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RESUMO

O volume de American Depositary Receipts, ADRs, negociados mundialmente 
apresentou um crescimento substantial a partir do initio da decada de oitenta. O Brasil 
entrou definitivamente nesse contexto no segundo semestre de 1993, com a emissao 
realizada pela Suzano Bahia Sul Papel e Celulose. Essa emissao foi realizada em 
mercado de balcao, tendo sido estruturada em nlvel secundario. No ano subseqiiente, 
seguiram outros casos como o da Cemig, o da Sao Paulo Alpargatas, o da Cyrela etc. 
Esse cenario tern como fundamento a abertura do mercado national para investimentos 
estrangeiros, sendo capaz de proporcionar beneficios tanto a investidores como a orgaos 
reguladores. Os impactos da implementa?ao de um programa de ADRs tern sido objeto 
de analise por diversos estudiosos, tais como Bin et al. (2003); Foerster e Karolyi 
(1999); Grammig et al. (2000); Sundaram e Logue (1996); Alexander et al. (1988), 
Matsumoto (1995), Marcon (2002) e Bruni (2003), dentre outros. Os trabalhos 
consultados para fins de realiza^ao dessa pesquisa, no entanto, nao apresentam 
resultados conclusivos no que tange as empresas brasileiras. Assim, esse trabalho 
investigou como os pre?os das a^oes e a visibilidade das empresas atraves do 
faturamento sao afetados pela implementa$ao efetiva de um programa de ADR. Os 
resultados apurados foram decorrentes da aplica^ao da metodologia de estudo de 
evento. As variaveis examinadas foram os retomos domesticos das companhias 
analisadas, bem como suas receitas de vendas. A amostra initial abrangeu 98 programas 
de ADR, implementados por empresas cujos tltulos sao ou foram negociados no 
mercado brasileiro, entre 1995 e 2004. Os resultados obtidos fomecem evidencia de nao 
haver rea?ao positiva dos retomos das a?6es negociadas no mercado domestic©. Tanto 
no periodo do anuncio ou proximo ao evento como em periodo posterior, nao foi 
constatada reapao significativa. A analise das receitas de vendas tambem nao indica 
haver aumento significative apos a emissao de ADRs. Esses resultados, conjuntamente, 
mostram indicios significativos de que as vantagens alegadas para a emissao de ADRs 
nao sao verificadas no periodo analisado em relapao ao mercado de capitals brasileiro. 
Nesse contexto, as posslveis razoes dos resultados encontrados nessa pesquisa podem 
ser atribuldas a evidencias de nao segmenta?ao entre os mercados de capitals brasileiro 
e norte-americano.
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ABSTRACT

The trading volume of American Depositary Receipts, ADRs, has substantially 
increased around the world since beginning of 80’s. Brazil was definitely inserted in 
this market by the end of 1993, with the issue of Suzano Bahia Sul Papel e Celulose 
shares on OTC market. This was followed by other companies, such as Cemig, Sao 
Paulo Alpargatas, Cyrela etc. This scenario is based on the Brazilian market openness to 
foreign investments. The impacts of implementing ADR programs have been 
exhaustedly studied by Bin et al. (2003); Foerster e Karolyi (1999); Grammig et al. 
(2000); Sundaram and Logue (1996) and Alexander et al. (1988); Matsumoto (1995); 
Marcon (2002) and Bruni (2003), among others. The analyzed papers, however, 
highlight that there are no conclusive results, mainly, for the Brazilian capital market. In 
this way, this research analyses how different factors are affected by the implementation 
of ADR programs. It was applied the event-study methodology. They were analyzed the 
domestic returns of the companies included in the sample and their receipts. The initial 
sample embraced 98 Brazilian ADR programs issued between 1995 and 2004. The 
results indicate no significant price reaction for the analyzed shares. Nor the receipts 
presented any significant reaction to the studied event. These results can possibly be 
considered an important trace that alleged advantages for issuing ADRs are actually not 
verifiable in practice. The possible reasons for it might be related to the fact that 
Brazilian and American capital markets are not segmented anymore.
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1. INTRODUQAO

1.1 Apresenta^ao

Brasil encontra barreiras

No periodo que seguiu a Segunda Grande Guerra, os govemos em geral comesaram a adotar 

uma serie de politicas restritivas ao fluxo intemacional de capitais. Alem da imposi?ao de alta 

carga tributaria e custos de transa?ao, existiam tambem restri?oes explicitas a participa?ao 
estrangeira no capital das empresas, a mobilidade de capital e as transa?6es de cambio. Alem 
disso, seus mercados financeiros eram freqiientemente pequenos e caracterizados por baixo 
nivel de liquidez. Esses aspectos restritivos acarretam o fato de muitas empresas terem se 
tornado dependentes do mercado de capitais domestic©, tendo que arcar com um alto custo de 
capital (MAIA, 1997, p. 59-68 e SILVA NETO, 1997, p. 25-29).

Segundo Maia (1997, p. 302-303), “O capital estrangeiro no 
economicas, burocraticas e, em passado recente, ate constitutionals.” A propria morosidade 

de aprecia?ao da lei de patentes e apontada como elemento de obstru^ao a entrada de capital 
estrangeiro no territorio nacional, alem de acarretar “represalias do govemo dos Estados 
Unidos. Diversos produtos brasileiros foram drasticamente tributados pelas alfandegas 
americanas.”

Observa-se que a obra mencionada no paragrafo anterior e de 1997. Sendo assim, seu 
comentario sobre a lei de patentes apenas contemplava o projeto de lei que tramitava pelo

Apenas recentemente, os mercados financeiros tern se tornado mais abertos a 
internacionaliza^ao de capitais, ou seja, buscando uma redu^ao no nivel de segmenta?ao de 
mercado. Um dos principals fatores apontados por Caves et al. (2001, p. 165-167) e a 
liberaliza?ao do mercado de capitais para a realiza^ao de atividades das corpora?6es 
multinacionais, que estao relacionadas com os investimentos estrangeiros diretos. Esses 
investimentos “envolvem, tipicamente, a cria^ao ou aquisi?ao de uma subsidiaria no exterior 
por uma empresa.”
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1 A Lei no. 9.279/96 & a que se denomina de Lei de Registros e Patentes.

Nesse cenario, vem se tomando cada vez mais dificil para os paises se isolarem do resto do 

mundo no ambiente econdmico global atual, o que significa dizer que os mercados se 

encontram mais integrados. Essa recente tendencia de integra^ao dos mercados financeiros 

tern gerado para as empresas a necessidade de buscarem a amplia?ao da base de investidores 

intemacionalmente. No caso dos paises emergentes, essa abertura dos mercados financeiros e 

de capitals para investimentos estrangeiros pode contribuir efetivamente para o crescimento 

econo mi co.

O Conselho Federal de Contabilidade, CFC, por intermedio da Resolu?ao no. 774/ 94 

descreve que:

“Os usu^rios tanto podem ser intemos ou extemos e, mais ainda, com interesses diversificados, 
razSo pela qual as informaffies geradas pelas Entidades devem ser amplas e fidedignas e, pelo 
menos, suficientes para a avalia<;ao da sua situa^o patrimonial e das muta?6es sofndas por seu 
patrimonio, permitindo a realizable de inferencia sobre o seu future.”

Observe-se que a Contabilidade nao deve ser entendida isoladamente, mas no contexto em 

que se situa, tendo o objetivo de fomecer qualquer informa^ao util sobre a situa?ao 

patrimonial das entidades contabeis ou economicas aos que se interessem. Quanto aos 

interessados, estes se consubstanciam nos denominados usuarios das informa^oes contabeis, 

que tanto podem ser intemos ou extemos as entidades.

Como conseqiiencia natural desse contexto de quedas de barreiras ao capital estrangeiro, e 

possivel observar que a pressao advinda do ambiente de negocios tern enfraquecido a 

mentalidade conservadora de os govemos manterem restri?6es tao contundentes, tomando 

altos os custos de transa?ao. Apesar de o mercado de capitals atualmente ser menos 

regulamentado que no passado, ha um consenso na academia contabil que barreiras a 

integra^ao financeira e a liberaliza?ao ainda existem, conforme apresentado no capitulo 3.

Congresso Nacional desde 1987, apos inumeras emendas. O referido projeto ja foi convertido 

em lei e sancionado pelo Presidente da Repiiblica, porem, apenas no final de 1996. 1
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A confiabilidade e definida pelo Statement of Financial Accounting Concepts, SFAC no. 2 , 

1980, como a qualidade da informa^ao que garante que ela seja razoavelmente livre de vies,

Entao, a Contabilidade atingindo seu objetivo de suportar as decisoes dos gestores intemos e 

externos das corpora^oes e reduzindo a assimetria informational e o problema de sele?ao 

ad versa, possibilitara que esses usuarios estejam pressupostamente mais aptos a efetuarem um 

acompanhamento efetivo dos negocios das entidades economicas (ou contabeis).

Dessa maneira, destaca-se o fato de que nao apenas a qualidade da gerencia dos negocios 

organizacionais, mas tambem a decisao dos investidores, estao intimamente atrelados as 

informa?oes de que dispoem em determinado momento.

2 Vide ludfcibus (1997, p. 77); Meigs e Meigs (1984, p. 586); Statement of Financial Accounting Concepts, 
SFAC, no. 2 (1980, p. 26); Hendriksen e Van Breda (1999, p. 131); Martins et al. (1985, p. 26).
3 O SFAC no. 2 e um material de suporte para o entendimento das regulates do Financial Accounting 
Standards Board, FASB, que tern a incumbencia de emitir normas de contabilidade nos Estados Unidos. Esse 
material de suporte contdm um descritivo detalhado de cada conceito bisico em contabilidade, tais como 
princlpios e normas, bem com exemplos de sua aplicabilidade e se concentra nas qualidades da informafSo 
cont^bil. Serve ainda de apoio ao entendimento dos Statements of Financial Accounting Standards, SFAS, que 
sSo as regulamenta?3es especfficas a cada tipo de transact) ou procedimento. A tltulo de exemplo, o SFAS no. 
13 trata da forma de contabiliza^So das operates de leasing e o SFAS no. 52 estabelece os fundamentos e 
crit^rios a serem observados para a conversSo de balances em moeda estrangeira.

Observe-se que os principals autores em Contabilidade referendam tai entendimento 

esclarecendo que o seu objetivo e o de elaborar, sistematizar e prover informa^oes de carater 

economico-financeiro, relativas ao patrimonio das unidades economicas aos seus diversos 

usuarios. Estes correspondent principalmente aos gestores dessas organiza^oes, seus 

acionistas, investidores, analistas de mercado, credores, empregados e ate o governo, de modo 

que lhes possibilitem explicar e predizer a situa?ao patrimonial dessas entidades.

Dessa maneira, a Contabilidade assume um papel crucial frente ao desafio de atender 

tanto a seus usuarios internes como externos. Isso posto, torna-se coerente afirmar que 

os profissionais em Contabilidade devem observar os Principles Fundamentals de 

Contabilidade, garantindo que as informa?oes prestadas possuam certas qualidades 

fundamentals, tais como confiabilidade, comparabilidade, compreensibilidade e 

relevancia.
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empresa.

A Comparabilidade, segundo Hendriksen e Van Breda (1999, p. 101), representa a qualidade 

da informapao que permite aos usuarios identificar semelhan?as e diferen?as entre dois 

conjuntos de eventos economicos, que deveriam ser refletidos pela Contabilidade, ja que 
impactam a situa?ao patrimonial das entidades contabeis.

Finalmente, quanto a relevancia, esta requer que a informa?ao seja pertinente, ou que, de 
maneira util, esteja associada a a^oes que visem facilitar os resultados desejados pelos 
usuarios da informa^ao contabil. Tai qualidade se encontra descrita com maior detalhamento 
no capitulo 2 desse trabalho.

Assim, nao e tarefa simples avaliar a relevancia mencionada no paragrafo anterior. A 

dificuldade reside no fato de que, sob esse prisma generico, o principal parametro para sua 
mensura^ao e o conjunto agregado das necessidades dos seus usuarios. Destarte, sendo fun?ao 
das utilidades esperadas de seus usuarios.

representando o seu objeto da melhor forma possivel. Nesse sentido, a confiabilidade se 
fundamenta na verificabilidade e na fidelidade de representa^ao.

No que tange a compreensibilidade, Hendriksen e Van Breda (1999, p. 103) e ludicibus 
(1997, p. 77) atestam que a informa?ao produzida pela Contabilidade apenas podera ser util 
caso seus usuarios a compreendam. Porem, nao ha a necessidade de uma simplicidade 
exagerada que impossibilite qualquer tipo de analise mais especifica do desempenho da

Especificamente, ao tratarmos da relevancia da informa?ao contabil, nao ha como 
desconsiderar o fato de que a relevancia em si refere-se a um conceito altamente subjetivo e 
esta intrinsecamente atrelada a sua respectiva utilidade, que e fun^ao direta da satisfapao do 
usuario da informa?ao contabil.
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Segundo Foster (1986 apud Lopes, 2002, p. 3),

Nessa segunda abordagem de Foster, a grande importancia dada a questao de acesso das 
companhias aos mercados estrangeiros tem sido refletida nos estudos sobre Finan^as 
Internacionais. Especial aten?ao tem sido concentrada na investiga^ao do grau de integra?ao 
entre os mercados e o impacto que isso teria na forma^ao dos pre?os das a?6es das 
companhias, que tenham aderido a um programa de ADR, American Depositary Receipt.

