a data-base:

o
CARt= ARk

k=-11

Figura 7.1

14,00
12,00
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00

-2,00 ;:: o cn.- I

-4,00 1
I

b) o CAR de 6 meses compreendendo o período do mês -11 ao mês -6:

-6
CARt= ARk

k=-11

Figura 7.2

0,80
0,60
0,40
0,20
0,00 +----+-----t--------1IlI---+------I

-{),2O-
-{),40
-{),6Q

-{),80
-1,00
-1,20

-10 -9 -8 -7 -6
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c) os 6 meses, antes do lançamento, incluindo o próprio mês (data-zero):

o
CARt= ARk

k=-5

16,00
14,00
12,00
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00

-5 -4 -3 -2 -1 °
d) os 13 meses ao redor da data de lançamento:

6
CARt= ARk

k=-6

Fi ra 7.4

20,00
18,00
16,00
14,00
12,00
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00

-2,00 9 LO
I
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Os resultados encontrados, apontam que no

-6 .
CARt= ARk

k=-ll

há um aumento de retomo negativo de 1,14%, demonstrando que não se planejava o

lançamento de ADRs nas empresas analisadas; Entretanto, no

°CARt= ARk
k=-5

ou seja, 6 meses antes do lançamento, incluindo-se a data-zero, houve um aumento de

retomo positivo de 14,9%, demonstrando que os investidores se antecipam ao

lançamento dos ADRs, o que é confirmado com o

6
CARt= ARk

. k=-6

ou seja, 13 meses ao redor da data-zero, quando houve um incremento de 17,6%98.

Portanto, no CAR de 6 meses depois do lançamento há um aumento de apenas 2,7%,

o que demonstra a antecipação pelo mercado.

8.1.1 - TESTE "t-STUDENT'

MÉDIA 1,15
DESVIO PADRÃo 1,92
n 12
.t-Student 2,07

A) Ho : As médias dos retornos negativos e positivos são iguais a zero
H 1 : As médias dos retornos pós-lançamento são diferentes de zero

98 Significante ao nível de 0,05.
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B) RC99 : ]-1,78; 1,78[, nível de confiança de 0,10

C) Conclusão: A estatística t não pertence à RC, o que leva à rejeição de Ho (Hipótese

Nula), demonstrando que os retornos negativos e positivos não são significantemente

diferentes de zero, ou seja, o teste apresenta evidências de que as médias dos retornos

de 6 meses antes do lançamento são maiores que as médias dos retornos de 6 meses

compreendidos entre o mês -6 e o mês -11.

8.1.2 - TESTE DE IGUALDADE DAS MÉDIAS

8.1.2.1 - MÉDIAS IGUAIS E VARIÂNCIAS
DESCONHECIDAS

ANTES POS
Média -0,19 2,48
Variância 0,22 3,57
n 6 6

A.: Ho: A =B

HI : A <B

B: Fixado = 1%, com a RC-Região crítica = ] 3,17; [para 10 g.l.

C: S2 = (5.0,22 + 5.3,57)/10 = 1,895
to = (2,48 + 0, 19)/1,377.(2/12)Y2 = 4,75

D: Conclusão: Como to pertence à RC, rejeita-se a Ho, ou seja, há evidências de que a

média dos 6 meses antes do lançamento é maior do que a média do lançamento

compreendido entre 012° mês até o 6° mês antes do lançamento.

99 RC = Região Crítica.



129

8.1.2.2 - MÉDIAS DESIGUAIS E VARIÂNCIAS
DESCONHECIDAS

ANTES PÓS
Média -0,19 2,48
Variância 0,22 3,57
n 6 6

A: Ho: xl =Yl
Hl :xl <Yl

B: v = (0,22/6 + 3,57/6)2/[(0,22/6)2/5 + (3,57/6)2]/5 = 5,53

C: RC = ]-3,14; 3,14[, com nível de significância a 0,02 e v = 6

to = -0,19 - 2,48/(0,22 + 3,57/6)"h. = -3,359

D: Conclusão: Como to não pertence à RC, rejeitamos Ho, ou seja, há evidências de

que a média dos 6 meses antes do lançamento é maior do que os 6 meses

compreendidos entre o 12° mês e o 6° mês antes do lançamento dos ADRs.

8.1.4 - CONCLUSÃO

O lançamento dos ADRs das empresas da América do Sul que captaram

recursos através desse instrumento financeiro, nas modalidades ADR-I11 e Regra-

144/A apresentou um retomo anormal positivo, tendo sido estimado um CAR de

17,6%, significante ao nível de 0,05% durante os 13 meses ao redor da data-zero. Nos

6 meses antes do lançamento, incluindo o próprio mês-?", houve um retomo anormal

positivo de 14,9%. Todos os testes aplicados levaram à mesma conclusão, pois,

efetivamente, houve uma convergência de resultados, o que evidencia que, embora

tenham sido utilizados diferentes testes aplicáveis a diferentes situações (por nós

ignoradas a priori), há diferenças estatisticamente significantes entre os 6 meses

100 Na data-zero o retorno anormal foi de 4,12%. com um nível de signíficância de 0,20.
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compreendidos entre o 110 mês e o 60 mês e os 6 meses antes do lançamento dos

ADRs.

Esses resultados estão, de acordo com os trabalhos de Alexander et al.101 que

também encontraram significantes CARs no perído antes da listagem em uma Bolsa de

valores internacional, utilizando-se de dados mensais.

o trabalho de Jayaraman et ai.102 sobre o impacto dos ADRs nas listagem em

Bolsas internacionais, utilizando-se de dados diários, também conclui que a listagem

dos ADRs está associada com retornos anormais positivos, tendo interpretado esse

resultado como sendo consistente com a noção de que a listagem dos ADRs tem valor

na medida em que permite à Cia. acessar um novo mercado de capitais. Eles também

concluíram que a listagem está associada com um aumento na volatividade dos

retornos, pois a listagem ajuda os intermediários financeiros a distribuir os títulos em

vários mercados acarretando, todavia, informações diferentes.

8.2 - MODELO DE MERCADO AJUSTADO AO RISCO

Com o objetivo de verificar variação do risco sistemático das empresas da

América do Sul que lançaram ADRs, foram calculadas 23 regressões lineares 103 entre

o retorno de cada ADR e o retorno de mercado de seu país.

101 ALEXANDER, Gordon 1. et aI. - "International Iistings and Stock Returns: some empirical
evidence" - Journal of Financial and Quantitative Analysis, 23, (1988), pp.135-152.Esses autores
concluíram que há um insignificante CAR no período da listagem e um negativo CAR na pós-
listagem.
102 JAYARAMAN, N., SHASTRI, K e TANDON, K. - "The impact of international cross listings on
risk and return - The evidence from ADR" - Journal ofBanking and Finance, 17 (1993), pp.91-103.
103 Foi utilizado o software T SP - Time Series Processor, 7a. versão, 1990, para rodar as regressões.



131

Uma das premissas para o estabelecimento de modelos de regressão é que não

se verifique auto correlação entre os retornos, o que foi constatado utilizando-se do

teste de Durbin-Watson (D-W). No anexo 1I1 encontram-se os resultados desses

parâmetros de cada empresa, juntamente com o r2, e o teste de auto correlação dos

retornos, D-W, o que fez com que houvesse aceitação de todas as 23 empresas

analisadas.

o teste estatístico de D-W 104 inclui os limites superiores e inferiores; se abaixo

do inferior (dL) conclui-se por H b ou seja, há auto correlação dos retornos; se entre

dL e du, diz-se que está em uma zona inconclusiva; e acima do limite superior (dU),

conclui-se por por Ho, ou seja, não há auto correlação entre os retornos. Todas as

empresas analisadas encontram-se acima desse limite a um nível de significância de

99%.

8.2.1 - O risco sistemático

o coeficiente Beta é um índice que mede o risco sistemático e pode ser

utilizado em diferentes tipos de ativos. Se o é maior que 1, diz-se que o ativo é mais

volátil que o mercado e por essa razão é chamado de "agressivo". Se o ativo possuir

um menor que 1 é chamado de "defensivo", pois seu preço flutua menos que o

mercado-v>. Para obter o da carteira America do Sul, utilizou-se do princípio de

aditividade, uma das propriedades do CAPM106. A variabilidade do toma-se maior ao

redor de um determinado evento relevante, tal como acontece com o split, por

104 NETER, J., WASSERMAN, W. e KUTNER, M.N. - "Applied Linear Regression Models",
Richard D. Irwin, Inc., Homewood, 1983, p.450
105 Para maiores detalhes, inclusive a fórmula do Beta, vide FRANCIS, Jack Clark -INVESTMENTS-
Analysis and Management - McGraw Hill - Fifth Edition - 1991, p.273; COPELAND, Thomas E. e
WESTON, J. Fred - "Financiai theory and corporate policy" - Addison-Wesley Publishing, 1988,
p.190 a 192.
106 Copeland e Weston, op.cit., p.l92
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exemplo. Bar-Yosef & Brown-?? mencionam que esse fato seria de se esperar, pois

poderiam existir quantidades anormalmente grandes de risco (talvez sistemático) antes

do split, uma vez que este poderia ser um período de elevada incerteza quanto à

estabilidade dos ganhos e à perspectiva de dividendos futuros.

Vários artigos nos EUA sugerem a aplicação do coeficiente como indicador do

risco sistemático nos modelos de formação de preço dos ativos. Esses coeficientes são

determinados através da correlação dos retornos passados de um ativo individual ou de

um portfólio com os retornos passados do mercado-?".