Ao se tratar da forma?ao dos pre<?os das a?oes dessas companhias que optam pela listagem 

simultanea em mais de um mercado bursatil, ha autores como Grammig et al. (2000), que 
atribuem denomina^ao a uma outra linha de pesquisa. Tai denomina?ao e International Price 

Discovery4, ainda sem correspondencia no vernaculo nacional. Esses autores, alem de 

fomecerem um descritivo abrangente dos fundamentos dessa linha de estudo tambem efetuam

Esses estudos, retro-expostos, deram ensejo a duas abordagens gerais de pesquisa, cada qual 

seguindo numa dire?ao especifica, mas ambas complementares e com o objetivo de aprimorar 
a analise da relevancia das informa^oes contabeis.

Todavia, desde a publica^ao dos estudos realizados por Fama (1965), Ball e Brown (1968), e 

Beaver (1968), passou a existir a possibilidade de se avaliar a relevancia das informa?6es 

contabeis para os participates do mercado de capitals. Isso foi possivel em decorrencia da 

teoria por eles formulada e que fundamentou o estabelecimento da abordagem positiva em 

Contabilidade, em detriment© a normativa, ao menos, no que se refere a esses usuarios, que 

sao basicamente os investidores.

4 Essa linha de pesquisa se concentra na busca da explica^ao sobre a forma^ao dos pre?os dos titulos e valores 
mobiliArios negociados em varies mercados financeiros simultaneamente.

A primeira dire<?ao procura verificar a relevancia da informa<;ao fomecida pela contabilidade para 
investidores e outros usuarios dentro do conceito de que a contabilidade compete com outras 
fontes de informa^ao, tendo de ser avaliada para que se possa verificar sua real utilidade para a 
sociedade. De acordo com essa perspectiva, padroes contabeis e outros aspectos da 
regulamenta?ao podem ser avaliados empiricamente.
Pela segunda abordagem, procura-se investigar a eficiencia relativa dos mercados em termos do 
conjunto de informa^bes contabeis.
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que, mesmo tratando-se de mercado financeiro, pode haver a possibilidade de arbitragem.

Para fundamental o desenvolvimento desse estudo utilizou-se o trabalho de Alexander et al.

1.2. Situa^ao Problems

Sundaram e Logue (1996), Bin et al. (2003), Jayaraman et al. (1993), Foerster e Karolyi 

(1993), por sua vez, direcionam suas pesquisas para os impactos da implementa^ao de dupla 
ou multipla listagem das a?oes sobre suas respectivas cota?6es domesticas de pre?o.

Nas decadas de 80 e 90, a rapida globaliza?ao do mercado de capitais e o desenvolvimento 

dos mercados emergentes levaram os investidores americanos a se interessarem pelos titulos

(1988), do qual outras variantes foram formuladas, tais como Karolyi (2002) e Rabinovitch et 
al. (2003). Os referidos autores analisaram os retomos dos titulos das empresas que aderiram 
a programas de ADRs, pre e pos listagem.

Alem disso, Sundaram e Logue (1996) tambem levantam evidencias de que os ganhos 
provenientes da implementa^ao de um programa de ADR, nivel II ou III, seriam decorrentes 
da segmenta^ao de mercado, o que possibilitaria a realiza?ao de operates de arbitragem.

uma analise centrada no volume de a^oes negociadas em ambas as bolsas alema e norte- 
americana. Eles chegam, inclusive, a levantar as hipoteses de arbitragem ou nao-arbitragem, 

mesmo se tratando de mercado financeiro. Essa atitude evidencia a existencia de indicio de

companhias. Porem, tais componentes nem tern sido mencionados por outros trabalhos dessa 
area. A falta de consenso e entendimento, considerando o efeito da implementa?ao de um 
programa de ADR, e o que motiva a realiza^ao dessa pesquisa.

Alem da segmenta?ao de mercado, como indicam os estudos de Alexander et al. (1988) e 
Sundaram e Logue (1996), esses efeitos nos pre?os das a^oes negociadas poderiam ser 
tambem decorrentes de outros fatores, tais como visibilidade da companhia como fator de 
marketing ou custo adicional para a companhia devido ao aumento na evidencia?ao contabil. 
Estes fatores deveriam afetar fundamentos como a receita de vendas e o lucro das
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No campo da Contabilidade, por exemplo, tem-se uma expansao natural da defmi^ao de 
usuario extemo das informa^oes contabeis, que passa a abranger tambem, dentre outros, os 
gestores, investidores, credores, governo e ate funcionarios das empresas filiais, subsidiarias 
ou sucursais instaladas fora do pais de origem da empresa matriz ou controladora.

Tendo como base esse aspecto da international izai?ao dos mercados de capitals, surgem 
diversas oportunidades no context© de pesquisas.

Observe-se que as empresas nao-estadunidenses, que tenham seus titulos e valores mobiliarios 
negociados nas bolsas de valores daquele pais, sujeitam-se as normas comerciais e de 
mercado de capitals ali vigentes.

Essa diversifica^ao de carteira e realizada por meio da transa?ao de recibos negociaveis, cujos 

lastros representam uma determinada quantidade desses titulos patrimoniais emitidos em seu 

mercado local, onde sao custodiados. No caso dos titulos patrimoniais das empresas nao 
americanas, estes podem ser ofertados a compra e venda no mercado estadunidense por meio 
dos programas de ADRs.

5 No que se refere A diversifica^Ao intemacional e a redu^Ao do risco da carteira de investimentos, Solnik (1991) 
aponta que “the ADRs traded in the U.S. market are mostly big firms in their home countries, and it is likely that 
they have lower diversification benefits than a typical foreign firm.”
6 O relatdrio anual de que trata esse trecho contendo as informa^bes discriminadas 6 denominado de Form 20-F.

A SEC, Securities and Exchange Commission, Comissao de Valores Mobiliarios norte- 
americana, tern entre suas responsabilidades o dever de assegurar que os investidores recebam 
informa?6es adequadas e precisas no tocante a todos os titulos negociados no mercado 
americano. Dessa forma, as empresas estrangeiras que tenham programa de ADR 
implementado precisam arquivar na SEC relatorio anual6 contendo informa?6es gerais sobre a 

empresa, o pais em que atua e as demonstrates contabeis, de acordo com as praticas 

contabeis do pais, bem como uma reconcilia^ao do lucro e do Patrimonio Liquido, PL, aos 
United States Gennerally Accounting Principles, US GAAPs, que se consubstanciam nas 

normas e principios contabeis adotados pelos Estados Unidos da America.

estrangeiros, levando a possibilidade de diversifica?ao das carteiras de investimento5 com a 

utiliza<;ao de titulos representatives do patrimonio das empresas sediadas em outros paises.
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A SEC exige a reconcilia?ao dos resultados e do PL aos US GAAPs com base em dois 
pressupostos. Primeiro, os custos de evidencia^ao contabil para as empresas americanas e 

maior que o das estrangeiras por se exigir mais informa^bes. Segundo, para o investidor 

americano, a relevancia das informa^oes divulgadas pelas empresas estrangeiras, de acordo 
com o seu conjunto de normas e principles contabeis local, e inferior a relevancia das 
informaepoes divulgadas pelas empresas americanas por nao utilizarem os US GAAPs.

Ao mesmo tempo em que a expansao do que se denomina de usuario externo da informatjao 
contabil parece natural, corroborando diretamente com a ideia de que a elabora^ao de um 
conjunto mais complete de informa?bes contabeis fosse necessaria, os resultados dos estudos 

realizados para a averigua<?ao da relevancia das informa?bes contabeis elaboradas conforme 
um ou outro conjunto de normas e principios de contabilidade vem apresentando resultados 

incongruentes e nao convergentes.

Entretanto, no que diz respeito ao segundo pressuposto descrito anteriormente, de que a 
relevancia das informafoes divulgadas pelas empresas estrangeiras e inferior a das 
informa^bes divulgadas pelas empresas americanas que utilizam os US GAAPs como padrao 
de divulga^ao parece ser razoavel, dada a orienta^ao estrita desse conjunto de normas e 
principios contabeis aos participantes do mercado de capitals, diferentemente da orienta?ao 
das normas e principios contabeis brasileiros aplicaveis as institutes nao-financeiras que 
nao sejam de capital aberto.

Nao faz parte do escopo desse trabalho a discussao do primeiro pressuposto apontado no 
paragrafo anterior, pois nao foram encontrados estudos que o fundamentem, tampouco 
identificados de forma detalhada os componentes do custo de evidencia?ao contabil, ate 
mesmo pela propria dificuldade decorrente das diversas formas de se realizar tai 
procedimento, bem como pelos diversos canais disponiveis para tanto. Alem disso, tais custos 
sao muito especificos a cada organiza^ao chegando, inclusive, a depender do historico de 
relacionamento da respectiva empresa com os veiculos de comunica?ao utilizados para tai 
finalidade.



13

No que tange aos mercados de capitals, essa segmenta^ao cria incentives para que as 

companhias adotem politicas operacionais e financeiras que reduzam os efeitos negativos 

desse tipo de regula?ao.

Essas diferen<?as mencionadas nos paragrafos acima refletem diretamente um aspecto da 

segmenta^ao entre os mercados analisados por Ballerslev e Livnat (1997) e por Alford et al. 

(1993), qual seja, a regulatoria contabil.

7 Na realidade, Keppler e Lechner (1997, p. 175-193) apresentam quatro politicas, a saber: (i) investimento 
direto em a?6es de empresas sediadas em mercados emergentes; (ii) investimentos indiretos, mediante a 
aquisif^o de empresas emergentes com registro em bolsas de palses desenvolvidos; (iii) aplica^ao em fundos 
mutuos abertos ou fechados de investimento; ou 4) aquisi^ao de recibos de depdsitos de a?bes de empresas de 
mercados emergentes. Observe-se que as tres politicas de Stapleton e Subrahmanyam (1977, p.313), que figuram 
no texto principal se equivalem as de Keppler e Lechner aqui descritas.

_  *1 _

De qualquer maneira, Keppler e Lechner (1997, p. 175-193) e Stapleton e Subrahmanyam 

(1977, p.313) apontam tres politicas basicas para as empresas buscarem reduzir as barreiras 

aos investimentos estrangeiros: (i) capta?ao de fundos estrangeiros por investimento direto ou

Como exemplo, podemos citar o de Ballerslev e Livnat (1997) que registrou evidencias no 

mercado espanhol de que o fato de se voltar a estrutura da contabilidade para os investidores, 

que antes era calcada nos fundamentos estabelecidos para fins tributaries propiciou a 

atribui?ao de maior relevancia das informa?6es contabeis, ja que apresentaram maior nivel de 

associa?ao relativa com os pre?os de mercado das a^bes das empresas analisadas. Nesse 

sentido, pode-se argiiir que se uma aproximapao a estrutura de contabilidade adotada nos 

Estados Unidos da America do Norte faz com que a relevancia das informagbes contabeis 

espanholas apresente acrescimo em sua relevancia, entao os US GAAPs forneceriam um 

conjunto mais complete de informa$6es contabeis.

Por outro lado, ha tambem os trabalhos como os de Alford et al. (1993), que encontraram 

evidencias significativas de que os resultados contabeis apurados em conformidade com o 

conjunto de normas e principios contabeis franceses, australianos, holandeses e do Reino 

Unido possuem maior relevancia que as informa^bes contabeis elaboradas consoante 

aplica?ao dos US GAAPs.
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em carteira; (ii) reorganiza^ao societaria com empresas estrangeiras8; ou (iii) negocia?ao dos 

titulos e valores mobiliarios da empresa no mercado externo.

Segundo Sundaram e Logue (1996, p.67-68), a teoria sugere que se os mercados forem 

completamente integrados, nao ha razao para a existencia de retornos anormais nas a?oes 

negociadas no mercado domestic© decorrente da oferta de a?6es a negocia?ao externa, ja que 

os investidores pressupostamente ja possuem acesso a ambos os mercados.

Com base nessa linha de raciocinio, diversas pesquisas tern evidenciado a existencia de 

impactos significativos nos pre<?os domesticos das a^oes quando a dupla listagem se efetiva.

Respaldado nessa hipotese, Sundaram e Logue (1996); Miller (1999); Howe e Keim (1987); 

Foerster e Karolyi (1999), Gagnon e Karolyi (2003), Alexander et al. (1988) encontraram a 

presenga de retornos anormais significativos decorrentes da emissao de ADRs. Por outro lado, 

Martell et al. (1999); Lee (1991) e Lau et al. (1994) nao encontraram impactos significativos 

nos retornos das a?6es das empresas analisadas negociadas em seus mercados domesticos.

A confrontagao das evidencias encontradas por Ballerslev e Livnat (1997) e Alford et al. 

(1993), que tratam da qualidade das informa<?6es contabeis elaboradas mediante aplica?ao de 

diferentes conjuntos de principios e padroes contabeis, bem como dos estudos apresentados 

no paragrafo anterior sobre a segmenta?ao de mercados; e ate mesmo os trabalhos que tratam 

da varia<?ao do custo de capital, comentados anteriormente, representam um claro exemplo da 

avalia?ao de Oxelheim (2000, p.l) de que

8 Para maiores detalhes dos itens (i) e (ii), vide Weston et al. (2001), Caves (1982), Harris e Ravenscraft (1991) e 
Stulz (1995), que apresentam um compendio elucidative e abrangente sobre esses assuntos.

O presente estudo concentra-se nessa terceira politica de redu^ao das barreiras aos 

investimentos estrangeiros, que representa um ponto de discussao de crescente importancia na 

literature de finan^as intemacionais como ferramenta estrategica de gestao.

Ao estudar as rea?6es dos pre?os domesticos a implementa?ao de um programa de ADR, 

inferencias importantes podem ser realizadas acerca da resposta do mercado a 

intemacionaliza^ao das a?6es da companhia.
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Nessa linha de estudo, Bin et al. (2003) buscam identificar a participate relativa das taxas 

cambiais e das taxas de juros na precifica?ao dos ADRs. Esses autores mostram que os 

mercados analisados (australiano, europeu, japones, chines, chileno, coreano, mexicano e sul- 

africano) sao bastante sensiveis ao mercado de cambio e de juros.

Essas denominadas ineficiencias de pre?o representam o principal suporte a linha de pesquisa 

descrita por Grammig et al. (2000), comentada em 1.1.

De forma adicional, ainda e possfvel destacar que as evidencias da existencia de impacto 

significative sobre os preQos das a?6es locais das companhias, quando da emissao de ADRs, 

sao forte indicio de que deve haver uma forma de segmenta?ao de mercado entre os paises 

que justifique essas ineficiencias de pre?o.

Os resultados de Bin et al. (2003) apresentados sao problematicos, dado ao fato de ter 

utilizado os pre^os das ADRs numa formula?ao linear nao adequada, ja que a transformagao 

logaritmica e feita apenas sobre a diferen^a do indice de mercado americano utilizado e a taxa 

basica de juros norte-americana, ou sobre a diferen^a da taxa cambial entre os Estados Unidos 

e o pais de origem do conjunto de empresas analisadas e assim sucessivamente. Alem disso, 

toma-se patente a nao considerate de arbitragem cambial na composite dos pre?os das 

ADRs.

A maior parte dos estudos econom^tricos sugerem que os mercados nacionais estao 
gradativamente tornando-se parte de um mercado de capitals global. As considerables 
dos resultados da andlise da extens3o dessa integrate, no entanto, s3o frequentemente 
inconclusivas. 9

9 “Most econometric studies of equity market integration suggest that national markets are increasingly 
becoming part of a global equity market. As regards the extent of this integration, however, the results are often 
inconclusive.”

Retomando a questao da ineficiencia de pre^o suscitada anteriormente, assim como Grammig 

et al. (2000) e Bin et al. (2003), diversos outros estudos tern se concentrado nesse assunto 

pela analise das altera?oes no valor de mercado seguindo a internacionaliza^ao das 

companhias. Como exemplo, e possivel ci tar Alexander et al. (1987), Karolyi (2002), Gagnon 

e Karolyi (2003), Alexander et al. (1988), Howe e Keim (1987) e Foerster e Karolyi (1999).
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1

Todavia, esses impactos nos pre?os das a?6es domesticas poderiam tambem ser decorrencia 
de outros fatores, que nao a segmenta?ao de mercado. Dentre esses outros fatores, que 

poderiam afetar as conclusoes dos trabalhos retro-mencionados, podem ser destacados a titulo 
de exemplo a visibilidade da companhia como fator de marketing, ou os custos decorrentes da 
necessidade de atendimento a uma gama mais ampla de exigencias de divulga?ao de 
informates contabeis.

As principals vantagens apontadas para a implementa?ao de um programa de ADR, segundo o 
Bank of New York (2OO3)10, sao:

Quanto a questao do risco da empresa, cabe observar que o fato de se di vulgar mais 
informa^oes ou as mesmas informa^oes mensuradas de forma diferente nao significam, 
necessariamente, redu^ao do risco do negocio.

Dentre esses fatores, o aumento do numero de potenciais investidores ou a facilita^ao de 
reorganiza^oes societarias parecem ser conseqiiencias naturais da dupla ou multipla listagem.

No que tange a liquidez e custo de capital, essas alega^oes ja tern sido amplamente testadas. A 

liquidez, por exemplo, foi testada por Grammig et al. (2000). Ja quanto ao custo de capital, 

Jorion e Schwartz (1986), Alexander et al. (1987), Foerster e Karolyi (1993), Sundaran e

• Aumento do numero de potenciais investidores decorrente da abertura de capital no 
mercado bursatil norte-americano;

• Melhoria da imagem da empresa;

• Aumento de liquidez das a?6es;

• Facilitate de reorganiza?6es societarias, em nivel international;

• Redu?ao do custo de capital;

• Forma^ao de pre^o mais justo das a?6es; e

• Redu?ao do risco da empresa, ja que estaria divulgando informa?6es contabeis 
apuradas mediante aplica?ao de principios e padroes contabeis mais rigorosos e, 
assim, estaria sendo mais transparente.

10 Disponlvel em http://www.adrbny.com. PAgina consultada em 23/11/2003.

http://www.adrbny.com
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De forma complementar, Bodie e Merton (1999) relatam que

Ou ainda, como descrevem Caves et al. (2001, p. 19), “Arbitrageur refere-se ao ato de 
comprar e vender em dois mercados em que os pre^os diferem, garantindo assim que ganhos 

possam ser obtidos.”

A questao da imagem, contudo, tern sido apenas citada pelos autores. No que se refere ao 

fator de visibilidade como instrument) de marketing poderia ser esperado que fundamentos 
fossem afetados em decorrencia de uma altera?ao no comportamento das receitas da empresa. 
Esse aspecto nao tern sido abordado, conforme constatado pela analise da bibliografia 
consultada.

Logue (1996) mostram que ele diminui para varias empresas, de diversos paises, que lan^am 

a?oes internacionalmente por meio de recibos negociaveis. Entretanto, Errunza e Losq (1985), 

Alexander et al. (1988) e Stulz (1999) procuram comprovar que, pelos modelos de avalia^ao 

de ativos internacionais, a liberaliza?ao do mercado de capitals tende a reduzir o custo de 

capital das empresas, ja que permite uma diversifica?ao do risco.

Nesse sentido, Gagnon e Karolyi (2003) assertam que “Em tese, isso nao requer capital e e 
sem risco. Mas, na realidade, ha impedimentos relevantes devidos as fric^oes de mercado e a 
existencia de informapao imperfeita que podem limitar a arbitragem.”

11 “Arbitrage is one of the central tenets of financial economics enforcing the law of one price and keeping 
markets efficient. It is defined as the simultaneous purchase and sale of equivalent securities in two different 
markets in order to profit from discrepancies in their price relationship.”
12 “Theoretically, it requires no capital and is without risk. But, in reality, there are important impediments due to 
market frictions and imperfect information that can limit arbitrage.”
13 “Yet another motivation for our effort is the relatively few papers on arbitrage in the market for ADRs and 
other cross-listed stocks”

Gagnon e Karolyi (2003) tambem fundamentam seus estudos atestando “a escassez de 
trabalhos sobre arbitragem no mercado de ADRs e outras a?oes listadas em mais um 
mercado.” 13

Arbitragem 6 um dos temas principals em fmangas refor?ando a lei de um pre^o unico e mantendo 
os mercados eficientes. Ela e definida como a compra e venda simultanea de tftulos financeiros 
equivalentes em dois diferentes mercados para a obtemjSo de lucro decorrente das discrepancias 
em suas relates de prefos.



18

1.3 Objetivo

Finalmente, a falta de consenso e entendimento dos efeitos da implementa^ao de um 

programa de ADR tambem fundamenta a realiza^ao desse estudo, inclusive, no que tange a 

analise dos impactos da alegada amplia?ao da visibilidade da companhia no mercado, seja 

intemo ou extemo.

Observe-se que, a considera^ao da hipotese de que o mercado e ingenue nao condiz com os 

resultados das pesquisas em finan^as de modo geral. Como levantado por Lopes (2002, p. 41), 

ao estudar a tempestividade do Resultado Contabil,

Essa analise da visibilidade da companhia foi delineada com base na afirma^ao de Aaker 

(1998, p. 118), que preconiza o seguinte:

O objetivo geral desse estudo e, em primeiro lugar, investigar a rea?ao do mercado domestico 

a implementa^ao do programa de ADR e, por fim, analisar os efeitos da implementa?ao 

desses programas sobre as receitas de vendas das companhias.

Tendo em vista o exposto por Lau et al. (1994, p. 744) com rela^ao aos resultados dos estudos 

sobre a dupla listagem, sendo uma internacional, nao serem conclusivos, e necessario que se 

questione a eficacia da listagem internacional, enfatizando a necessidade de pesquisas fiituras.

I

!

i

14 “A sensitive measure of how customers regard a product or service can be sales or market share. After all, if 
the relative value to a customer changes, sales and share should be affected, although there may be an occasional 
delay caused by market and customer inertia.
Sales levels can be strategically important. Increased sales can mean that the customer base has grown. An 
enlarged customer base, if we assume that new customers will develop loyalty, will mean future sales (...).”

Uma medida sensivel a forma pela qual os consumidores consideram os produtos ou services pode 
ser a receita de vendas ou a participacao no mercado. Em ultima instancia, se o valor relativo dos 
produtos ou servi^os variar para os consumidores, as vendas e a participacao no mercado deveriam 
ser afetados, embora possa haver um efeito retardado ocasional causado pela inercia do mercado e 
do cliente.
Os niveis de vendas podem ser estrategicamente importantes. Aumentos nas vendas podem 
significar que a base de consumidores tenha se ampliado. Um increment© na carteira de clientes, se 
assumirmos a questSo da fidelidade pode significar futuras vendas (...).14



19

1.4 Questoes e Hipoteses de Pesquisa

Questao Geral

Qual o impacto do programa de ADRs das empresas brasileiras no mercado de capitals?

Na tentativa de responder a esse questionamento, foi utilizada a seguinte hipotese.

A existencia de impacto significativo nos pregos domesticos das agoes pode ser considerada 

claro sinal de segmentagao entre os mercados brasileiro e norte-americano, ja que, em tese, 

em mercados totalmente integrados nao se espera que ocorra qualquer retomo anormal.

Assim, primeiro buscou-se avaliar o impacto da implementagao de um programa de ADR por 

uma empresa brasileira nos pregos das agoes que ela tenha em negociagao no mercado local.

Para atingir os objetivos, o presente trabalho e conduzido no sentido de se buscar evidencias 

que auxiliem a responder ao seguinte questionamento geral:

Desde os estudos iniciais, existem fortes tendencias de que os pregos sSo capazes de antecipar 
grande parte do conteudo informativo do resultado cont^bil. Essa antecipagSo ocorre por meio de 
reagSo anormal dos pregos antes do anuncio dos resultados cont^beis.
Na realidade, os estudos indicam que somente 10% do resultado anormal ocorre no mes do 
anuncio. Esse resultado reflete a iddia de que os pregos sSo afetados por fontes de informagao mais 
atualizadas do que os resultados. A entrada de um novo concorrente no mercado, por exemplo, 
afeta pregos imediatamente, mas pode demorar muitos pen'odos antes que os lucres apresentem 
tais impactos.

Finalmente, outro objetivo especiftco trata de analisar o nivel de arbitrageur entre os 

mercados.

a barreiras tarifarias,

Por outro lado, a nao existencia de impacto significativo poderia ter a explicagao de que a 

segmentagao, se houver, esta presente apenas alem do nivel do mercado financeiro. Nesse 

caso, poderia estar relacionado a barreiras tarifarias, ao livre comercio, a livre 

conversibilidade etc.
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Hipotese Gcral (Hg): 0 programa de ADR impacta no mercado de capitals.