107 LEITE, Jaci, C. - "Splits: racionalidade e eficiência de mercado de ações", Dissertação de
mestrado, FEAlUSP, 1990.
108 Sobre a estabilidade dos vide CECCO, Nilo M.M. - "A estabilidade do coeficiente: uma análise
empírica no mercado de ações de São Paulo", Dissertação de Mestrado. EAESPIFGV, 1986.
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Na tabela abaixo são comparados os -11 a -6 e os -5 a O" ou seja, o risco

sistemático antes e depois do início do processo de aumento dos retornos acumulados:

COMPARAÇÃO DE BETAS

Tabela 8 1
EMPRESA/P AÍs -11 l'I -n -~ l'I O

CHILE

C. T. C. 0,62 1,11
Chilectra 1,01 0,84

Cervo Unidas 0,50 1,09
Madeco 0,63 2,12
Masisa 0,45 0,92
Enersis 0,61 1,07

ARGENTINA

Irsa 0,01 0,19
ComI. Del Prata 0,03 1,83
Banco Galícia 1,15 0,31
Banco Francês 1,14 1,27

BRASIL

Aracruz 2,10 0,36

COLÔMBIA

Banco Ganadero 1,15 0,88

MÉDIO 0,78 1,00
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8.2.2 - CONCLUSÃO

Através do modelo ajustado ao risco- o 9 foram calculados os -11 a -6 e

os -5aOda Carteira América do Sul e foi constatado um aumento no risco sistemático

de 0,78 para 1,00, indicando indícios de aumento no prêmio pelo risco no retomo

esperado, a partir do sexto mês antes do lançamento dos ADRs..

109 Vide 7.1.2
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9 - sUMÁRIO e CONCLUSÕES FINAIS

o ADR é um importante instrumento financeiro internacional como fonte de

financiamento e visa a reforçar o capital social das empresas em crescimento,

principalmente para as empresas que necessitam vultosos recursos para expansão e

modernização. É crescente a quantidade de empresas que buscam recursos financeiros

através dessa modalidade. Também é crescente o volume financeiro captado. Se o

dinheiro (dólar, marco-alemão, iene, etc.) dos investidores de países desenvolvidos

está sendo aplicado nas empresas demandadoras de recursos de outros países, é

porque as vantagens estão acima das desvantagens ou porque os beneficios estão

suplantando os riscos.

Procurou-se aprofundar nas vantagens (V) e desvantagens (D) para as

empresas e para os investidores em cada uma das 4 modalidades de ADR, sendo as

principais:

a) - ADR-I

EMPRESAS:

V: maior liquidez, divulgação do nome da empresa no cenário internacional,

baixo custo de implantação, facilidade de estabelecimento do Programa, etc.

D: nenhuma

INVESTIDORES:

V: negociado e expresso em dólar, recebimento dos mesmos beneficios e

direitos dos acionistas, fluxo de informações ao amparo da SEC-Securities and

Exchange Comission;
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D: as fontes de informação, os procedimentos de negociação, a leitura dos

relatórios financeiros, os riscos políticos, os custos de transação e os riscos cambiais;

b) - ADR-II

EMPRESAS:

V: aumento de liquidez em relação ao ADR-I, maior visibilidade da empresa,

preparada para o nível III, abertura do mercado financeiro internacional;

D: alto custo de implantação, tempo de preparação do registro, submeter-se às

penalidades da SEC;

INVESTIDORES:

V: as mesmas do ADR-I, acrescidas de: maior disclosure, cotação dos ADRs

listados em uma grande Bolsa de Valores e publicados nos principais jornais dos EUA,

maior segurança do investimento pelas regras da SEC, demonstrativos contábeis-

financeiros de acordo com o US-GAAP.

D: as mesmas do ADR-I

c) - ADR-II1

EMPRESAS:

V: as mesmas do ADR-I1, acrescidas de: menor custo de capital, levantamento

de capital e potencial futuro de captação de recursos.

D: idem ADR-II

INVESTIDORES:

V: idem ADR-I

D: idem ADR-I
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d) - Regra-144/ A

EMPRESAS:

V: menor exigência de documentos comparado ao ADR-III, levantamento de

capital, menor tempo de preparação comparado ao' ADR-III e menor exigência de

documentos se comparado ao ADR-III;

D: se comparado ao ADR-III: menor liquidez e volume da captação;

INVESTIDORES:

V: as mesmas do ADR-I, com um grau de segurança maior proporcionada pela

SEC

D: as mesmas do ADR-II, acrescidas de: menor liquidez, não listagem e

publicação das cotações dos títulos.

Para a administração de carteiras, estudos comprovam a diminuição de risco

pela diversificação de economias de diferentes regiões geográficas. O chamado risco

sistemático ou risco de mercado ou ainda risco não diversificável é diminuído pela

menor exposição ao se investir em dois mercados do que em um único mercado.

Apenas como exemplo: com pequenas correlações entre si possibilita-se um menor

risco das carteiras, como Brasil e Estados Unidos. Todavia, pouca ou nenhuma

diminuição de risco haverá ao se investir nos Estados Unidos e Canadá, onde há alta

correlação entre os dois mercados.

Este estudo objetivou analisar o outro fator que influencia na decisão de todo

investimento, além do risco, que é o retorno. Assim, pesquisou-se se o fato de a

empresa emitir ADR propicia ganhos extraordinários aos seus proprietários
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(acionistas) que detinham participação antes do lançamento. Em termos mais técnicos,

procurou-se verificar se ocorreram retornos anormais positivos, através da análise dos

retornos, a fim de constatar a eficiência de mercado.

Restringiu-se às Empresas da América do Sul que se utilizaram desse

mecanismo, através dos ADR-III e da Regra-144/A, que chamamos de IPO-Initial

Public Offering, por terem ido pela primeira vez ao mercado internacional. Foram

coletados dados de todas as 24 Cias., sendo 10 da Argentina, 7 do Chile, 4 da

Venezuela, 2 da Colômbia e 1 do Brasil. Através do teste de Durbin-Watson uma

empresa foi eliminada dos estudos.

A Teoria da Sub-avaliação do preço menciona que, consistentemente, os

underwriters oferecem um preço com desconto às empresas que desejam captar

recursos no IPO, acarretando um preço sub-avaliado. Inúmeros são os trabalhos

publicados nesse sentido apresentando várias hipóteses para tal sub-avaliação:

1) - Hipótese da aversão ao risco do underwriter;

2) - Hipótese do poder monopsônio;

3) - Hipótese especulativa;

4) - Hipótese de informação assimétrica;

5) - Hipótese da sub-avaliação como forma de seguro.

Este estudo constatou que a Carteira América do Sul obteve um retomo

extraordinário de 4,12%, no mês de lançamento dos ADRs, significante ao nível de
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80%. Pode ser interpretado conforme as hipóteses da Teoria da Sub-avaliação, como

também na confiança no crescimento futuro dos ativos e na melhor avaliação da

empresa pelo mercado.

Fama (1970) definiu mercado eficiente como sendo o mercado em que os

preços estão em constante equilíbrio, englobando toda informação disponível aos

investidores. Francis (1991) define que um mercado é chamado eficiente quando o

preço de seus títulos, em qualquer tempo considerado, reflete integralmente todas as

informações disponíveis naquele momento. A hipótese de eficiência de mercado é,

frequentemente, mal interpretada. É um erro se pensar em capacidade de previsão

perfeita. Em um mercado eficiente os preços incorporarão rapidamente qualquer nova

informação e será muito dificil obter rentabilidades positivas anormais de forma

contínua. Os preços estarão em constante equilíbrio e flutuará randomicamente sobre o

valor intrínseco dos títulos.

Pelo estudo do Modelo de Mercado, através da equação Rjt = rmt + ejt, o

CAR-Cumulative Average Return apresentou um retomo anormal positivo de 17,60%

ao redor de 13 meses do lançamento dos ADRs, com um teste t de 2,07, significante

ao nível de 0,05. Nos 6 meses anteriores ao lançamento, incluindo a data-zero, o CAR

apresentou um retomo anormal positivo de 14,90%, enquanto que nos 6 meses

posteriores ao lançamento o CAR também foi positivo, todavia, em apenas 2,70%.

Todos os testes - t de Student, de médias iguais e variâncias desconhecidas, de médias

desiguais e variâncias desconhecidas - levaram a mesma conclusão, pois, efetivamente,

houve uma convergência de resultados, o que evidencia que, embora tenhamos

utilizado diferentes testes aplicáveis a situações diferentes (por nós ignorados a priorii,

apresentaram diferenças estaticamente significativas de alterações no valor de mercado
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das empresas entre os 6 meses anteriores ao mês de lançamento, incluindo a data-zero

e os 6 meses compreendidos entre o mês _110 e o mês _60
•

o trabalho de Jayaraman et aUlO sobre o impacto dos ADRs nas listagem em

Bolsas internacionais, utilizando-se de dados diários, também conclui que a listagem

dos ADRs está associada com retornos anormais positivos, tendo interpretado esse

resultado como sendo consistente com a noção de que a listagem dos ADRs tem valor,

na medida em que permite à Cia. acessar um novo mercado de capitais. Eles também

concluíram que a listagem está associada a um aumento na volatividade dos retornos,

pois ajuda os intermediários financeiros a distribuir os títulos em vários mercados,

acarretando, todavia, informações diferentes. Alexander et af.111 que também

encontraram significantes CARs no perído antes da listagem em uma Bolsa de valores

internacional.

• Pelo CAPM-Capital Asset Pricing Model calculou-se o da carteira América do

Sul a partir do 6 mês antes do lançamento, incluindo a data-zero, comparando-o com

o anterior a este período. Os resultados evidenciam ter havido um aumento no prêmio

pelo risco no retorno esperado, pelo aumento no risco sistemático.

Finalmente, os resultados sugerem que o mercado das empresas analisadas da

América do Sul é eficiente, conforme a Teoria de Mercado Eficiente, não apresentando

evidências significantes no valor de mercado após a ocorrência de um fato novo, que é

110 JAYARAMAN, N., SHASTRI, K e TANDON, K. - "The impact of intemational cross listings on
risk and return - The evidence from ADR" - Journal ofBanking and Finance, 17 (1993), pp.91-103.
111 ALEXANDER, Gordon 1. et aI. - "International listings and Stock Returns: some empirical
evidence" - Journal of FinanciaI and Quantitative Analysis, 23, (1988), pp.135-152.Esses autores
concluíram que há um insignificante CAR no período da listagem e um negativo CAR na pós-
listagem.
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o lançamento dos ADRs, indicando que os preços estavam em equilíbrio nos 13 meses

ao redor da data-zero, estando neles refletidas todas as informações disponíveis, tendo

sido observado que o mercado se antecipa, da mesma forma que foi observado pelos

estudos de Fama, Fischer, Jensen, e Roll sobre os efeitos dos splits e também de Ball e

Brown, em relação à divulgação dos lucros anuais das empresas.
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ANEXO I

RETORNOS DOS MERCADOS E DAS EMPRESASI

IPSA CTC-CHILE CTC - CHILECT
(IBV DO IPO=JUL/90 % IPSA % RA
CHILE)

Cia. IPO=
FEVj92

jan-89 28,14
fev-89 30,56 8,60
mar-89 31,73 3,83
abr-89 34,67 9,27
mai-89 35,18 1,47 ,

jun-89 31,34 -10,92
jul-89 30,06 -4,08
ago-89 26,42 -12,11
set-89 26,59 0,64 0,41 0,21
out-89 30,65 15,27 0,42 2,29 -12,97 0,25
nov-89 30,34 -1,01 0,40 -3,71 -2,70 0,24
dez-89 35,12 15,75 0,45 12,73 -3,02 0,31
jan-90 37,88 7,86 0,50 10,50 2,64 0,31
fev-90 42,30 11,67 0,60 20,15 8,48 0,37
mar-90 44,43 5,04 0,62 3,27 -1,77 0,36
abr-90 44,13 -0,68 .0,66 5,83 6,51 0,38
mai-90 44,22 0,20 0,69 4,05 3,84 0,39
jun-90 42,81 -3,19 0,69 0,81 4,00 0,40
jul-90 43,33 1,21 0,75 8,08 6,87 0,43
ago-90 42,22 -2,56 0,69 -7,96 -5,40 0,45
set-90 42,37 0,36 0,70 1,30 0,94 0,43
out-90 41,98 -0,92 0,68 -3,09 -2,17 0,49
nov-90 49,00 16,72 0,67 -0,21 -16,93 0,61
dez-90 54,20 10,61 0,76 12,32 1,70 0,74
jan-91 64,38 18,78 :0,91 19,89 1,11 0,85
fev-91 77,02 19,63 1,05 15,67 -3,96 1,14
mar-91 82,29 6,84 1,10 4,76 -2,08 1,36
abr-91 86,07 4,59 1,35 22,73 18,13 1,33
mai-91 90,06 4,64 1,49 10,37 5,73 1,39
jun-91 105,22 16,83 1,71 14,77 -2,07 1,58
jul-91 119,95 14,00 2,12 23,98 9,98 1,87
ago-91 129,24 7,74 2,40 13,21 5,46 2,00
set-91 149,87 15,96 2,34 -2,50 -18,46 2,14
out-91 141,23 -5,76 2,22 -5,13 0,64 2,19
nov-91 132,58 -6,12 2,10 -5,41 0,72 2,22
dez-91 128,68 -2,94 1,98 -5,71 -2,77 2,02
jan-92 133,57 3,80 2,10 6,06 2,26 2,14
fev-92 157,61 18,00 2,59 23,33 5,34 2,72
mar-92 170,59 8,24 2,97 14,67 6,44 2,61
abr-92 173,18 1,52 2,88 -3,03 -4,55 2,59
mai-92 174,64 0,84 3,17 10,07 9,23 2,85
jun-92 178,86 2,42 3,24 2,21 -0,21 2,96
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jul-92 179,80 0,53 :3,19 -1,54 -2,07 3,09
ago-92 159,40 -11,35 2,89 -9,40 1,94 2,53
set-92 148,15 -7,06 2,71 -6,23 0,83 2,23
out-92 164,31 10,91 '3,21 18,45 7,54 2,15
nov-92 150,67 -8,30 3,17 -1,25 7,06 1,98
dez-92 155,15 2,97 '13,32 4,73 1,76 2,05
jan-93 171,83 10,75 i3,61 8,73 -2,02 2,47
fev-93 163,58 -4,80 3,51 -2,77 2,03 2,51
mar-93 156,91 -4,08 ,3,56 1,42 5,50 2,27
abr-93 144,08 -8,18 i3,61 1,40 9,58 1,94
mai-93 145,88 1,25 13,63 0,55' -0,70 2,04
jun-93 161,24 10,53 i3 76 3,58 -6,95 2,12, ,
jUl-93 165,08 2,38 3,96 5,32 2,94 2,15
ago-93 175,28 6,18 ;4,41 11,36 5,18 2,48
set-93 181,31 3,44 ,:4,74 7,48 4,04 2,77
out-93 190,37 5,00 15,10 7,59 2,60 2,76
nov-93 197,32 3,65 "4,82 -5,49 -9,14 3,11
dez-93 229,89 16,51 '5 84 21,16 4,66 4,01, ,
jan-94 268,53 16,81 ,i7,42 27,05 10,25 3,80
fev-94 267,44 -0,41 ,'6,73 -9,30 -8,89 3,44
mar-94 237,00 -11,38 :6,19 -8,02 3,36 3,56
abr-94 261,00 10,13
mai-94 291,00 11,49
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ANEXO I
RETORNOS DOS MERCADOS E DAS EMPRESAS ( CONTlNUAÇAO)

CHILECT. CHILECTR CERVEC. CERV.UN. MADECO
A

% - IPSA UNIDAS - IPSA
Cia. IPO-S'E % IPO=MAI

T/92 . ~:"\:'" 1/93
jan-89
fev-89
mar-89
abr-89
mai-89
jun-89
jul-89
ago-89
set-89 0,43 0,29
out-89 22,63 7,36 0,53 23,26 7,99 0,36
nov-89 -5,18 -4,17 0,.$2 -1,89 -0,88 0,39
dez-89 28,44 12,68 0,6'9,~. 32,69 16,94 0,46
jan-90 1,09 -6,77 0,~1 17,39 9,53 0,55
fev-90 18,75 '7,08 ° 77 --4,94 -16,·61 0,59, .

mar-9O -2,23 -7,26 0,86 11,69 6,65 0,64
abr-90 3,99 4,66 0,84 -2,33 -1,65 0,66
mai-90 3,14 2,93 0,72 -14,29 -14,49 0,65
jun-90 2,07 5,26 0,75 4,17 7,36 0,62
jul-90 8,14 6,92 0,74 -1,33 -2,55 0,59
ago-90 4,39 6,95 0,77 4,05 6,62 0,61
set-90 -2,62 -2,97 0,73 -5,19 -5,55 0,58
out-90 12,69 13,61 0,65 -10,96 -10,04 0,54
nov-90 23,67 6,95 0,93 43,08 26,35 0,59
dez-9O 21,34 10,73 0,92 -1,08 -11,69 0,60
jan-91 15,00 -3,78 0,91 -1,09 -19,87 0,60
fev-91 34,81 15,18 1,11 21,98 2,34 0,82
mar-91 19,30 12,46 1,05 -5,41 -12,25 0,88
abr-91 -2,21 -6,80 1,06 0,95 -3,64 0,93
mai-91 4,51 -0,12 1,31 23,58 18,95 1,01
jun-91 13,67 -3,16 1,44 9,92 -6,91 1,01
jul-91 18,35 4,36 1,76 22,22 8,22 0,85
ago-91 6,95 -0,79 2,19 24,43 16,69 .0,76
set-91 7,00 -8,96 2,08 -5,02 -20,99 0,94
out-91 2,34 8,10 2,36 13,46 19,23 0,98
nov-91 1,37 7,49 2,03 -13,98 -7,86 0,99
dez-91 -9,01 -6,07 2,08 2,46 5,40 1,07
jan-92 5,94 2,14 2,18 4,81 1,01 1,08
fev-92 27,10 9,10 2,33 6,88 -11,12 1,41
mar-92 -4,04 -12,28 2,81 20,60 12,37 1,90
abr-92 -0,77 -2,28 3,12 11,03 9,51 1,85
mai-92 10,04 9,20 3,51 12,50 11,66 1,76
jun-92 3,86 1,44 3,06 -12,82 -15,24 1,53
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jul-92 4,39 3,87 3,14 2,61 2,09 1,60
ago-92 -18,12 -6,78 2,84 -9,55 1,79 1,36
set-92 -11,86 -4,80 2,50 -11,97 -4,91 1.,31
out-92 -3,59 -14,50 2,65 6,00 -4,91 1,38
nov-92 -7,91 0,39 2,73 2,87 11,17 1,29
dez-92 3,54 0,56 3,15 15,55 12,58 1,39
jan-93 20,49 9,74 3,50 11,11 0,36 1,82
fev-93 1,62 6,42 3,18 -9,26 -4,46 1,68
mar-93 -9,56 -5,48 3,58 12,59 16,67 1,40
abr-93 -14,54 -6,36 4,03 12,58 20,76 1,38
mai-93 5,15 3,91 3,·58 -11,18 -12,43 1,52
jun-93 3,92 -6,61 3,65 2,07 -8,46 1,56
jUl-93 1,42 -0,97 3,97 8,66 6,28 1,64
ago-93 15,35 9,17 4,70 18,41· 12,23 1,91
set-93 11,69 8,25 4,20 -10,56 -14,00 1,95
out-93 -0,36 -5,36 4,98 18,48 13,48 2,08
nov-93 12,68 9,03 5,40 8,52 4,87 2,14
dez-93 28,94 12,43 5,78 6,96 -9,54 2,93
jan-94 -5,24 -22,04 6,38 10,39 -6,42 3,58
fev-94 -9,47 -9,07 5,48 -14,12 -13,71 3,25
mar-94 3,49 14,87 5,03 -8,22 3,16 2,98
abr-94
mai-94