De inicio, cabe observar que, pela hipotese da segmenta?ao de mercado de Sundaram e Logue 

(1996), pode-se esperar uma rea^ao positiva no periodo do anuncio do evento, significando 
um ajuste dos pre^os das a?6es das companhias emissoras as expectativas dos investidores. 
Na janela do evento, e possivel esperar-se que haja retorno anormal positive, significando que 
o ajuste nos pre^os decorrentes do anuncio nao foi integralmente refletido, podendo denotar 
alguma especie de imperfei^ao de mercado, assim como tambem e possivel que seja nulo, ao 
tratarmos de mercados eficientes na forma forte. Finalmente, na janela pos-evento, espera-se 
retomos anormais negatives, o que seria indicio de superestima?ao dos pre<?os pelos 
investidores, quando da ocorrencia do anuncio ou do proprio evento.

A hipotese Hg foi examinada nesse trabalho sob tres perspectivas. A primeira tern o escopo de 

avaliar o comportamento dos pre?os das a^oes das empresas brasileiras no mercado 
domestico, dada a implementa^ao de programas de ADRs.

Entretanto, em conformidade com a teoria da segmenta?ao de mercados de Sundaram e Logue 

(1996), o teste dessa hipotese deve ser realizado levando-se em considera?ao os impactos das

O teste desse tipo de hipotese e feito com base nos resultados apurados pela aplica?ao da 
metodologia de estudo de evento. O que se pretende verificar e a resposta do mercado 
domestico brasileiro a implementa^ao de um programa de ADRs. Se os valores dos retornos 
anormais acumulados forem significativamente diferentes de zero, isso implica um impacto 

efetivo da emissao de ADRs sobre o mercado local. O sinal dos retomos anormais 
acumulados indicara a natureza desse impacto, se positive ou negative.

Por outro lado, nao havendo a presen?a de retomos anormais em qualquer dos periodos 
analisados, seja do anuncio, do evento ou pos-evento, e possivel inferir-se que os mercados de 
capitals envolvidos se encontram integrados.
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Questao 1:

Qual o impacto nos pre^os dos titulos das empresas brasileiras emissoras de ADRs?

Essa indaga^ao e referente a primeira perspectiva de analise de Hg e tem o objetivo avaliar a 
forma o comportamento dos pre^os das a^oes das empresas brasileiras emissoras de ADRs 
nos periodos de anuncio, de listagem e pos listagem. A cada um desses periodos relaciona-se 

uma hip6tese especifica.

Dessa maneira, para responder a essa questao geral sob as tres perspectivas mencionadas sao 
desenvolvidas as seguintes questoes secundarias e suas respectivas hipoteses de suporte.

A segunda perspectiva e relativa a analise da rela?ao entre os pre?os das ADRs e de suas 

a?oes subjacentes no intuito de identificar a possivel existencia da possibilidade de arbitragem 
de pre?os. Essa verifica?ao foi efetuada mediante a analise de series temporais.

emissoes de ADRs em tres periodos distintos: o do anuncio, o da listagem simultanea em mais 

de um mercado de capitals, e o pos-listagem.

Enfim, a terceira perspectiva corresponde a analise do comportamento do faturamento das 
companhias brasileiras emissoras de ADRs com o objetivo de identificar um possivel impacto 
dos programas de ADRs no que tange a visibilidade dessas empresas. Para teste dessa 

hipotese foi utilizado teste de student t.

Hipotese 1 (Hi): O anuncio da emissao de ADRs impacta positivamente no prepo da a?ao no 

mercado de capitals brasileiro (domestico).

Para responder a esse questionamento, foram analisadas as reales dos pre?os das a?6es 
negociadas no mercado domestico das companhias brasileiras emissoras de ADRs. Para tanto, 

foram formuladas as seguintes hipoteses de pesquisa.
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pre?o da a^ao local no

Questao 2

As hipoteses Hi, H2 e H3 tern como fundamento a teoria apresentada por Sundaram e Logue 
(1996) descrita anteriormente, de que se tratando de mercados integrados, nao ha razao para 
se esperar a presemja de retomos anormais decorrentes das emissoes de ADRs. Alem disso, 
esses autores tambem argumentam que, se houverem esses retomos anormais, eles serao 
positives a epoca do anuncio e da efetiva?ao da listagem simultanea em mais de um mercado 
financeiro; e negatives no periodo posterior ao evento estudado.

Qual a rela^ao entre as cota?oes de pre?os das ADRs e as cota^oes de pre?o das suas a<?oes 
subjacentes?

Hipotese 3 (H3): No periodo pos-emissao de ADRs podem ser observados retomos anormais 
negatives no mercado de capitals brasileiro (domestic©).

Por outro lado, em mercados completamente integrados, a realizatjao de operates de 

arbitragem e reduzida ou mitigada.

A busca de resposta para essa questao e respaldada no fato de que a teoria sugere que, em se 
tratando de mercados segmentados, existe a possibilidade de se auferir ganhos extraordinarios 
em transa^oes que envolvam ativos similares, decorrentes das diferen^as de pre?o desses 
ativos nesses mercados. Tais transa?oes sao denominadas de operates de arbitragem, 
principalmente em se tratando de transa?oes que envolvam o aspect© cambial.

I

Hipotese 2 (H2): A emissao de ADRs impacta positivamente no 
mercado de capitals brasileiro (domestic©)..

Essa questao e referente a segunda perspectiva de analise de Hq. Dessa forma, buscou-se 
avaliar se haveria espa?o para a realiza^ao de arbitragem de pre^os relativamente aos 
mercados capitais brasileiros e norte-americanos.



23

Questao 3

Qual o impacto na visibilidade das empresas brasileiras que tenham emitido ADRs?

Hipotese 5 (Hs): As emissoes de ADRs impactam positivamente nas receitas.

Essa hipotese e testada com base no teste t de Student. Com a andlise dessa hipotese, 

pretende-se verificar provaveis razoes da existencia de impacto nas a?6es das empresas

A ultima hipotese (H5) considerada tern como objetivo buscar evidencias que auxiliem no 
entendimento do impacto na visibilidade das empresas brasileiras que tenham emitido ADRs.

Por fim, a terceira perspectiva de analise de Hg tern o objetivo de avaliar se a emissao de 
ADRs por parte das empresas brasileiras corresponde a alega?ao de que a exposi<?ao do nome 

da empresa ao investidor estrangeiro representa uma estrategia de marketing eficiente.

A verifica^ao de H4 foi realizada com base na analise de series temporais, tendo o coeficiente 
de determina?ao ajustado dos modelos de avalia^ao apresentados em 3.5 como referencias.

Hipotese 4 (H4): Os pre?os das a?oes no mercado brasileiro (domestico) sao iguais aos das 
ADRs.

A hipotese H4 tern fundamento a analise da paridade do poder de compra. Segundo essa 
teoria, seria razoavel esperar que um mesmo ativo fosse negociado a pre?os equivalentes em 
diferentes mercados.

No intuito de responder a esse segundo questionamento, acerca da identifica?ao do impacto 

nos mercados de capitals brasileiro e norte-americano decorrente das emissoes de ADRs, 

buscou-se avaliar a correla?ao entre os pre?os das ADRs e os pre?os das a?6es a elas 
subjacentes. Para tanto, utilizou-se H4 como base.
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1.5 Delimitagao

Adicionalmente, se as variances nas receitas das companhias nao forem correlacionadas com 
os pregos das agoes, entao, talvez fosse de maior interesse das empresas, ja que as variances 
de prego das agoes sao mais dificeis de serem controladas. A existencia de variagoes positivas 
de receita, por exemplo, devido a implementagao de programas de ADRs poderiam 
fundamentar uma mais solida estrategia operacional de longo prazo.

De acordo com a teoria dos mercados eficientes, expectativas sobre o futuro deveriam estar 
incorporadas ao prego atual das agoes, isso implica, portanto, que futuras variagoes nas 
receitas de vendas das companhias poderiam explicar as variagoes nos pregos das agoes hoje.

Em suma, essa pesquisa sera conduzida sob quatro enfoques basicos: (1) o comportamento 
dos pregos no mercado domestico; (2) a hipotese de segmentagao/integragao de mercados; (3) 
a arbitragem no ambito dos mercados financeiros; e (4) a visibilidade proporcionada para a 
empresa.

emissoras de ADRs negociadas no mercado brasileiro. Esses testes talvez auxiliem na 
explicagao das reagoes dos pregos das agoes em seu mercado de origem.

Para a execugao dessa pesquisa empirica, algumas delimitagoes precisam ser definidas. A 
implementagao deve ter ocorrido no periodo compreendido entre o segundo semestre de 1995 
e o final de 2004, para teste da primeira a terceira e quinta hipoteses, apresentadas em 1.3; ou 
a partir outubro de 1993, que corresponde ao programa mais antigo de ADR, constante da 
amostra, ate o final de maio de 2005 para o teste da quarta hipotese. A definigao desses

Nao se encontra no escopo desse estudo efetuar um comparative entre os diferentes criterios 
adotados para o reconhecimento contabil dos eventos estabelecidos por um ou outro conjunto 
de normas e principios contabeis, ja que essa pesquisa nao busca avaliar a qualidade das 
variaveis independentes envolvidas nos modelos propostos pelos autores pesquisados, 
tampouco suas interagoes.
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No que se refere a analise das receitas das companhias, a apresenta?ao de dados para quatro 

trimestres antes da listagem efetiva e dois depois foi o criterio principal para a defini<?ao das 

empresas incorporadas a amostra.

Apenas ADRs cujas a?oes subjacentes apresentaram cota?oes de pre?os disponiveis no banco 

de dados Economatica, para pelo menos 245 dias uteis antes e 240 dias depois das datas 

efetivas de listagem, foram consideradas. Alem disso, programas nao patrocinados foram 

excluidos.

Alem disso, a dificuldade em estabelecer o periodo exato do evento pode ter influenciado 

negativamente os resultados. Contudo, com base em outras evidencias empiricas, a validade 

desse estudo foi garantida16.

Contando com vantagens herdadas do periodo anterior, como a abertura comercial e a folga 
cambial, o Plano Real dividiu o ataque ao processo inflacionario em tres Cases: 1. A primeira fase 
(ortodoxa) trata do ajuste fiscal para equacionar o desequilibrio or<;amentirio da Uniao (...). A 
segunda fase (heterodoxa) 6 a tentativa de eliminar a inercia inflacionaria, atraves da introduce de 
uma nova unidade de conta, a URV (Unidade Real de Valor). (...) A terceira fase iniciou-se com a 
trans formaQao da URV em Real, fiindindo-se neste as tres fun?3es basicas da moeda: meio de 
troca, unidade de conta e reserva de valor.

periodos utilizados para a andlise das hipoteses Hi, H2, H3, e H5 relaciona-se a dois aspectos 

importantes. O primeiro se refere ao inicio do Plano Real que, segundo Vasconcellos et al. 

(1999, p. 288),

O segundo aspecto suscitado e relative a disponibilidade de informa^oes, ja que casos mais 

recentes nao poderiam ser analisados por insuficiencia de dados. Isso decorre da necessidade 

de informa?oes em periodos anteriores e posteriores aos eventos analisados. De modo 

adicional, para ser incluida na amostra, o programa de ADR deve estar enumerada no rol de 

programas de ADRs divulgado pelo Bank of New York. 15

15 Esse banco de dados encontra-se disponivel em http://www.adrbny.com.
16 Para maiores esclarecimentos, vide o capftulo 3, na se?ao que trata da tecnica de estudo de evento.

http://www.adrbny.com
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resultados das analises

Barber e Lyon (1996) tambem sugerem a inclusao de novos indicadores como Pre?o-Fluxo de 
Caixa e tambem ajustes ao setor e ao tamanho das empresas para nao se expor ao denominado 
erro de tendencia nas avaliates de performance operacional.

Terminologicamente, o termo norte-americano foi utilizado para referir-se ao fato de ser 
proveniente ou relacionado aos Estados Unidos da America do Norte apenas, nao incluindo os 

outros paises da regiao norte do continente considerado.

Por fim, uma outra importante limita^ao desse estudo se refere ao fato de nao se testar a 
varia?ao de receitas das empresas brasileiras obtidas apenas diretamente com os Estados 
Unidos, em decorrencia da nao disponibilidade de dados para se realizar qualquer analise 
mais consistente. A pesquisa dessa informa<?ao foi inicialmente pautada em consulta ao banco 
de dados Economatica e tambem no LAFIS. Nao tendo tido sucesso, foram tambem 
posteriormente consultadas as demonstrates contabeis de todas as companhias abrangidas na 
amostra considerada nesse estudo.

Os custos de transa^ao associados a emissao de ADRs, como destacaram Officer e 
Hoffmeister (1987), conforme apresentado em 1.2, tambem nao foram considerados pela 
impossibilidade de obten?ao das informates necessarias.

Os fatores relacionados ao tamanho das empresas nao impactam os 
efetuadas nessa pesquisa, ja que a propria emissao de ADRs pressupoe um certo porte para 
poder arcar com as exigencias regulamentares adicionais.