ANEXO I

RETORNOS DOS MERCADOS E DAS EMPRESAS ( CONTINUAÇÃO)
MADECO MADECO MASISA MASISA ENERSIS

MASISA
- IPSA -IPSA

Cia. % IPO=JU % IPO=OUT
N/93 1/93

jan-89
fev-89
mar-89
abr-89
mai-89
jun-89
jul-89
ago-89
set-89 0,07 0,03
out-89 24,14 8,87 0,11 57,14 41,87 0,03
nov-89 8,33 9,34 0,08 -27,27 -26,26 0,03
dez-89 17,95 2,19 0,08 0,00 -15,75 0,04
jan-90 19,57 11,71 0,08 0,00 -7,86 0,04
fev-90 7,27 -4,40 0,08 0,00 -11,67 0,05
mar-9O 8,47 3,44 0,10 25,00 19,96 0,06
abr-90 3,13 3,80 0,09 -10,00 -9,32 0,06
mai-90 -1,52 -1,72 0,09 0,00 -0,20 0,06
jun-90 -4,62 -1,43 0,09 0,00 3,19 0,06
jul-90 -4,84 -6,05 0,09 0,00 -1,21 0,06
ago-90 3,39 5,95 0,10 11,11 13,67 0,06
set-90 -4,92 -5,27 0,09 -10,00 -10,36 0,06
out-90 -6,90 -5,98 0,09 0,00 0,92 0,07
nov-90 9,26 -7,46 0,10 11,11 -5,61 0,08
dez-9O 1,69 -8,92 0,11 10,00 -0,61 0,09
jan-91 0,00 -18,78 0,11 0,00 -18,78 0,13
fev-91 36,67 17,03 0,14 27,27 7,64 0,14
mar-91 7,32 0,47 0,21 50,00 43,16 0,15
abr-91 5,68 1,09 0,22 4,76 0,17 0,16
mai-91 8,60 3,97 0,28 27,27 22,64 0,16
jun-91 0,00 -16,83 0,34 21,43 4,60 0,22
jul-91 -15,84 -29,84 0,52 52,94 38,94 0,24
ago-91 -10,59 -18,33 0,69 32,69 24,95 0,26
set-91 23,68 7,72 0,83 20,29 4,33 0,37
out-91 4,26 10,02 0,58 -30,12 -24,36 0,32
nov-91 1,02 7,15 0,45 -22,41 -16,29 0,31
dez-91 8,08 11,02 0,42 -6,67 -3,73 0,32
jan-92 0,93 -2,87 0,42 0,00 -3,80 0,34
fev-92 30,56 12,56 0,45 7,14 -10,86 0,44
mar-92 34,75 26,52 0,46 2,22 -6,01 0,46
abr-92 -2,63 -4,15 0,43 -6,52 -8,04 0,44
mai-92 -4,86 -5,71 0,40 -6,98 -7,82 0,44
jun-92 -13,07 -15,48 0,39 -2,50 -4,92 0,45
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jul-92 4,58 4,05 0,38 -2,56 -3,09 0,43
ago-92 -15,00 -3,65 0,36 -5,26 6,08 0,38
set-92- -3,68 3,38 0,34 -5,56 1,50 0,35
out--92 5,34 -5,56 0,34 0,00 -10,91 0,38
nov-92 -6,52 1,78 0,31 -8,82 -0;52 0,33
dez-92 7,75 4,78 0,33 6,45 3,48 0,31
jan-93 30,94 20,18 0,44 33,33 22,58 0,31
fev-93 -7,69 -2,89 0,45 2,27 7,07 -0,28
mar-93 -16,67 -12,59 0,40 -11,11 -7,03 0,26
abr-93 -1,43 6,75 0,41 2,50 10,68 0,23
mai-93 10,14 8,90 0,42 2,44 1,19 0,24
jun-93 2,63 -7,90 0,40 -4,76 -15,29 0,28
jul-93 5,13 2,75 0,38 -5,00 -7,38 0,31
ago-93 16,46 10,28 0,46 21,05 14,87 0,32
set-93 2,09 -1,35 0,45 -2,17 -5,61 0,34
out-93 6,67 1,67 0,43 -4,44 -9,44 0,49
nov-93 2,88 -0,77 0,47 9,30 5,65 0,-46
dez-93 36,92 20,41 0,64 36,17 19,66 0,54
jan-94 22,18 5,38 0,69 7,81 -9,00 0,53
fev-94 -9,22 -8,81 0,60 -13,04 -12,64 0,49
mar-94 -8,31 3,07 0,57 -5,00 6,38 0,49
abr-94
mai-94
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ANEXO I

RETORNOS DOS MERCADOS E DAS EMPRESAS (CONTINUAÇÃO)
ENERSIS ENERSIS SOC.QUIM. SOC.QUIM.

-IPSA & MINERA & MINERA
Cia. % IPO=SET/ % - IPSA

93
jan-89
fev-89
mar-89
abr-89
mai-89
jun-89
jul-89
ago-89 I

!

set-89
out-89 0,00 -15,27
nov-89 0,00 1,01
dez-89 33,33 17,58
jan-90 0,00 -7,86
fev-90 25,00 13,33
mar-90 20,00 14,96
abr-90 0,00 0,68
mai-90 0,00 -0,20
jun-90 0,00 3,19
jul-90 0,00 -1,21
ago-90 0,00 2,56
set-90 0,00 -0,36
out-90 16,67 17,59
nov-90 14,29 -2,44
dez-9O 12,50 1,89
jan-91 44,44 25,66
fev-91 7,69 -11,94
mar-91 7,14 0,30
abr-91 6,67 2,07
mai-91 0,00 -4,64
jun-91 37,50 20,67
jul-91 9,09 -4,91
ago-91 8,33 0,59
set-91 42,31 26,35
out-91 -13,51 -7,75
nov-91 -3,13 3,00
dez-91 3,23 6,17
jan-92 6,25 2,45
fev-92 29,41 11,41
mar-92 4,55 -3,69
abr-92 -4,35 -5,87
mai-92 0,00 -0,84
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jun-92 2,27 -0,14
jul-92 -4,44 -4,97
ago-92 -11,63 -0,28
set-92 -7,89 -0,84
out-92 8,57 -2,34
nov-92 -13,16 -4,86
dez-92 -6,06 -9,03
jan-93 0,00 -10,75
fev:-93 -9~68 -4,88
mar-93 -7,14 -3,07
abr-93 -11,54 -3,36
mai-93 4,35 3,10
jun-93 16,67 6,14
jul-93 10,71 8,33
ago-93 3,23 -2,95 2,40
set-93 6,25 2,81 2,65 10,42 6,98
out-93 44',12 39,12 2,70 1,89 -3,11
nov-93 -6,12 -9,77 2,40 -11,11 -14,76
dez-93 ,-6,12 -22,63 2,87 19,58 3,08
jan-94 17,39 0,58 3,22 12,20 -4,61
fev-94 -1,85 -1,45 3,17 -1 55 -1,15, ,

mar-94 -7,55 ,3,83 2,97 -6,31 5,07
abr-94 -10,13 3,1,3 5,39 -4,74
mai-94 -11,49 2,83 -9,58 -21,08
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ANEXO I

RETORNOS DOS MERCADOS E DAS EMPRESAS (CONTINUAÇÃO)
MERVAL % TELE COM TELE COM TELEF.IP
(IBV DA IPO=MARj92 -MERVAL O=DEZj91
ARGENT)

Cia.
jan-89
fev-89
mar-89
abr-89
mai-89
jun-89
jul-89
ago-89
set-89
out-89
nov-89
dez-89
jan-90 122,76
fev-90 148,96 21,34
mar-90 172,27 15,65
abr-90 194,32 12,80
mai-90 191,62 -1,39
jun-90 188,00 -1,89
jul-90 218,45 16,20
ago-90 182,73 -16,35
set-90 209,44 14,62
out-90 172,51 -17,63
nov-90 176,69 2,42
dez-90 159,74 -9,59
jan-91 169,16 5,90
fev-91 175,87 3,97
mar-91 278,76 58,50
abr-91 287,27 3,05
mai-91 292,00 1,65
jun-91 265,52 -9,07
jul-91 272,01 2,44
ago-91 595,75 119,02
set-91 658,99 10,62
out-91 805,95 22,30
nov-91 672,38 -16,57 ;

dez-91 798,22 18,72 2,50
jan-92 816,00 2,23 2,82
fev-92 709,83 -13,01 3,21
mar-92 752,68 6,04 4,03 3,92
abr-92 839,19 11,49 4,16 3,23 -8,27 4,31
mai-92 891,01 6,18 4,12 -0,96 -7,14 4,34
jun-92 666,01 -25,25 3,22 -21,84 3,41 3,47
jUl-92 585,01 -12,16 2,85 -11,49 0,67 3,26



ago-92 458,47 -21,63 3,02 5,96 27,60 3,18
set-92 423,53 -7,62 2,71 -10,26 -2,64 2,97
out-92 399,68 -5,63 2,40 -11,44 -5,81 2,70
nov-92 348,41 -12,83 2,43 1,25 14,08 2,59
dez-92 427,40 22,67 2,82 16,05 -6,62 3,02
jan-93 428,58 0,28 3,07 8,87 8,59 3,21
fev-93 389,10 -9,21 2,83, .-7,82 1,39 3,18.
mar-93 420,74 8,13 3,03 7,07 -1 06 3,45. ,
abr-93 397,87 -5,44 2,99 -1,32 4,12 3,48
mai-93 377,54 -5,11 2,89 -3,34 .1,77 3,52
jun-93 408,85 8,29 3,07 6,23 -2,06 3,73
jUl-93 410,21 0,33 3,11. 1,30 0,97 3,83
ago-93 448,13 9,24 3,71. 19,29 10,05 4,20
set-93 486,41 8,54 3,97 7,01 -1,53 4,65
out-93 508,26 4,49 4,35 9,57 5,08 5,23
nov-93 479,91 -5,58 4,57 5,06 10,64 5,40
dez-93 582,79 21,44 6,29 37,64 16,20 7,34
jan-94 684,15 17,39 7,21 14,63 -2,77 7,91
fev-94 651,88 -4,72 6,40 -11,23 -6,52 7,60
mar-94 558,08 -14,39 5,79 -9,53 4,86 6,79
abr-94 546,55 -2,07 5,48 -5,35 -3,29 6,25
mai-94 606,13 10,90 6,45 17,70 6,80 7,20
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ANEXO I
I

RETORNOS DOS MERCADOS E DA~ EMPRESAS (CONTlNUAÇAa)
TELEF. TELEF. IRSA % IRSA - COML mEL

-ME RVAL IPO= MERVAL PLAT&..
JUL/93 IPO=AG;O/

93
Cia.

jan-89
fev-89
mar-89
abr-89
mai-89
jun-89
jul-89
ago-89
set-89
out-89
nov-89
dez-89
jan-90
fev-90
mar-90
abr-90
mai-90 I

I

jun-90
jul-90
ago-90 o·~~,..24
set-90 00,28

out-90 o; ,29

nov-90 0:: ,30
dez-90 O~,,.25
jan-91 o.. J.9

fev-91 o; ,25
mar-91 Q,,35
abr-91 Q,,46
mai-91 o; ,55
jun-91 O~,,51
jul-91 0:,,67
ago-91 L,18
set-91 L,75
out-91 L,78
nov-91 L,90
dez-91 2::.,73
jan-92 12,80 10,57 ~,,27
fev-92 13,83 26,84 :;.:,,03
mar-92 22,12 16,08 .j:, , 13
abr-92 9,95 -1,54 2,02 ~.:"86
mai-92 0,70 -5,48 2,98 47,52 41,35 <h,02
jun-92 -20,05 5,21 2,08 -30,20 -4,95 ~:"09
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jUl-92 -6,05 6,11 1,80 -13,46 -1,30 3,12
ago-92 -2,45 19,18 1,63 -9,44 12,19 2,48
set-92 -6,60 . 1,02 1,84 12,88 .20,50 2,15
out-92 -9,09 -3,46 1,70 -7,61 -1,98 2;00
nov-92 -4,07 8,75 1,53 -10,00 2,83 2,18
dez-92 16,60 -6,07 1,45 •...5,23 -27,90 2,04
jan",:,,93 6,29 6,02 1,14 -21,38 -21,66 2,71
fev-93 -0,93 8,28 1,34 17,54 26,76 2,32
mar-93 8,49 0,36 1,57 17,16 9,03 2,46
abr-93 0,87 6,31 1,54 -1,91 3,52 1,79
mai-93 1,15 6,26 1,52 -1,30 3,81 1,87
jun-93 5,97 -2,33 1,58 3,95 -4,35 2,11
jUl-93 2,68 2,35 1,70 7,59 7,26 2,02
ago-93 9,66 0,42 1,88 10,-59 1,34 2,42
set-93 10,71 2,17 2,40 27,66 19,12 2,70
out-93 12,47 7,98 2,65 10,42 5,92 3,16
nov-93 3,25 8,83 2,76 4,15 9,73 3,25
dez-93 35,93 14,49 3,71 34,42 12,98 3,45
jan-94 7,77 -9,63 4,06 9,43 -7,96 4,01
fev-94 -3,92 0,80 3,70 -8,87 -4,15 3,54
mar-94 -10,66 3,73 3,50 -5,41 8,98 2,85
abr-94 -7,95 -5,89 3,35 -4,29 -2,22 2,71
mai-94 15,20 4,30 4,03 20,30 9,40 3,39
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ANEXO I

RETORNOS DOS MERCADOS E DAS I EMPRESAS (CO~TlHUAÇAO) II
DEL DEL BANCO % BANCO BANCO II
PLATA PLATA- GALICI GALICIA FRANCES II
9." MERVAL A -MERVAL IPO=o

IPO = NOV/93
JUN/93

Cla.
jan-89
fev-89
mar-89
abr-89
mai-89
jun-89
jul-89
ago-89
set-89
out-89
nov-89
dez-89
jan-90
fev-90
mar-90
abr-90
mai-90
jun-90
jul-90
ago-90 0,23 0,42
set-90 15,64 1,02 0,26 13,04 -1,57 0,46
out-90 2,85 20,48 0,21 -19,23 -1,60 0,37
nov-90 3,81 1,38 0,28 33,33 30,91 0,43
dez-90 -17,33 -7,74 0,25 -10,71 -1,12 0,42
jan~91 -21,77 -27,67 0,16 -36,00 -41,90 0,42
fev-91 28,87 24,90 .0,21 31,25 27,28 0,91
mar-91 38,80 -19,70 0,40 90,48 31,97 1,44 .
abr-91 31,99 28,94 0,50 25,00 21,95 1,22
mai-91 19,43 17,79 0,88 76,00 74,35 1,72
jun-91 -6,22 2,85 0,73 -17,05 -7,98 1,58
jul-91 29,63 27,19 0,75 2,74 0,30 1,76 .
ago-91 77,44 -41,57 1,94 158,67 39,65 2,95
set-91 48,31 37,69 1,81 -6,70 -17,32 2,88
out-91 1,71 -20,59 1,77 -2,21 -24,51 3,94
nov-91 6,74 23,31 1,59 -10,17 6,40 3,89
dez-91 43,68 24,97 2,38 49,69 30,97 4,42
jan-92 19,78 17,55 3,04 27,73 25,50 5,49
fev-92 -7,34 5,67 4,26 40,13 53,14 6,27
mar-92 3,30 -2,74 5,98 40,38 34,34 6,56
abr-92 23,32 11,83 6,95 16,22 4,73 7,52
mai-92 4,15 -2,03 7,82 12,52 6,34 8,54
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jun-92 -23,13 2,12 5,80 -25,83 -0,58 6,22
jul-92 0,97 13,13 5,59 -3,62 8,54 6,27
ago-92 -20,51 1,12 3,71 -33,63 -12,00 4,50
set-92 -13,31 -5,69 3,67 -1,08 6,54 4,52
out-92 -6,98 -1 35 3,71 1,09 6,72 4,34. ,
nov-92 9,00 21,83 3,36 -9,43 3,39 3,94
dez-92 -6,42 -29,09 4,20 .25,00 2,33 5,34
jan-93 32,84 32,57 5,12 21,90 21,63 6,06
fev-93 -14,39 -5,18 4,62 -9,77 -0,55 5,85
mar-93 6,03 -2,10 4,53 -1,95 .-10,08 6,25
abr-93 -27,24 -21,80 4,93 8,83 14,27 6,09
mai-93 4,47 9,58 4,79 -2,84 2,27 6,28
jun-93 12,83 4,54 4,95 3,34 -4,95 6,67
jUl-93 -4,27 -4,60 5,01 1,21 0,88 6,25
ago-93 19,80 10,56 6,00 19,76 10,52 7,31
set-93 11,57 3,03 6,86 14,33 5,79 8,56
out-93 17,04 12,54 7,18 4,66 0,17 9,90
nov-93 2,85 8,43 7,97 11,00 16,58 9,85
dez-93 6,15 -15,28 10,07 26,35 4,91 12,70
jan-94 16,23 -1,16 10,87 7,94 -9,45 14,60
fev-94 -11,72 -7,00 9,55 -12,14 -7,43 11,70
mar-94 -19,49 -5,10 7,94 -16,86 -2,47 10,15
abr-94 -4,91 -2,85 8,87
mai-94 25,09 14,19 10,43
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ANEXO I

RETORNOS DOS MERCADOS E DAS1 EMPRESAS (CONTINUAÇÃO)
BANCO BANCO. BAESA % BAESA -
FRANCES FRANCES IPO= ME RVAL CENTRAL

% -MERVAL MAI/92 COSTAN.
·IPO=DEZ
/93

Cia.
jan-89
fev-89
mar-89
abr-89
mai-89
jun-89
jul-89
ago-89
set-89
out-89
nov-89
dez-89
jan-90
fev-90
mar-9O
abr-90
mai-90
jun-90
jul-90
ago-90
set-90 9,59 -5,02
out-90 -19,47 -1,84
nov-90 15,49 13,07
dez-9O -0,47 9,12
jan-91 -0,71 -6,61
fev-91 116,19 112,22
mar-91 58,59 0,09
abr-91 -15,28 -18,33
mai-91 40,98 39,34
jun-91 -8,14 0,93
jul-91 11,39 8,95
ago-91 67,61 -51,40
set-91 -2,37 -12,99
out-91 36,81 14,50
nov-91 -1,27 15,30
dez-91 13,62 -5,09
jan-92 24,21 21,98
fev-92 14,21 27,22
mar-92 4,63 -1,41
abr-92 14,63 3,14
mai-92 13,56 7,39 1,20
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jun-92 -27,17 -1,91 1,09 -9,17 16,09
jul-92 0,80 12,97 1,14 4,86 17,02
ago-92 -28,23 -6,60 1,01 -11,72 ·9,91
set-92 0,44 8,07 0,91 -10,31 -2,69
out-92 -3,98 1,65 0,86 -4,97 0,66
nov-92 -9,22 3,61 0,76 -11,63 1,20
dez-92 35,53 12,86 0,98 28,95 6,28
jan-93 13,48 13,21 1,04 6,22 5,95
fev-93 -3,47 5,75 1,16 11,53 20,74
mar-93 6,84 -1,29 1,2,0 3,36 -4,77
abr-93 -2,56 2,88 1,16 -3,17 2,27
mai-93 3,12 8,23 1,3,6 17,04 22,15
jun-93 6,21 -2,08 1 23 -9,78 .-18,07"jul-93 -6,30 -6,63 1,3f3 8,31 7,98
ago-93 16,96 7,72 .1,34 0,68 -8,57
set-93 17,10 8,56 1,60 19,43 10,89
out-93 15,65 11,16 1,84 15,21 10,71
nov-93 -0,51 5,07 1,74 -5,27 0,31
dez-93 28,93 7,50 2,20 26,32 4,88 2,95
jan-94 14,96 -2,43 2,13 -3,18 -20,57 3,63
fev-94 -19,86 -15,15 2,OP -6,24 -1,52 3,23
mar-94 -13,25 1,14 1,84 -8,05 6,34 2,98
abr-94 -12,61 -10,54 2,95
mai-94 17,59 6,69 3,77
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ANEXO I

RETORNOS DOS MERCADOS E DAS EMPRESAS (C<)HTlNUAÇAO)
CENTRAL CENTRAL CENTRAL CENTRAL YPF
.COSTAN COSTAN. PUERTO PUERTO IPO=JUN/9. -ME RVAL % -MERVAL 3