No entanto, o controle das analises por setor poderia trazer resultados interessantes. Nessa 
linha, efetuar-se-ao controles em dois grupos de niveis de programas de ADRs, pois cada qual 
e implementado com um objetivo especifico. O primeiro grupo abrange os programas nivel 
III; e o segundo grupo, os de niveis I e II. Os programas enquadrados na Regra 144-A foram 
excluidos da analise em decorrencia de insuficiencia ou indisponibilidade de informates para 
as analises de H5.
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1.6 Justificativa

Segundo Lopes (2002, p. 90),

Com a globaliza?ao dos mercados de capitals, houve um aumento no numero de empresas 
estrangeiras, inclusive brasileiras, que decidiram emitir ADRs como forma de entrar no 
mercado bursatil norte-americano, seja para aumentar sua base acionaria ou para levantar 
capital tirando vantagem da maior liquidez daquele mercado.

Em especial, nao so o Brasil, mas os mercados emergentes como um todo, tern atraido as 
aten?oes dos investidores estrangeiros devido ao seu rapido crescimento e ao conseqiiente 

potencial de diversifica?ao.

Nenhum orgao exerce sua fun?ao para beneficio proprio, ele e parte de um complexo sistema 

que necessita de eficiencia de todos os orgaos simultaneamente, para o bem estar de um ser 

hum ano.

Esse estudo, entao, se justifica com base no fato de que as evidencias empiricas ainda nao sao 
conclusivas quanto a visibilidade proporcionada pela emissao das ADRs, nem mesmo para o 

caso das empresas brasileiras.

O mesmo conceito se aplica aos estudos em contabilidade e finan<?as. Com a ado?ao da 

postura positiva, que cunha a abordagem da informagao, fortemente influenciada pelo 

delineamento teorico da hipotese de mercados eficientes e pelo desenvolvimento do CAPM, 
Capital Asset Pricing Model, um modelo que se presta a precifica^ao de ativos financeiros, 
baseado na racionalidade dos investidores, que buscariam maximizar suas utilidades 

esperadas.

O reconhecimento cada vez mais comum do papel dos mercados de capitals para o 
desenvolvimento economic© aumenta a importfincia de estudos que contribuem para o 
entendimento do comportamento e a forma^ao de pre^os nesses mercados e do papel da 
informa<?ao contAbil nesse processo.
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entendimento dos

1.7 Metodologia da Pesquisa

Segundo Ander-Egg (1978, p. 28 apud Lakatos e Marconi, 1992, p. 43),

Quanto e 
caracteristicas:

De acordo com Rudio (1989, p. 9), “a pesquisa cientifica se distingue de outra modalidade 
qualquer de pesquisa pelo metodo, pelas tecnicas, por estar voltada para a realidade empirica 
e pela forma de comunicar o conhecimento obtido.”

A qualidade das pondera?6es realizadas por urn pesquisador pode ser severamente 
comprometida pela utiliza?ao de metodologia impropria ou inadequada. Assim, desde ja se 
indica a metodologia utilizada para a realiza?ao desse estudo.

s3o abordagens que apresentam em comum a utiliza^So de tdcnicas de coleta, tratamento e anilise 
de dados marcadamente quantitativas. Privilegiam estudos prAticos. Suas propostas tern career

Dessa maneira, pretende-se com esse estudo contribuir para melhorar o 
mercados emergentes, especialmente na area de capta?ao de recursos das empresas, no 

comportamento do mercado de capitals e na integra?ao dos mercados emergentes com o 
mercado mundial, principalmente do mercado brasileiro com o estadunidense.

A pesquisa pode ser considerada um procedimento formal com mdtodo de pensamento reflexivo 
que requer um tratamento cientifico e se constitui no caminho para se conhecer a realidade ou 
descobrir verdades parciais. Significa muito mais do que apenas procurar a verdade: 6 encontrar 
respostas para questdes propostas, utilizando mdtodos cientificos. Especificamente, e “um 
procedimento reflexivo sistemAtico, controlado e critico, que permite descobrir novos fatos ou 
dados, rela?6es ou leis, em qualquer campo do conhecimento.”

Em consonancia com a observa?ao de Lopes, parece nao haver duvida sobre a importancia de 

se buscar subsidies teoricos adicionais acerca da segmenta^ao ou integragao entre os 
mercados brasileiro e norte-americano.

essa tipologia de estudos, Martins (2000, p. 26-27) apresenta as seguintes

No que se relaciona aos objetivos especificos desse estudo, foi utilizada a metodologia de 
abordagem empirico-analitica.
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A utiliza<;ao da abordagem empirico-analitica se justifica pela utiliza?ao extensiva de dados 

reais, coletados em bancos de dados especializados com a finalidade de se testar as hipoteses 

desse estudo.

t^cnico, restaurador e incrementalista. Tern forte preocupa^So com a rela<?ao causal entre as 
varidveis. A validate da prova cientffica 6 buscada atravds de testes dos instrumentos, graus de 
significancia e sistematiza^So das defini^Oes operacionais.
Esse (...) tipo de estudo estd voltado para as pesquisas aplicadas em que hd tratamento quantitativo 
dos dados obtidos buscando uma rela^So causal entre as varidveis, objeto do estudo.

Ademais, destaca-se a utiliza^ao da abordagem hipotetico-dedutiva, ja que partindo da 

hipotese de que a visibilidade proporcionada pela emissao de ADRs poderia representar um 

importante fator de decisao sobre implementa^ao de um programa especifico, foi formulada e 

testada nova hipotese, de carater mais especifico, buscando identificar um possi'vel impact© 

nas receitas da companhia.
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2 REVISAO BIBLIOGRAFICA

2.1 Referencial Teorico

2.1.1 Objetivos Tra?ados pela Teoria da Contabilidade e suas Principals Diretrizes

Na estrutura^ao de uma teoria para a Contabilidade, diversas abordagens tern sido propostas, 

dentre as quais se destacam a historica, sociologica e psicologica17. Seja qual for o enfoque, 

ressaltam-se as diversas tentativas de se enquadrar o bojo de conhecimentos desenvolvidos na 

Contabilidade em um arcabou?o tedrico-cientifico.

Essas abordagens, por mais que sejam estruturadas em fatos observados na realidade, para 

fins de fundamenta^ao de suas logicas, sao calcadas fortemente numa estrutura dedutiva de 

raciocinio, o que representa uma corrente natural do fato descrito por Lopes (2002, p. 10-11), 

de que

Esse topico que trata das bases teoricas se inicia com uma discussao dos objetivos da teoria da 

contabilidade, buscando evidenciar a importancia desse estudo para esse campo do 

conhecimento. Em seguida, sao fomecidos esclarecimentos sobre assuntos que auxiliarao no 

entendimento mais consistente das discussoes desenvolvidas nas bibliografias consultadas, 

finalizando com uma revisao dos principals trabalhos relacionados ao problema de pesquisa.

O objetivo desse capitulo e fornecer uma descri^ao das bases teoricas desse estudo. 

Primeiramente, sao apresentados os principals fundamentos dessa linha de pesquisa. A seguir, 

e realizada uma revisao dos principals trabalhos relacionados a integra^ao/segmenta^ao de 

mercados e listagem simultanea das a<?oes das empresas.

a pesquisa contAbil estabeleceu-se, inicialmente, com carAter extremamente normative e voltado A 
recomenda^Ao de prAticas e procedimentos profissionais. Essa visAo da contabilidade que permeou

17 Como exemplo da abordagem hist6rica, vide Hoskin e Maeve (1985) e Yamey (1964). Para exemplos das 
abordagens Socioldgica e Psicoldgica, vide Neimark (1990) e Moore (1991).
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Contudo, a logica indutiva se embrenhou nas pesquisas em Contabilidade a partir do final da 
decada de 60. A tradigao normativa comega a ser posta de lado pelos pesquisadores da area. 
Pannozo (1997 apud Lopes, 2002, p. 9), verifica que “Como essa ‘revolugao’ iniciou-se no 
final da decada de 60, o que pode ser observado na pesquisa contabil e uma mistura do antigo 
e do novo formando uma idiossincrasia caracteristica”.

Essa transigao para a pesquisa positivista, delineada por Pannozo, retro-exposta, reflete a 
aceitagao da teoria definida em conformidade com o exposto por Popper (1993, p. 41-44), 
mediante o qual uma teoria deve ter fundament© em enunciados passiveis de verificagao 
conclusiva.

I
J

I

a primeira metade deste s^culo tinha duas metodologias bdsicas para derivar os padroes contibeis 
que deveriam produzir os resultados esperados:

• A primeira referia-se a tentativa de inferir critSrios advindos de definigOes gen6ricas 
como a de lucro economico; nesse sentido, os numeros contdbeis deveriam ser produzidos 
de acordo com criterios que se aproximam dessas defmigoes gerais normalmente 
advindas da economia.

Em termos filosoficos, isso significa dizer que a Contabilidade deu um salto consideravel. Se 
inicialmente tinha uma abordagem predominantemente lastreada nas concepgoes de Socrates, 
descritas por Platao, na obra seminal intitulada A Republica, principalmente no to mo VII, que 
descreve o mito da cavema, no qual nossos sentidos sao apenas capazes de perceber uma 
minima fragao de um mundo ideal, perfeito; com a publicagao e divulgagao dos estudos de 
Ball e Brown (1968) e de Beaver (1968) passou diretamente a abordagem positiva, que 
representa, segundo Martins (2000a):18

• A segunda referia-se a tentativa de estabelecer requisites “ideais” para os valores 
contabeis e, em seguida, realizar uma comparagao entre os valores realmente obtidos e 
aqueles ideais. O grande problema presente em ambas as abordagens esta relacionado & 
ausencia de critdrios operacionais produzidos por ambas. Como pode ser inferido pelos 
tradicionais trabalhos de Paton {Accounting Theory, 1922), Canning {The Economics of 
Accountancy, 1929) e Alexander {Five Monographs on Business Income, 1950), esses 
conceitos nSo sao passiveis de verificagSo na pratica, fomecendo ampla margem para 
especulagoes e discussSes normativas. Os trabalhos de Edwards e Bell {The Theory and 
Measurement of Business Income, 1961), Chambers {Accounting Evaluation and 
Economic Behavior, 1966) e Sterling {The Theory of the Measurement of Enterprise 
Income, 1970), apesar de melhor elaborados do que os anteriores, tambem sao icones 
dessa tradigao normativa baseada em conceitos economicos.

18 Essa definigao de positivismo foi extraida de um glossirio utilizado como base do curso de metodologia da 
pesquisa, ministrado pelo Prof. Dr. Gilberto de Andrade Martins para o programa de p6s-graduagSo da FEA- 
USP, no segundo semestre de 2000 {mimeo).
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Lopes (2002, p. 9) tambem menciona que

Trazendo essa concep^ao ao campo da Contabilidade, Schroeder e Clark (1998, p. 1) e Watts 
e Zimmerman (1986, p. 2) assertam que a finalidade da teoria da Contabilidade 6 estabelecer

Sob esse prisma socratico, Popper encontra sua analogia. Em sintese, a defmi<?ao de teoria e 
da sua respectiva dimensao anteriormente mencionada leva a considera?ao de que a realidade 

nao e mais do que aquilo que conseguimos perceber com o estado atual dos nossos sentidos. 
A medida que nossos sentidos vao se tomando mais desenvolvidos, capazes de formular 
novas hipoteses, que serao testadas dentro das nossas competencias natas ou adquiridas, estas 

remanescem ou passam a ser substituidas por outras que se apresentem mais adequadas.

Ao definir uma teoria e sua dimensao, discorrendo sobre a sua logica, Popper (1993, p. 315) a 
descreve da seguinte forma:

De certo, a cientificidade da materia ora comentada por Lopes (2002) relaciona-se ao fato de a 

contabilidade passar a adotar de forma mais coerente a questao da refutabilidade. A partir do 
momento em que se verifique que a teoria existente nao se aplica a todas as situates a que se 
refira, refuta-se a teoria existente e formula-se uma altemativa.

de uma disciplina basicamente normativa, preocupada com recomenda^des a respeito de melhores 
prdticas profissionais, a contabilidade transformou-se em uma disciplina mais “cientlfica” com o 
vasto emprego de modelagem economica e fundamental estatlstica.

Doutrina fundada por augusto Comte (1798-1857) que compreende uma teoria da ciencia e uma 
proposta de reforma da sociedade e da religiao. Restringindo-se a teoria da cifincia, o positivismo 
designa todo um conjunto de tendencias que surgiram como uma rea^So i filosofia romantica 
especulativa, procurando valorizar o saber filosdfico sem recorrer a nenhuma corrente metafisica. 
Restringe o saber aos fatos e cis relates entre eles. Procura analisar apenas as varteveis referentes 
aos fendmenos observados, sem nenhum preconceito, estabelecendo as inter-rela?6es entre as 
mesmas.