% IPO=DEZ/93
Cia.

jan-89
fev-89
mar-89
abr-89
mai-89
jun-89
jul-89
ago-89
set-89
out-89
nov-89
dez-89
jan-90
fev-90
mar-90
abr-90
mai-90
jun-90
jul-90
ago-90
set-90
out-90
nov-90
dez-90
jan-91
fev-91
mar-91
abr-91
mai-91
jun-91
jul-91
ago-91
set-91
out-91
nov-91
dez-91
jan-92
fev-92
mar-92
abr-92
mai-92
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jun-92
jul-92
ago-92
set-92
out-92
nov-92
dez-92 ~

jan-93
fev-93
mar-93
abr-93
mai-93
jun-93

.jul-93 19,98
ago-93 I

23,48
set-93 1i 24,31I

out-93 27,04
nov-93 24,28
dez-93 7,28 25,52
jan-94 23,05 5,66 8,75: 20,19 2,80 27,99
fev-94 -11,02 -6,30 7,07' -19,20 -14,48 26,50
mar-94 -7,74 6,65 6,77 -4,24 10,15 23,87
abr-94 -1,01 1,06 7,51 10,93 13,00 24,61
mai-94 27,80 16,90 8,05 7,19 -3,71 26,25



167

ANEXO I

RETORNOS DOS MERCADOS E DAS EMPRESAS (CONTlNUAÇAO)
Y P F YPF - IBOVES- % ARACRUZ

MERVAL PA IPO = JUN/92
9.<
o

%
jan-89 8,91 1,79
fev-89 13,69 53,68 2,45 36,87
mar-89 20,06 46,46 2,49 1,63
abr-89 31,13 55,23 2,70 8,43
mai-89 29,96 -3,75 3,37 24,81
jun-89 13,24 -55,81 2,50 -25,82
jul-89 15,99 18,50 3,12 24,80
ago-89 15,<U -4,31 2,66 -14,74
set-89 16,36 8,96 ·3,04 14,29
out-89 17,98 9,93 2,81 -7,57
nov-89 11,59 -35,55 2,80 -0,36
dez-89 14,93 28,81 4,30 53,57
jan-90 15,59 4,40 3,76 -12,56
fev-90 14,36 -7,89 4,59 22,07
mar-90 4,69 -67,37 1,36 -70,37
abr-90 8,42 79,74 3,27 140,44
mai-90 7,31 -13,22 2,62 -19,88
jun-90 7,92 8,42 2,43 -7,25
jul-90 11,87 49,79 2,34 -3,70
ago-90 9,64 -18,81 1,73 -26,07
set-90 7,54 -21,71 1,69 -2,31
out-90 4,60 -39,08 1,33 -21,30
nov-90 4,98 8,42 1,38 3,76
dez-90 4,08 -18,14 1,25 -9,42
jan-91 5,93 45,40 1,65 32,00
fev-91 8,92 50,35 1,91 15,76
mar-91 7,39 -17,10 1,67 -12,57
abr-91 7,03 -4,86 2,38 42,51
mai-91 10,77 53,06 2,00 -15,97
jun-91 11,90 10,56 2,27 13,50
jul-91 14,26 19,85 2,25 -0,88
ago-91 14,55 2,01 2,10 -6,67
set-91 12,70 -12,73 1,79 -14,76
out-91 13,62 7,28 2,48 38,55
nov-91 10,57 -22,39 1,54 -37,90
dez-91 15,82 49,66 2,24 45,45
jan-92 23,35 47,55 2,83 26,34
fev-92 24,45 4,71 2,67 -5,65
mar-92 24,28 -0,66 3,24 21,35
abr-92 25,92 6,72 2,91 -10,19
mai-92 25101 -3,49 2,88 -1,03
jun-92 16,01 -35,97 1,83 -36,46
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jul-92 17,52 9,42 2,09 14,21
ago-92 17,52 -0,01 2,16 3,35
set-92 .19,12 9,12 2 25 4,·17.,
out-92 15,81 -17,33 2,18 -3,11
nov-92 12,64 -20,01 2,13 -2,29
dez-92 15,23 20,48 1,95 -8,45

.jan-93 16,24 6,64 1,79 -8,21
fev-93 19,45 19,74 1,65 -7,82
mar-93 20,99 7,93 1,81 9,70
abr-93 20,53 -2,22 1,65 -8,84
mai-93 23,35 13,76 1,61 -2,42
jun-93 27,20 16,50 1,88 16,77
jul-93 25,34 -6,83 ·1,97 4,79
ago-93 17,52 8,27 28,01 10,54 1,88 -4,57
set-93 3,53 -5,01 31,4;8 12,37 1,76 -6,38
out-93 11,23 6,74 29,1;4 -7,44 1,90 7,95
nov-93 -10,21 -4,63 31,93 9,60 2,03 6,84
dez-93 5,11 -16,33 32,17 0,75 2,53 24,63
jan-94 9,68 -7,71 44,40 38,01 3,12 23,32
fev-94 -5,32 -0,61 45,47 2,42 1,99 -36,22
mar-94 -9,92 4,46 45,63 0,34 1,85 -7,04
abr-94 3,10 5,17 36,08 -20,94 1,84 -0,54
mai-94 6,66 -4,24 36,18 0,29
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ANEXO I
RETORNOS DOS MERCADOS E DAS EMPRESAS ( CONTINUAÇÃO)

ARACRUZ INDICE CORIMON CORIMON
- BOLIVAR IPO = FEV/92 -
IBOVESPA IND.BOLI

VAR
Cia. % %

jan-89
fev-89 -16,81
mar-89 -44,83
abr-89 -46,79
mai-89 28,57
jun-89 30,00
jul-89 6,30
ago-89 -10,43
set-89 5,33
out-89 -17,49
nov-89 35,19
dez-89 24,76
jan-90 -16,96
fev-90 29,96
mar-90 -3,00
abr-90 60,70
mai-90 -6,66
jun-90 -15,67
jul-90 -53,50
ago-90 -7,26
set-90 19,40
out-90 17,78 261,20
nov-90 -4,66 280,90 7,54
dez-90 8,72 322,89 14,95
jan-91 -13,40 374,88 16,10
fev-91 -34,59 331,67 -11,53
mar-91 4,54 335,93 1,28
abr-91 47,37 337,67 0,52
mai-91 -69,03 326,87 -3,20
jun-91 2,94 302,32 -7,51
jul-91 -20,73 318,62 5,39
ago-91 -8,68 304,37 -4,47
set-91 -2,03 322,10 5,83
out-91 31,27 356,93 10,81
nov-91 -15,51 319,79 -10,41
dez-91 -4,20 367,93 15,05
jan-92 -21,21 414,93 12,77 0,85
fev-92 -10,36 396,06 -4,55 0,85 -0,12 4,43
mar-92 22,01 310,64 -21,57 0,61 -27,34 -5,77
abr-92 -16,91 3.21,40 3,46 0,65 5,70 2,24
mai-92 2,46 294,64 -8,33 0,58 -11,09 -2,77
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jun-92 -0,49 403,74 37,03 0,54 -6,93 -43,96
jul-92 4,78 365,82 -9,39 0,43 -20,67 -11,28
ago-92 3,36 400,37 9,44 0,48 13,15 3,70
set-92 -4,95 326,25 -1~,51 0,33 -30,71 -12,19
out-92 14,22 286,94 -12,05 0,29 -13,47 -1,42
nov-92 17,71 243,17 -15,25 0,23 -20,07 -4,82
dez-92 -28,93 249,42 2,57 0,23 -0,43 -3,00
jan-93 -14,84 221,02 -11,39 0,26 14,35 25,73
fev-93 -27,56 233,37 ~,59 0,30 ·14,45 8,86
mar-93 1,77 205,13 -12,10
abr-93 -6,62 234,91 14;,52
mai-93 -16,18 238,43 ~,50
jun-93 0,27 228,09 -4 34,/

jul-93 11,62 212,40 -~,88
ago-93 -15,10 193,26 -~,Ol
set-93 -18,75 201,81 4;,42
out';"'93 15,40 207,07 2 61

"nov-93 -2,76 189,88 -8,30
dez-93 23;88 206,15 8,57
jan-94 -14,69 202,13 -1,95
fev-94 -38,63· 250,92 24;,14
mar-94 -7,38 223,84 -10,79
abr-94 20,40 175,96 -21,39
mai-94

", '
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ANEXO I

RETORNOS DOS MERCADOS E DAS EMPRESAS (CONTINUAÇÃO)
VENEPAL VENEPAL VENPRECAR VENPRE-
IPO = FEV/92 - IPO = FEV/92 CAR-IND.

INDICE BOLIVAR
BOLIAR

% %
Cia.

jan-89 3,94
fev-89 3,90 -1,02
mar-89 3,37 -13,59
abr-89 2,50 -25,82
mai-89 2,40 -4,00
jun-89 2,12 -11,67
jul-89 1,63 -23,11
ago-89 2,35 44,17
set-89 2,60 10,64
out-89 2,21 -15,00
nov-89 1,44 -34,84
dez-89 1,44 0,00
jan-90 1,31 -9,03
fev-90 1,25 -4,58
mar-90 1,44 15,20
abr-90 2,29 59,03
mai-90 2,64 15,28
jun-90 1,67 -36,74
jul-90 1,76 5,39
ago-90 3,13 77,84
set-90 4,67 49,20
out-90 5,33 14,13
nov-90 4,56 -14,45 -21,99
dez-90 4,18 -8,33 -23,28
jan-91 3,66 -12,44 -28,54
fev-91 3,12 -14,75 -3,23
mar-91 2,83 -9,29 -10,58
abr-91 2,89 2,12 1,60
mai-91 2,61 -9,69 -6,49
jun-91 2,25 -13,79 -6,28
jul-91 2,66 18,22 12,83
ago-91 2,50 -6,02 -1,54
set-91 2,84 13,60 7,77
out-91 3,13 10,21 -0,60
nov-91 3,28 4,79 15,20
dez-91 3,71 13,11 -1,94
jan-92 3,41 -8,09 -20,86
fev-92 2,97 -12,90 -8,36 9,15
mar-92 2,25 -24,24 -2,67 7,00 -23,50 -1,93
abr-92 2,25 0,00 -3,46 7,25 3,57 0,11



mai-92 2,05 -8,89 -0,56 7,45 2,76 11,08
jun-92 2,60 26,83 -10,20 7,10 -4,70 -41,73
jul-92 2,50 -3,85 5,55 7,51 ·5,77 15,17
ago-92 2,83 13,20 3,76 7,00 -6,79 -16,24
set-92 2,18 -22,97 -4,46 7,30 4,29 22,80
out-92 1,74 -20,18 6,97 -4,52 7,53
nov-92 1,21 -30,46 5,49 -21,23 -5,98
dez-92 1,25 3,31 5,66 3,10 0,53
jan-93 1,18 -5,60 4,80 -15,19 -3,81
fev-93 1,24 5,08 4,80 0,00 -5,59
mar-93 0,96 -22,58 .. 4,10 -14,58 -2,48
abr-93 1,16 20,83 4,85 18,29 3,78
mai-93 1,12 -3,45 6,15 2·6,80 25,31
jun-93 1,-2 7,14 5,70 :"7,32 -2,98
jUl-93 1,03 -14,17 5,35 -6,14 0,74
ago-93 0,84 -18,45 6,00 12,15 21,16
set-93 0,83 -1,19 6,85 14,17 9,74
out-93 0,78 -6,02 7,00 2,19 -0,42
nov-93 0,77 -1,28 6,00 -14,29 -5,98
dez-93 0,65 -15,58 6,71 11·,83 3,26
jan-94 0,73 12,31 6,80 1,34 3,29
fev-94 0,85 16,44 7,30 7,35 -16,78
mar-94 0,65 -23,53 7,70 5,48 16,27
abr-94 0,46 -29,23
mai-94
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ANEXO I
RETORNOS DOS MERCADOS E DAS EMPRESAS (CONTINUAÇÃO)

INDICE BANCO BANCO CORPOR. CORPOR.
COLÔMBIA GANAD. GANAD. F.VALLE. F.VALLE

IPO=NOV -INDICE IPO=FEVj -INDICE
1/93 COLÔMB. 93 COLÔMBIA

Companhia
jan-89

fev-89
mar-89
abr-89
mai-89
jun-89
jul-89
ago-89
set-89
out-89
nov-89
dez-89

jan-90
fev-90
mar-90
abr-90
mai-90
jun-90
jul-90
ago-90
set-90
out-90
nov-90
dez-90
jan-91
fev-91
mar-91
abr-91
mai-91
jun-91
jUl-91.
ago-91
set-91
out-91
nov-91
dez-91
jan-92
fev-92
mar-92
abr-92
mai-92
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jun-92
jul-92
ago-92
set-92 32,98 0,41 0,64 1,13 1,36
out-92 -12,14 -6,62 -2,43 -14,87 -10,68
nov-92 -4,88 -0,44 3,39 -1,08 2,75
dez-92 -2,97 -4,70 -1,45 -13,78 -10,54
jan-93 2,11 2,31 4,24 -1,96 -0,03
fev-93 4,24 -8,80 -1,17 -2,00 5,63
mar-93 15,57 -2,06 3,05 -4,82 0,30
abr-93 -0,65 2,19 0,59 -1,99 -3,60
mai-93 .-0,23 2,14 1,46 -0,16 -0,84
jun-93 -4,19 3,55 5,04 3,61 5,09
jul-93 -3,82 12,94

I
8,28 0,15 -4,50

ago-93 -3,24 2,83 ;!-5,03 1,96 -5,90
set-93 -1,93 20,40 i111,47 0,44 -8,48
out-93 -7,63 10,87 I 0,75 13,72 3,60
nov-93 -5,11 2,41 -1,21 -4,15 -7,78
dez-93 1,60 10,46 -5,28 1,22 -14,51
jan-94 0,69 0,49 -:14,74 15,11 -0,12
fev-94 -1,49 11,68 I 0,95 27,53 16,80
mar-94 4,66 10,65 3,01 6,56 -1,08

abr-94 7,86 3,97 8,83 -5,21 -0,36
mai-94 8,93 -7,47 :-5,96 -3,52 -2,00
jun-94 10,11 -1,04 :-2,59 -5,33 -6,88
jul-94 3,63 1,39 -0,10 -3,16 -4,65
ago-94 15,73 -0,11 8,19 -5,10 3,20
set-94 15,23 8,95 4,39 -9,34 -13,90
out-94 10,73 11,86 15,72 -1,30 2,56
riov-94 7,64 -21,02 ~11,01 0,60 10,61

174
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ANEXO II
, ~it - ~i - ~n1t

Ri-RIu el e2 e3 e4 e5
CTC-IPSA CERVEC MADECO CHILECTRA MASISA

UNIDAS - IPSA - IPSA - IPSA
-24 -5,55 3,97 7,08 4,60
-23 -10,04 -16,83 -7,26 38,94
-22 26,35 -29,84 4,66 24,95
-21 -11,69 -18,33 2,93 4,33
-20 -19,87 7,72 5,26 -24,36
-19 2,34 10,02 6,92 -16,29
-18 -12,25 7,15 6,95 -3,73
-17 -3,64 11,02 -2,97 -3,80
-16 18,95 -2,87 13,61 -10,86
-15 -6,91 12,56 6,95 -6,01
-14 8,22 26,52 10,73 -8,04
-13 16,69 -4,15 -3,78 -7,82
-12 -20,99 -5,71 15,18 -4,92
-11 19,23 -15,48 12,46 -3,09
-10 -7,86 4,05 -6,80 6,08

-9 -12,97 5,40 -3,65 -0,12 1,50
-8 -2,70 1,01 3,38 -3,16 -10,91
-7 -3,02 -11,12 -5,56 4,36 -0,52
-6 2,64 12,37 1,78 -0,79 3,48
-5 8,48 9,51 4,78 -8,96 22,58
-4 -1,77 11,66 20,18 8,-10 7,07
-3 6,51 -15,24 -2,89 7,49 -7,03
-2 3,84 2,09 -12,59 -6,07 10,68
-1 4,00 1,79 6,75 2,14 1,19

° 6,87 -4,91 8,90 9,10 15,29
1 -5,40 -4,91 -7,90 -12,28 -7,38
2 0,94 11,17 2,75 2,28 14,87
3 -2,17 12,58 10,28 9,20 -5,61
4 -16,93 0,36 -1,35 1,44 9,44
5 1,70 -4,46 1,67 3,87 5,65
6 1,11 16,67 -0,77 -6,78 19,66
7 -3,96 20,76 20,41 -4,80 9,00
8 -2,08 -12,43 5,38 -14,50 -12,64
9 18,13 -8,46 -8,81 0,39 6,38

10 5,73 6,28 3,07 0,56
11 -2,07 12,23 9,74
12 9,98 -14,00 6,42
13 5,46 13,48 -5,48
14 -18,46 4,87 -6,36

Cálculo do retorno' e' - R R
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15 0,64 -9,54 3,91
16 0,72 -6,42 """6,61
17 -2,77 -13,71 -0,97
18 2,26 3,16 9,17
19 5,34 8,25
20 6,44 -5,36
21 -4,55 9,03
22 9,23 12,43
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ANEXO II

Cálculo do retorno: eit = Rit - R-'D1 (continuação)
Ri-Rm e6 e7 e8" e9 elO

SOCIEDAD TELECOM TELEFONICA IRSA
ENERSIS QUIM. & MIN.

-24 -7,75
-23 3,00
-22 6,17
-21 2,45
-20 11,41
-19 -3,69
-18 -5,87
-17 -0,84
-16 -0,14
-15 -4,97
-14 -0,28 41,35
-13 -0,84 -4,95
-12 -2,34 -1,30
-11 -4,86 12,19
-lQ -9,03 20,50

-9 -10,75 -1,98

-8 -4,88 2,83

-7 -3,07 -27,90

-6 -3,36 -21,66

-5 3,10 26,76

-4 6,14 9,03

-3 8,33 3,52

-2 -2,95 3,81

-1 2,81 -4,35

O 39,12 7,26

1 -9,77 6,98 -8,27 10,57 1,34

2 -22,63 -3,11 -7,14 26,84 19,12

3 0,58 -14,76 3,41 16,08 5,92

4 -1,45 3,08 0,67 -1,54 9,73

5 3,83 -4,61 27,60 -5,48 12,98

6 -1,15 -2,64 5,21 -7,96

7 5,07 -5,81 6,11 -4,15

8 -4,74 14,08 19,18 8,98

9 -21,08 -6,62 1,02 -2,22

10 8,01 8,59 -3,46 9,40

11 -5,05 1,39 8,75 0,00

12 -12,68 -1,06 -6,07 -6,43

13 4,12 6,02 -4,35

14 1,77 8,28

15 -2,06 0,36
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16 0,97 6,31
17 10,05 6,26
18 -1,53 -2,33
19 5,08 2,35
20 10,64 0,42
21 16,20 2,17
22 -2,77 7,98
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ANEXO II

Cálculo do retorno: eit = Rit - Rrnt (continuação)
Ri RIu e11 e12 e13 e14 e15

DEL PLATA B.GALICIA BCO.FRANCES
DEL PLATA BCO.FRANCES CENTRAL

"'"24 -41,57 -7,98 15,30
-23 37,69 0,30 -5,09
-22 -20,59 39,65 21,98
-21 23,31 -17,32 27,22
-20 24,97 -24,51 -1,41
-19 17,55 6,40 3,14
-18 5,67 30,97 7,39
-17 -2,74 25,50 -1,91
-16 11,83 53,14 12,97
-15 -2,03 34,34 -6,60
-14 2,12 4,73 8,07
-13 13,13 6,34 1,65
-12 1,12 -0,58 3,61
-11 -5,69 8,54 12,86
-10 -1,35 -12,00 13,21

-9 21,83 6,54 5,75
-8 -29,09 6,72 -1,29
-7 32,57 3,39 2,88
-6 -5,18 2,33 8,23
-5 -2,10 21,63 -2,08
-4 -21,80 -0,55 -6,63
-3 9,58 -10,08 7,72
-2 4,54 14,27 8,56
-1 -4,60 2,27 11,16

° 10,56 -4,95 5,07
1 3,03 0,88 7,50 16,09 5,66

2 12,54 10,52 -2,43 17,02 -6,30

3 8,43 5,79 -15,15 9,91 6,65

4 -15,28 0,17 1,14 -2,69 1,06

5 -1,16 16,58 -10,54 0,66 16,90

6 -7,00 .4,91 6,69 1,20 -1,51

7 -5,10 -9,45 -13,95 6,28 -4,36

8 -2,85 -7,43 12,35 5,95 6,68

9 14,19 -2,47 -3,91 20,74

10 -2,38 -4,77

11 3,49 2,27

12 7,74 22,15

13 -18,07

14 7,98

15 -8,57
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16 10,89
.