Sejam A e X dois conjuntos de enunciados. (Intuitivamente, Ai o conjunto de leis universais; e X 
6 um conjunto - em geral infinito — de enunciados singulares de teste.) Dizemos, entao, que X e 
um campo (homogeneo) de aplica^So, com respeito a A (em simbolos: X = Fa), se e somente se, 
para cada enunciado a de A, existe um numero natural d(a) = n que satisfaz as seguintes condi<?8es: 
(i) qualquer conjunfSo cn de n diferentes enunciados de X 6 compativel com a; (ii) para cada uma 
dessas conjun^Ses cn € possivel determinar dois enunciados, x e y, de X, tais que x . cn 6 
incompativel com a e y. cn d deduzivel de a . Cn , mas nao 6 deduzivel nem de a nem de c„. d(a) e a 
dimensao de A, ou o grau de composi^ao de a, com respeito a X = FA.
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Kothari (2001, p. 114) atesta que

um conjunto basico de principios que provejam explicates para as praticas contabeis atuais, 
bem como prever praticas futures.

Ilustrativamente, e tambem importante ressaltar que Watts e Zimmerman (1986, p. 2) definem 
os termos explicate e predi?ao da seguinte maneira:

Friedman (1953) foi talvez o mais proeminente dentre aqueles que foram instrumentais em fazer 
ciencia positiva, em oposi^So a normativa, a principal metodologia de pesquisa em economia, 
finan^as e contabilidade. Seguindo a defini<?ao de Keynes (1891) de ciencia positiva como “um 
conjunto de conhecimentos sistematizados concementes a logica what is”, Friedman (1953, p. 7) 
descreve a ciencia positiva como “o desenvolvimento de uma ‘teoria’ ou ‘hipotese’ que 6 suposta 
predi^ao vilida e significativa (i.e., nao truistica) sobre fenomenos ainda nao observados”. A 
maioria das pesquisas contdbeis, desde Ball e Brown (1968) e Beaver (1968) 6 positiva e a fun<?3o 
da teoria da contabilidade deixou de ser normativa. Watts e Zimmerman (1986, p. 2) assertam que 

.19“o objetivo da teoria da contabilidade 6 explicar eprever a pr&tica contabil”.

Explica^ao significa fomecer as razbes para as praticas observadas. Por exemplo, uma teoria 
contabil deveria explicar o porque de certas firmas utilizarem o controle de estoques baseado no 
critdrio ultimo-que-entra-primeiro-que-sai UEPS, ao inv6s do primeiro-que-entra-primeiro-que-sai 
PEPS.
Predi^ao de uma pratica contabil significa que a teoria preve fenomenos contabeis nao- 
observados. Fenomenos ntio-observados nao sao necessariamente fenomenos futuros, eles incluem 
fenomenos que ocorrem, mas que a sistematica de evidencia<?ao nao capture. Por exemplo, uma 
teoria contabil pode fomecer hipdteses sobre os atributos das firmas que utilizam o UEPS versus 
os atributos das firmas que utilizam o PEPS. Tais provisoes podem ser testadas utilizando-se dados

20 historicos desses atributos das firmas que utilizam os dois mdtodos de controle de estoque.

19 “Friedman (1953) was perhaps the most prominent among those who were instrumental in making positive, as 
opposed to normative, science the mainstream research methodology in economics, finance and accounting. 
Following Keynes (1891) definition of positive science as “a body of systematized knowledge concerning what 
is”, Friedman (1953, p. 7) describes positive science as “the development of a ‘theory’ or ‘hypothesis’ that yields 
valid and meaningful (i.e., not truistic) predictions about phenomena yet to be observed”. Most accounting 
research since Ball and Brown (1968) and Beaver (1968) is positive and the role of accounting theory is no 
longer normative. Watts e Zimmerman (1986, p. 2) state: “The objective of accounting theory is to explain and 
predict accounting practice.”
20 “Explanation means providing reasons for observed practice. For example, an accounting theory should 
explain why certain firms use the last-in, first-out (LIFO) method of inventory rather than the first-in, first-out 
(FIFO) method.
Prediction of accounting practice means that the theory predicts unobserved accounting phenomena. 
Unobserved phenomena are not necessarily future phenomena; they include phenomena that have occurred but 
on which systematic evidence has not been collected. For example, an accounting theory can provide hypotheses 
about the attributes of firms that use LIFO versus the attributes of firms using FIFO. Such predictions can be 
tested using historical data on the attributes of firms using the two methods.”

Observe-se, ainda, que a expressao pratica contabil do supra-referido excerto, em 

conformidade com os proprios autores, deve ser entendida em seu sentido amplo, dado que o
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desenvolvimento e

e

Meigs e Meigs (1984, p. 526) esclarecem que

e

A Compreensibilidade e relativa ao fato de que se o usuario nao for capaz de entender as 

informa$6es contabeis, por maior que seja sua materialidade ou relevancia, de pouca valia ela 

sera.

Dessa maneira, a Teoria da Contabilidade tem a incumbencia de fornecer as diretrizes 

principals a serem observadas pelas pessoas que estejam envoividas com as praticas e 

pesquisas contabeis, para que a Contabilidade alcance os seus propositos.

Ao tratar-se da comparabilidade das informa?oes contabeis, e ressaltado o aspecto de que a 

informa?ao de que se trata seja suficiente para que o usuario possa avaliar comparativamente 

duas ou mais entidades contabeis distintas, em termos economico-financeiros. Ou mesmo, 

uma unica entidade contabil, num determinado periodo temporal. Outrossim, a referida 

comparabilidade deve ainda estar atrelada a questao de uniformidade de prepara?ao 

apresenta?ao das demonstrates contabeis, que diretamente resultara na respectiva 

confiabilidade.

exercicio da atividade de auditoria, assim como a propria pratica da auditoria faz parte da 

pratica contabil. Watts e Zimmerman (1986, p. 2) complementam afirmando que a visao de 

teoria por eles descrita fundamenta a maioria dos estudos no campo da Economia, alem de 

corresponder a propria defini?ao de teoria nas ciencias, tai como descrita por Popper, 199321 

Hempel, 1965 , que, segundo Matallo (1994, p. 45-53), representam consagrados defensores 

da corrente positivista.

a natureza da Contabilidade estao intrinsecamente relacionados ao

21 O posicionamento de Karl Popper, na realidade, corresponde ao ano de 1972. A obra consultada e que foi 
editada em 1993.
22 Para uma explicate sobre a teoria nomoldgico-dedutiva estruturada por esse autor, de cardter positivista, vide 
Matallo (1994, p. 45-53).
23 "in short, we need a well-defined body of accounting principles or standards to guide accountants in preparing 

financial statements with the characteristics of'reliability', understandability', and 'comparability' "

um conjunto bem definido de normas contAbeis 6 necessario para orientar os profissionais na 
prepara^ao das demonstrates contdbeis com as caracteristicas de 'confiabilidade', 

23'compreensibilidade', e 'comparabilidade'.
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Observe-se, ainda, que quando nos referimos aos usuarios das informa^oes contabeis, 
tratamos nao apenas de pessoas intemas a organiza?ao, mas tambem das extemas. A partir do 
momento em que a Contabilidade consiga responder ao seu objetivo, dando o efetivo suporte 
a tomada de decisao dos gestores internos e extemos das corpora^bes, esses estarao menos 
sujeitos ao risco de incorrer em prejuizos decorrentes de atitudes tomadas por terceiros, bem 
como terao a possibilidade de efetuar um acompanhamento mais efetivo dos negocios da 
companhia.

Em se tratando da implementa^ao de um programa de ADRs patrocinado, e importante 
ressaltar que os custos decorrentes dessa opera?ao financeira, tais como contrata?ao de 
empresa de auditoria ou de assessoria juridica no exterior, ou mesmo de um coordenador 
global da opera?ao de atuagao international, dentre outros, ficam sob responsabilidade da 
propria empresa. Alem disso, ainda nao ha um estudo conclusive sobre o fato de a emissao de 
ADRs por parte das empresas brasileiras causar efetivamente uma redu?ao no custo de capital 
da empresa, nem sobre o mercado brasileiro ser segmentado em rela?ao ao mercado norte- 
americano, nem sobre a visibilidade adicional alegada pelos intermediaries financeiros para 
que as empresas tomem a decisao de lan?ar suas a?bes a negotiate nas bolsas de valores 
norte-americanas.

E preciso, ainda, que se preste a devida observancia a questao da transparencia das 

informaijbes contabeis. Segundo Epstein e Mirza (1999, p. 4), tai transparencia decorre do 
pressuposto de que a Contabilidade agregue as qualidades basicas necessarias as informa^bes 

que presta alem de apurar quais informa^bes sao de carater relevante para ser objeto de 
evidenciafao. Por outro lado, tambem pressupoe um nivel minimo de conhecimento das 
opera?6es das entidades por parte dos respectivos usuarios.

Dessa maneira, esse estudo tern sua importancia para os usuarios da contabilidade em geral 
decorrente da possibilidade de se incorrer em custos de emissao das ADRs sem, no entanto, 

usufruir de qualquer das vantagens alegadas. Observe-se, ainda, que as alega?oes supra- 
referidas, sao muitas vezes defendidas pelos proprios intermediaries financeiros. Ha, 

inclusive, trabalhos empiricos publicados com emblemas de institui?6es financeiras ou 
mesmo em parceria com pessoas ligadas a esse tipo de institui?ao, os quais podem estar
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2.1.2 Relevancia em Contabilidade

Antes de tudo, e precise observar que a relevancia, em essencia, tem um carater subjetivo. Se 

uma determinada informagao e relevante quando possui atributos que a tomam cruciais num 

processo de tomada de decisao, e natural a inferencia de que ela, a relevancia, de per se,

Assim sendo, Hendriksen e Van Breda (1999, p. 131) atestam que 6 importante distinguir 

qualidades especificas dos usuarios e qualidades especificas de decisao. As primeiras referem- 

se as qualidades do usuario, ou seja, sua capacidade de interpretar e utilizar as informagbes 

contabeis ou financeiras. As outras, por sua vez, referem-se as tomadas de decisao, 

propriamente ditas, assim como tempestividade da disponibilizagao da informagao; relevancia 

e confiabilidade, estas relacionadas com a comparabilidade.

Adicionalmente, nessa linha de pensamento, ressalta-se tambem a questao da transparencia na 

evidenciagao contabil. Segundo Baird (2000, p. 1) afirma que a

prejudicados pela parcialidade nas conclusbes. Como exemplos, podem ser citados o estudo 

de Smirnova (2004), ligada ao Banco da Finlandia; e o de Allenby et al. (2002), que tem tres 

de seus autores atuando como consultores financeiros e um diretamente ligado ao Wells Fargo 

Bank.

Dentre essas qualidades especificas de decisao destacas por Hendriksen e Van Breda, sera 

mais atentamente analisada nesse estudo, a seguir, a relevancia, pois a problematica de 

definigao do que seja ou nao relevante em contabilidade permanece ate os dias atuais, 

agravado pelo fato da expansao do que se entende por usuario extemo, bem como as 

informagbes, que sao efetivamente relevantes.

(...) falta de transparencia nSo 6 mais tolerada no mundo atual - um mundo no qual o salto na 
tecnologia da informagAo tomou possivei via correio eletronico e internet, ter acesso As 
informagoes mais rapidamente, e das mais diversas fontes, do que jamais visto.24

24 “(...) lack of transparency is no longer acceptable in the world of today - a world in which the leap 
in information technology has made it possible, via email and the internet, to gain access to 
information more quickly, and from more diverse sources, then ever before.”
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Observe-se que a expressao “utilidade esperada” alude a expectativa de algo por alguem em 
determinado momento. Mais detidamente, a expectativa de determinado nivel de utilidade que 
se pode esperar, dada alguma conjuntura pre-especificada.

dependa de cada modelo decisorio individual. Ocorre que essa subjetividade tambem se 

encontra cabalmente atrelada a respectiva utilidade.

A importancia dessa discussao deve-se, em principio, ao fato de que, segundo Galdao e Fama 
(1998), “a teoria da decisao sob condigbes de risco, desenvolvida por Von Neuman e 

Morgenstern (1944), tern como principio basico a maximizagao da utilidade esperada pelo 
individuo”.

Essa nogao quantitativa transpassada por Galdao e Fama (1998) e Kritzman (1992, p. 17) nos 
paragrafos anteriores denota explicitamente que sendo possivel estabelecer uma 
hierarquizagao de preferencias em relagao a bens economicos, tai pode ser representado por 
intermedio de conceitos matematicos.

Alem disso, Kritzman (1992, p. 17) afirma que “um importante axioma da moderna teoria de 
finangas e que os investidores racionais procuram maximizar a utilidade esperada”.25

25 “(...) an important axiom of modem financial theory is that rational investors seek to maximize expected 
utility”.
26 “utility functions are of a subjective nature, they reflect the preferences of individuals”.
27 “how much more I like the first million than the second one”.
28 Para um aprofundamento neste assunto, ver tambem Daykin et al. (1993), Mas-Colell et al. (1995), Ingersoll 
(1987), Buhlmann (1996) e Gerber (1997).