17 10,71
18 0,31
19 4,88
20 -20,57
21 -1,52
22 6,34
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ANEXO II
Cálculo do retorno: e·t =.Rit - Rl11t (continuação J

Ri-Rm e16 e17 er8 e19 e20

, .
CENTRAL YPF - ARACRUZ CORIMON

-24 -15,67
-23 -53,50
-22 -7,26
-21 19,40
-20 17,78
-19 -4,66
-18 8,72
-17 -13,40
-16 -34,59
-15 4,54 -21,99
-14 47,37 -23,28
-13 -69,03 -28,54
-12 2,94 -3,23
-11 -20,73 -10,58
-10 -8,68 1,60

-9 -2,03 -6,49
-8 31,27 -6,28
-7 -15,51 12,83
-6 -4,20 -1,54
-5 -21,21 7,77
-4 -10,36 -0,60
-3 22,01 15,20
-2 -16,91 -1,94
-1 2,46 -20,86

° -0,49 4,43 -8,36
1 2,80 8,27 4,78 -5,77 -2,67
2 -14,48 -5,01 3,36 2,24 -3,46
3 10,15 6,74 -4,95 -2,77 -0,56
4 13,00 -4,63 14,22 -43,96 -10,20
5 -3,71 -16,33 17,71 -11,28 5,55
6 -5,98 -7,71 -28,93 3,70 3,76
7 -6,23 -0,61 -14,84 -12,19 -4,46
8 6,03 4,46 -27,56 -1,42 -8,13
9 5,17 1,77 -4,82 -15,21

10 -4,24 -6,62 -3,00 0,74
11 4,43 -16,18 25,73 5,79
12 1,76 0,27 8,86 -0,50
13 -12,88 11,62 -10,48
14 -15,10 6,32
15 -18,75 -4,95
16 15,40 11,48
17 -2,76 -7,29
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18 23,88 -9,44
19 14,69 -5,61
20 -38,63 -8,63
21 -7,38 7,02
22 20,40 -24,15



ANEXO II

Cálculo do retorno: eit = Rit - Rwnt(continuação)
Ri-Rm e21 e22 e23 Somatorio

ejt

VENPREC B.GANAD. CORP.F.VAL

-24 -47,57

-23 -12,79

-22 66,07

-21 32,31

-20 -3,01

-19 21,75

-18 45,01'

-17 7,21

-16 62,05 '

-15 9,88

-14 0,64 118,14

-13 -2,43 -83,72

-12 3,39 -12,82

-11 -1,45 3,40

-10 4,24 3,97 i,

-9 -1,17 1,86 '

-8 3,05 -10,06 i
-7 0,59 -10,09 '

-6 1,46 -4,46

-5 5,04 1,36 76,66

-4 8,28 -10,68 18,08

-3 . -5,03 2,75 42,84,

-2 11,47 -10,54 8,25

-1 0,75 -0,03 5,49

° , -1,21 5,63 61,73,

1 5,20 -5,28 0,30 3,77,

2 -13,07 -14,74 -3,60 23,12

3 5,12 0,95 -0,84 64,96 !

4 -7,26 3,01 5,09 -61,74

5 -0,45 8,83 -4,50 61,00

6 -0,83 -5,96 -5,90 -20,20 i

7 -3,77 -2,59 -8,48 -55,11

8 -16,45 -0,10 3,60 -23,63

9 -14,47 8,19 -7,78 -19,87

10 5,76 4,39 -14,51 13,55

11 6,66 15,72 -0,12 72,79

12 1,57 -11,01 16,80 23,78

13 -10,70 -1,08 -22,35

14 11,21 -0,36 0,13

15 -8,61 -2,00 -49,58
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16 11,48 -6,88 37,33

17 2,87 -4,65 -2,24

18 -12,83 3,20 15,86

19 -11,13 -13,90 -19,43

20 -6,66 2,56 -59,81

21 6,44 10,61 38,03

22 -16,21
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ANEXO II

Cálculo do AR (média) e do CAR
Ri-Rm AR CAR CAR

-11 A ° -11A-6

-24 -5,29
-23 -1,42
-22 7,34
-21 3,59
-20 -0,33
-19 2,42
-18 5,00
-17 0,80
-16 6,89
-15 0,99
-14 9,84
-13 -6,44
-12 -1,07
-11 0,28 -0,79 0,28
-10 0,33 -0,45 0,61

-9 0,14 -0,31 0,76
-8 -0,77 -1,09 -0,02
-7 -0,78 -1,86 -0,79
-6 -0,34 -2,20 -1,14
-5 5,48 3,27
-4 1,29 4,56
-3 3,06 7,62
-2 0,59 8,21
-1 0,37 8,58

o 4,12 12,69
1 0,16
2 1,01
3 2,82
4 -2,68
5 2,65
6 -0,92
7 -2,51
8 -1,07
9 -0,99

10 0,80
11 4,55
12 1,49
13 -1,86
14 0,01
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15 -4,96
16 3,73
17 -0,22
18 1,59
19 -2,16
20 -6,65
21 4,23



v
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ANEXO II

Cálculo do AR (média) e do CAR
Ri-Rm CAR CAR

-5 A ° -6 A 6

-6 -0,34
-5 5,48 5,13
-4 6,77 6,42
-3 9,83 9,48
-2 10,42 10,07
-1 10,78 10,44:

o 14,90 14,56
1 14,72
2 15,72
3 18,55
4 15,86
5 18,52
6 17,60



ANEX:O III

CÁLCULO DO T-STUDENT E DOS TESTES DE MÉDIAS NOS 12 MESES
ANTES DO LANÇAMENTO DOS ADRS

MÉDIA
DESVIO PADRÃo
N
T-STUDENT

1,42
1,92

12,00
2,07 SIGNIFICANTE AO.NÍVEL DE 0,10

TESTE DE MÉDIAS

A) - VARIÂNCIAS IGUAIS, DESCONHECIDAS

ANTES PÓS
MÉDIA -0,19 2,48
VARIÂNCIA 0,22 3,57
n 6 6

I) - Ho: média A = média B
RI: média A < média B

II) - RC fixado para alfa=O,OI, temos: ]3, 17;infinito[ para 10 g.l.

III) - S2 = 5.0,22+5.3,57/1O=l.895 OU S~l.377
To = 2,48+0,19/1,377.(2/12)1\0,5 = 4,75

IV) - Conclusão: Como To pertence à RC, rejeita-se Ho, ou seja,
há evidências de que a média dos 6 meses antes do lançamento é maior
do que a média do décimo segundo mês ate o sexto mês antes do lançamento

B) VARIÂNCIAS DESIGUAIS, DESCONHECIDAS

I) - Ho: xl = yl
RI: xl <yl

II) - v = (0,22/6+3,57/6)A2/[(0,22/6)A2/5+(3,57/6)A2/5] = 5,53
v = 6, o que significa RC = ]-3,14;3,14[ com alfa = 0,02

Ill) - To = -o, 19-2,48/(0,22+3, 57/6)AO,5 = -3,359

IV) - Conclusão: Como To não pertence aa RC, rejeitamos Ho, ou seja, há
evidências de que a média dos seis meses antes do lancamento é maior do
que os seis meses compreendidos entre o décimo segundo mês e o sexto mês
antes do lançamento dos ADRs.
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ANEXO IV

DADOS ESTATÍSTICOS
COMPANHIAIPAÍs NO.OBSER- ALFA BETA R2 DURBIN-

VAÇÔES WATSON

CHIT.,E

C.T.C. 54 1,81 0,84 0,54 . 1,94

CHILECTRA 54 1,52 1,01 0,51 2,14

CERVo UNIDAS 54 2,14 0,74 0,22 2,51

MADECO 54 0,82 0,98 0,38 1,57

MASISA 54 -0,20 1,25 0,33 1,73

ENERSIS 54 0,97 1,17 0,46 2,22

SOC.QUIM. & MINERA 12 -1,23 0,54 0,25 2,45

ARGENTINA

TELECOM 29 2,79 0,85 0,61 2,38

TELEFONlCA 32 4,13 0,76 0,60 1,67

IRSA 28 3,76 0,83 0,36 1,70

COML. DEL PLATA 48 4,85 0,67 0,50 2,42

BANCO GALICIA 43 7,19 1,20 0,66 1,64

BANCO FRANCES 48 6,10 0,72 0,39 2,13

BAESA 22 3,45 0,61 0,39 2,13

CENTRAL COSTANERA 8 2,82 1,26 0,83 2,48

CENTRAL PUERTO 8 0,118 1,02 0,62 2,19

Y.P.F. 13 ~,07 0,58 0,53 1,84
,

BRASIL

ARACRUZ 67 -0,33 0,64 0,41 2,56

VENEZUELA

CORIMON 13 4,73 0,50 0,25 1,65

VENEPAL 43 -3,47 0,83 0,42 1,64

VENPRECAR 25 0~55 0,36 0,15 2,15

COLÔMBIA

BANCO GANADERO 27 1,38 0,79 0,43 2,13

CORPORAT. F. VALLE 27 -1,24 0,73 0,35 1,96
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