Refletindo esse pensamento sobre as analises do mercado de capitals, foi inicialmente 
possivel estruturar a ideia de que os volumes de negociagao dos titulos e valores mobiliarios 
representam uma relagao direta da expectativa dos seus investidores, bem como os 

respectivos pregos.

Por fim, Straub (1997) asserta que “fungbes de utilidade sao de natureza subjetiva, elas 
refletem as preferencias dos individuos” 26, ou em outras palavras, “quanto eu gosto mais do 
primeiro milhao que do segundo.” 27 e 28.
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Rappaport e Maubossin (2002, p. 17) descrevem essa ideia ao afirmarem o seguinte:

Assim, se a expectativa dos investidores, que e subjetiva e esta atrelada ao conceito de 
utilidade, reflete-se nos pre?os das a^oes, conforme explicam Rappaport e Maubossin; e 
ainda, se a relevancia e pautada na subjetividade individual de cada investidor, em cada 
momento e/ou situafao determinada, parece ser razoavel admitir-se que a relevancia das 
informa^oes relativas as emissoes de ADRs poderia ser inferida em razao da varia^ao dos 

pre?os ou retomos das referidas a?oes, de acordo com as evidencias obtidas por Sundaram e 
Logue (1996); Miller (1999); Howe e Keim (1987); Foerster e Karolyi (1999), Gagnon e 

Karolyi (2003), Alexander et al. (1988) encontraram a presen?a de retornos anormais 

significativos decorrentes da emissao de ADRs. Entretanto, consideradas as evidencias de

Rappaport e Maubossin (2002, p. 17) e Bernoulli (1738 apud Kritzman, 1992, p. 17), acima 
referenciados, retratam basicamente os esforfos empreendidos na incansavel busca da 
identifica?ao da forma pela qual se estruturam os pre?os dos titulos e valores mobiliarios.

Os pre?os das a^bes sSo o sinal mais claro e mais confiAvel das expectativas de mercado sobre o 
desempenho future da empresa. O segredo do investimento bem-sucedido 6 estimar o m'vel do 
desempenho esperado que estA embutido no pre^o atual das a<;6es e, entAo, avaliar a probabilidade 
de uma revisAo nas expectativas. Os investidores que leem corretamente as expectativas do 
mercado e antecipam revisoes aumentam suas chances de alcan?ar resultados superiores em seus 
investimentos.

29 “Exposition of a New Theory on the Measurement of Risk”.
30 “(...) the determination of the value of an item must not be based on its price, but rather on the utility it yields. 
The price of the item is dependent only on the thing itself and is equal for everyone; the utility, however, is 
dependent on the particular circumstances of the person making the estimate. Thus, there is no doubt that a gain 
of one thousand ducats is more significant to a pauper than to a rich man though both gain the same amount.”

(...) a determina^Ao do valor de um item nAo deve ser baseada em seu pre?o, mas em sua utilidade. O 
pre^o de um item depende apenas da coisa em si e e igual para todos; a utilidade, entretanto, depende 
das circunstancias particulares da pessoa que faz a estimativa. Assim, nAo hA diividas que o ganho de 
mil ducats 6 mais importante para um pobre do que para um homem rico, embora ambos ganhem o 

. 4. 30

mesmo montante.

De modo complementar, Bernoulli (apud Kritzman 1992, p. 17), in. “Exposigao de uma Nova
Teoria de Mensura^ao de Risco,” publicado em 1738, destaca que
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2.1.3 Estudos Sobre a Relevancia da Informa^ao Contabil

Consoante explicitado por Hendriksen e Van Breda (1999, p. 133), para a contabilidade,

Relevancia Semantica:

RelevSncia de decis3o:

Paralelamente, considerando ainda que a Contabilidade tem o objetivo de, segundo ludicibus 

(1997, p. 28), “fomecer informa^ao economica relevante para que cada usuario possa tomar 

suas decisoes e realizar seus julgamentos com seguran?a”, foram desenvolvidas diversas 

pesquisas com o intuito de averiguar a relevancia das informa^oes contabeis, cujas principals 

serao abordadas adiante.

Martell et al. (1999); Lee (1991) e Lau et al. (1994), que nao encontraram impactos 

significativos nos retomos das a^oes das empresas analisadas negociadas em seus mercados 

domesticos, essas informa^oes nao seriam circunscritas ao escopo da contabilidade como 

canal de informa?ao para os usuarios externos.

Relevancia tem tido diversas defini<;3es. Basicamente, informafSo relevante 6 a informa(?ao que 
tem uma relagSo com a materia em maos. Informa<?ao pode ter uma rela<;ao de pelo menos tres 
formas: afetando os objetivos, afetando o entendimento e afetando decisoes. Cada forma fornece 
uma definite de relevancia.
Relevancia de objetivo:

31 Na realidade, o que Hendriksen e Van Breda denominam de Semantic Relevance 6 o que os estudiosos da 
comunicafSo defmiriam como Pragmatic Relevance, ja que o fundamento da relevancia referida se relaciona 
com o impacto da informa^So no usuario, ou melhor, com a forma e a capacidade de o receptor da mensagem de 
recebe-la integralmente, sem qualquer ruido que distonja o conteudo semantico dela. Para maiores detalhes sobre 
o valor da informa^ao, vide Ikeda (2002, p. 33-6); e para aprofundamentos sobre os processes de informa^o e 
de comunica^ao, vide Morris (1976, p. 21-6), Bordenave e Carvalho (1979, p. 63), Mason e Swanson (1981, p. 
11-2), Nakagawa et al. (2000, p. 7-12) e Etheridge (1991:37).

32 “Relevance has been variously defined. At its most basic, relevant information is information that has a 
bearing on the matter at hand. Information can have a bearing in at least three ways: by affecting goals, by 
affecting understanding, and by affecting decisions. Each way provides a definition of relevance.

Goal relevance: attained when information enables goals of users to be achieved. Difficult to
determine when met because goals are subjective.

concretiza-se quando a informa^ao possibilitam o alcance dos objetivos 
dos usuarios. Dificil de determinar o momento de realizafSo porque os 
objetivos s3o subjetivos.
concretiza-se quando o receptor da informafSo entende o significado 
impllcito na informapSo transmitida. Este 6 um pre-requisito 
essencial, mas nao o objetivo-fim.

concretiza-se quando a informa^ao facilita a tomada de decisMo pelos 
32usuArios. Este 6 o objetivo precipuo do FASB.
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Semantic relevance:

Decision relevance:

Kothari (2001, p. 114) tambem destaca que esses estudos de Ball e Brown (1968) e de Beaver 

(1968) tiveram um precursor comum, ao descrever que:

the value of information is the benefit produced by the information minus the cost of producing it. The 
major benefit of information are a reduction of uncertainty, improved decisions, and a better ability to 
plan and schedule activities. The cost are time and resources expended in capturing the data and 
processing, storing, and reporting the information.

Dessa defini^ao de relevancia apontada por Hendriksen e Van Breda, e possivel inferir que a 

informagao e relevante quando esta imbuida de prerrogativas que a tomam capaz de fazer a 

diferen?a num processo decisorio. Nesse sentido, a ela poderia ser atribuido valor, ao menos, 
• *• 33intnnseco.

Trabalhando em bases tedricas e pesquisas empfricas prdvias, Fama (1965) introduziu, e 
subseqiientemente realizou importantes contribui^bes para o refinamento conceitual e formas de se 
testar a hip6tese de eficiencia de mercado. Fama (1965, p. 4) anotou que “em um mercado 
eficiente, na rnddia, a competi?ao” entre participantes racionais, que buscam maximizaijao do lucro 
“causarao impactos da informa^So nova sobre os valores intrinsecos a serem refletidos 
instantaneamente nos prepos reais.”
A manuten^ao da hipdtese de eficiencia de mercado abriu as portas para a pesquisa positiva na 
contabilidade. Ball e Brown (1968, p. 160) afirmam que a eficiencia de mercado fomece 
“justificativa para a seleno do comportamento dos pre?os dos tltulos e valores mobiliarios para 
operacionaliza^So de um teste de utilidade” das informa^oes das demonstrates contabeis. Beaver 
(1968) oferece um argument© similar. Diferentemente da pesquisa normativa, abordagem 
anteriormente adotada, sobre teorias contabeis e pohticas contabeis 6timas, a pesquisa positiva em 
contabilidade comeija usando as variates nos pre^os dos titulos e valores mobiliarios como um

A pesquisa da relevancia da informapao contabil e relativamente recente. Segundo Watts e 

Zimmerman (1986, p. 40), teve como precursores os estudos realizados por Ball e Brown 

(1968) e Beaver (1968). A partir disso, os objetivos, metodologias, e filosofias subjacentes a 

pesquisa contabil tern mudado acentuadamente nas ultimas tres ou quatro decadas.

attained when receiver of information understands the intended meaning of 
the information reported. This is an essential prerequisite but not an ultimate 
objective.
attained when information facilitates decisions made by users. This is the 
ultimate objective of the FASB.”

33 A atribui^So de valor de troca para dada informafSo contabil, em determinado momento, por determinadas 
pessoas poderia enquadrar-se em situates de insider trading. Logo, esta andlise nao sera realizada por esse 
trabalho. Dessa forma, esse estudo adota a defini^ao de Romney et al. (1997, p. 14), que d a seguinte:
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Dessa maneira, ao tratar-se especificamente dos usuarios externos da informa?ao contabil, 

principalmente, daqueles circunscritos ao arnbito do mercado de capitals, desde os trabalhos 

de Fama (1965), Ball e Brown (1968) e Beaver (1968), retro-referidos, diversos estudos tern 

registrado evidencias de que os mercados sao eficientes quanto as informaqoes contabeis. No 

que diz respeito a essas evidencias, tais estudos, na avaliaqao de Beaver (1998 apud Lopes, 

2002, p. 4-5), aponta o seguinte:

objetivo, um resultado externo para inferir se a informa(;ao nos relatdrios contabeis 6 util para os 
participantes de mercado.34

34 “Building on past theoretical and empirical work, Fama (1965) introduced, and subsequently made major 
contributions to the conceptual refinement and empirical testing of the efficient market hypothesis. Fama (1965, 
p. 4) notes “In an efficient market, on the average, competition” among rational, profit-maximizing participants 
“will cause the full effects of new information on intrinsic values to be reflected ‘instantaneously’ in actual 
prices.”
The maintained hypothesis of market efficiency opened the doors for positive capital market research in 
accounting. Ball and Brown (1968, p. 160) assert that capital market efficiency provides “justification for 
selecting the behavior of security prices as an operational test of usefulness” of information in financial 
statements. Beaver (1968) offers a similar argument. Unlike previous normative research on accounting theories 
and optimal accounting policies, positive capital market research began using changes in security prices as an 
objective, external outcome to infer whether information in accounting reports is useful to market participants.”

• Existe uma forte correla?Ao positiva entre variances nos pre^os das a?6es de empresas 
negociadas em bolsas de valores e a respectiva varia^ao no lucro delas no mesmo periodo.

• Essa rela?ao nAo ocorre na base de 1:1.0 mercado reage como se parte da flutua^Ao no lucro das 
empresas fosse devida a aspectos transitdrios e nAo permanentes. Esses aspectos nAo devem 
impactar a avalia<?Ao da empresa e sua flutua^Ao de pre?os.

• Os pretjos das a?6es comportam-se como se os investidores reagissem a diferen^as entre os 
metodos e prAticas contAbeis das empresas.

• Os pre^os das a<?8es parecem antecipar o comportamento do lucro devido a fontes de informa<?Ao 
mais rApidas que a contabilidade. A iddia 6 que os preijos refletem o conjunto de informa<;6es 
disponiveis ao mercado mais rapidamente do que a contabilidade (delayed recognition).

• Esse “reconhecimento atrasado” ocorre tanto para o lucro como para o patrimonio.

• O pre?o das a$6es pode ser usado para prever o lucro das empresas correspondentes. Essa 
caracteristica e normalmente chamada de information content of prices.

• Os pre<?os das a?6es comportam-se como se houvesse reconhecimento assimAtrico de
informa?6es economicas pela contabilidade. Essa caracteristica 6 presente nas estruturas 
conceituais da contabilidade em vArios paises e 6 conhecida como conservadorismo.

• O patrimonio da empresa, bem como o lucro, parece ser importante para explicar o 
comportamento dos pre?os das a^Ses correspondentes.

• Evidencia^Ao de notas explicativas e outras informaQbes fora do balan^o (off-balance sheet) sAo 
percebidas pelo mercado de acordo com a sofistica^Ao deste. Assim sendo, mercados 
sofisticados tendem a avaliar mais adequadamente notas explicativas, por exemplo, do que os 
menos sofisticados. Essa contata^ao e melhor entendida quando se considera a complexidade 
de algumas evidencia^oes como instrumentos financeiros e beneficios de pensdes (h.3)
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as

A explica^ao de Lopes (2002), acima, converge com o exposto por Kothari (2001, p. 118), 

que atesta o seguinte:

Assim sendo, e possivel identificar que as formas de averigua^ao da relevancia das 

informapoes contabeis representam um tema de crucial importancia no que tange ao estudo da 

rela^ao entre a informa?ao contabil e o mercado de capitals.

• Componentes discricion^rios (dependem de julgamento do administrador da empresa ou 
contador) sSo avaliados diferentemente dos nSo discricionirios. Um exemplo de componente 
discriciondrio 6 a escolha do mdtodo de deprecia^o. Um valor n2o discricionArio 6 o montante 
de recursos em caixa ou o numero de a<?3es emitidas pela empresa. Essa evidencia 6 interpretada 
como se os administradores usassem os componentes discriciondrios para sinalizar informa^des 
ao mercado.

• Medidas de risco sistemdtico nos pre<?os s3o fortemente correlacionadas com medidas de risco 
sistematico no lucro contabil.

35 O outro aspecto da hipdtese de mercados eficientes se fundamenta na pressuposi^So de que os investidores 
tomam suas decisdes de modo a maximizar o lucro, bem como de maneira racional.

Essas evidencias apontadas por Beaver decorrem diretamente da discussao de um dos 

aspectos35 da hipotese de mercados eficientes, que sera tratada em 2.2. Este aspecto se refere 

ao fato de admitir-se que os pre?os dos ativos no mercado refletem todas as informa^oes 

disponiveis a seu respeito, o que faz com que nao seja possivel pre ver o pre?o futuro de um 

determinado ativo com base na avalia?ao de sua serie historica, ja que o mercado antecipa 

toda informatpao nova.

Ainda, no que diz respeito aos estudos de Ball e Brown (1968) e Beaver (1968), e importante 

frisar que se tomaram reconhecidos nao apenas pelos resultados que apresentaram, mas pela 

iniciativa metodologica, pois a partir dos metodos de averigua?ao da relevancia das 

informa^oes contabeis por eles proposto e que se consolidou uma das mais exploradas areas 

da Contabilidade. Ressalte-se, contudo, que as retro-referidas metodologias sao 

essencialmente calcadas na teoria estati'stica, que serve de fundamento principal para as 

inferencias realizadas pelos estudiosos desse assunto, tais como Collins e Kothari (1989), 

Kieger (1972), Hayn (1995), Kormendi e Lipe (1987), Easton e Zmijewski (1989), May 

(1971) e Alford et al. <1993), Foster (1977) e Ball e Kothari (1991).
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No que tange ao primeiro aspecto suscitado por Kothari, acima descrito, ao descrever o 

resultado de uma revisao nos estudos empiricos sobre a rela^ao entre o mercado de capitals e 

as informa^bes contabeis. Conforme Kothari (2001, p. 108)

36 “Ball and Brown (1968) and Beaver (1968) spawned an industry of capital market research (...). Some of the 
research following Ball and Brown and Beaver replicates their results in different settings, e.g., in different 
countries, using interim earnings compared to annual eamings, using shorter earnings announcement periods, 
and by examining both the sign and magnitude compared to only the sign in Ball and Brown.”

Ball e Brown (1968) e Beaver (1968) eclodiram uma industria de pesquisa de mercado de capitals 
(...). Algumas das pesquisas que se seguiram as de Ball e Brown replicaram seus resultados em 
diferentes situates, e.g., em diferentes paises, utilizando resultados que nao os anuais, usando 
perlodos de aniincio de resultados mais curtos, ou examinando tanto o sinal como a magnitude, 
sendo que Ball e Brown analisaram apenas os sinais. 36

Grande parte das pesquisas publicadas nos principais periddicos academicos examina a relafSo 
entre as informa^Ses contidas nas demonstrates contabeis e o mercado de capitais, que sSo 
denominadas de pesquisas de mercado de capitais. Essa quantidade de estudos publicados 6 urn 
indicador da demanda por este tipo de pesquisa. Hi pelo menos quatro fontes de demanda pelas 
pesquisas de mercado de capitais na contabilidade, que fundamentam essa popularidade: (i) anilise 
fundamentalista e avalia<t° de empresas; (ii) testes de eficiencia do mercado de capitais; (iii) 
fiinto da contabilidade nos contratos e nos processes politicos; e (iv) regulate da evidenciat0

Observe-se do conteudo da descri^ao de Kothari, acima mencionado, dois aspectos que 

fundamentam a realiza^ao dessa pesquisa. O primeiro relaciona-se a utiliza?ao do termo 

industria que traz em seu bojo a no?ao de que os estudos que se sucederam aos de Ball e 

Brown e de Beaver, replicando a aplica^ao de suas metodologias a diferentes situa?6es, possa 

ter sido realizado de modo exploratorio e ingenuo, sem levar-se em conta as devidas 

delimita^bes inerentes aos trabalhos de referencia. Como exemplo desses estudos, podemos 

citar os realizados por Chan e Seow (1996), Choi e Levich (1990), Chen et al. (1999), Eng et 

al. (1998), Booth et al. (1996), Ballester e Livnat (1997), Brown (1970), Larson e York 

(1995), Guenther e Young (2000), Narayanaswamy (1996), Alford et al. (1993)

O segundo aspecto a ser observado na cita?ao de Kothari relaciona-se a utiliza^ao das 

metodologias de Ball e Brown e Beaver para a analise de ativos negociados em diferentes 

paises, cujas informa?oes contabeis sao elaboradas mediante a aplica?ao de com diferentes 

normas e praticas.
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Segundo Kothari (2001, p. 109)

De uma analise atenta as quatro areas de demanda da pesquisa relativa a mercado de capitais, 

em contabilidade, esse trabalho, de certa forma, se enquadra nos itens (ii) e (iii).

37 “A large fraction of published research in leading academic accounting journals examines the relation between 
financial statement information and capital markets, referred to as capital markets research. This voluminous 
published research is an indication of the demand for capital markets research. There are at least four sources of 
the demand for capital markets research in accounting that explain its popularity: (i) fundamental analysis and 
valuation; (ii) tests of capital market efficiency; (iii) role of accounting in contracts and in the political process; 
and (iv) disclosure regulation (...). While I believe the four sources account for a large fraction of the demand 
for capital markets research in accounting, these sources are neither mutually exclusive nor collective 
exhaustive”.
38 “The principal focus of fundamental analysis is on valuation aimed at identifying mispriced securities. This 
has been popular at least since Graham and Dodd published their book Security analysis in 1934. A large 
fraction of the nearly $5 trillion currently invested in US mutual funds is actively managed, with fundamental 
analysis as the guiding principle of most mutual fund managers.”

contAbil (...). Enquanto eu acredito que as quatro fontes corroboram em grande parte com a 
demanda por estudos do mercado de capitais no cam^o da contabilidade, essas fontes nSo sSo 
mutualmente exclusivas nem coletivamente exaustivas.

O foco principal da andlise fundamental ista 6 sobre a avalia^So de empresas no sentido de 
identificar as falhas no apre^amento dos titulos e valores mobilidrios. Isso se tomou popular desde 
que Graham e Dodd publicaram o livro Analise dos Titulos e Valores Mobiliarios, em 1934. 
Grande parte dos aproximadamente $ 5 trilhoes atualmente investidos nos fundos mutuos 
estadunidenses e efetivamente gerida com a analise fundamentalista como principio guia da 
maioria dos seus gestores. 38

Esse enquadramento se da pelo fato de que, conforme explicado por Kothari (2001), a 

existencia de rela?ao entre as informa^oes contabeis, dentre outras, e os pre?os das a?des das 

companhias negociadas no mercado financeiro e assumida como premissa, o que vai de 

encontro aos resultados de Beaver et al. (1980), que inclusive, sugerem que os pre?os 

poderiam ser uteis na previsao de lucros futuros, cujo modelo foi estendido por Collins et al. 

(1987) para analisar o poder explicative da variavel representativa do tamanho da empresa.

O segundo aspect©, referido anteriormente, que trata da relevancia das informaQoes contabeis 

produzidas em observancia a diferentes normas e praticas contabeis, nos diversos paises 

estudados tern rela^ao com o objeto de estudo dessa pesquisa, na medida que a 

implementa^ao de um programa de ADRs, niveis II e III demanda das empresas a elabora^ao

com o
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estudo analisado

Segundo Watts e Zimmerman (1986; p. 40),

das Demonstrates Contabeis em conformidade com os principios geralemente aceitos norte- 

americanos, conforme exigencia expressa da Securities and Exchange Commission, SEC.

O fato de que apenas recentemente e que esse tipo de estudo tern se tornado mais freqiiente e 

refor?ado tambem por Brown et al. (1999, p. 107), que afirmam:

39 A express3o retornos Anormais Acumulados e uma traduijao para Cumulative Abnormal Returns, que 
represents o somatorio dos retomos anormais em determinado periodo, normalmente, denominado de janela do 
evento. Para maiores esclarecimentos sobre a metodologia de estudo de evento, vide A metodologia de estudos 
de eventos e deveras difundida no campo academico em finan^as. Diversos a utilizam para realiza^o de seus 
estudos, dentre os quais podemos citar Wright e Groff (1986), Asquith (1983), Asquith e Mullins (1986), 
Bradley (1980), Brown et al. (1985), Brown e Warner (1985), Weinstein (1977), Hite e Owers (1983), Grinblatt 
et al. (1984), Eades et al. (1985), Malatesta (1986), Patell (1979), Patell e Wolfson (1984) e Basu (1983), Foster 
(1977), Vincent (1999), Ball e Kothari (1991), Wilson (1986) e MacKinlay (1997).
40 “Ball and Brown (1968) investigate the relation between the sign of unexpected earnings and mean abnormal 
rates of return. Their study was followed by a series of studies of that relation. Only recently researchers have 
followed the suggestion of Ball and Brown (1968, p. 177) and investigated the relation between the magnitude of 
unexpected earnings and mean abnormal rates of return.”

Ball e Brown (1968) investigaram a rela^o entre o sinal dos lucros nSo esperados e as taxas 
medias de retomo anormal. Esse estudo foi seguido de uma sdrie de estudos dessa rela^ao. Apenas 
recentemente e que os pesquisadores passaram a adotar as sugestdes de Ball e Brown (1968, p. 
177) e investigaram a rela^ao entre a magnitude dos lucros inesperados e as taxas medias de 
retomos anormais.40

O estudo de Ball e Brown (1968) tinha como objetivo principal descrever uma associa^ao 

existente entre os pre?os (retornos) das a?oes das companhias negociadas em mercado e os 

lucros contabeis dessas empresas. Para tai, esses pesquisadores agruparam as empresas em 

dois grupos, os quais foram denominados de “good news” e "bad news”. O criterio para 

agrupamento utilizado por eles foi baseado no fato de os lucros contabeis reportados terem 

sido maiores (good) ou menores (bad) que os lucros que poderiam ser previstos com base no 

acompanhamento das respectivas series historicas e com a utiliza?ao de ferramentas de 

analise de series temporais. A principal constata?ao desses autores no 

relaciona-se ao fato de que os retomos anormais acumulados39 eram, na media, positives para 

o grupo “good news” e negatives para o outro grupo mencionado. Com isso, eles 

empiricamente encontraram fortes evidencias de associa^ao entre os lucros das companhias e 

as respectivas rea?6es de mercado.
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Complementarmente a pesquisa de Ball e Brown anteriormente, Lopes (2002) se refere ao 

trabalho de Beaver (1968) como sendo

Esses estudos, conforme Holthausen e Watts (2001, p. 5-6) podem ser classificados em tres 

especies, cada qual com uma abordagem propria na identifica?ao da relevancia da informa^ao

Para se ter uma no^ao do impacto causado pelos estudos de Ball e Brown (1968) e de Beaver 

(1968), Holthausen e Watts (2001, p. 5) apontam que

O estudo de Beaver (1968), utilizando-se da ferramenta estatistica de estudo de evento e 

tambem de associate corrobora com o estudo de Ball e Brown (1968) no sentido em que 

documenta que para as empresas norte-americanas, o anuncio a mercado dos resultados anuais 

apresenta conteudo informacional relevante.

outro trabalho ctessico (...), que estudou o comportamento dos pre?os e do volume negociado nas 
semanas proximas da divulga^So de informafoes cont^beis. Esse estudo demonstrou que tanto o 
pre^o como o volume negociado reagem fortemente A informa^ao contdbil, principalmente na 
semana dos anuncios.

A utiliza^ao da regressSo dos pre<?os sobre as varidveis contabeis ajustadas A quantidade de a<?3es 
tornou-se mais comum nos anos recentes. Alguns pesquisadores tern ainda se utilizado da 
avalia?ao dos seus coeficientes de determinafSo para formular inferencias relativas d relevancia 
das informafdes contdbeis no tempo ou se essa relevancia difere entre diferentes amostras.41

No decorrer da ultima ddcada, diversos artigos em contabilidade investigaram a rela?3o entre os 
valores de mercado (ou varia^Ses nos valores) e determinados mimeros contabeis com o proposito 
de avaliar ou fomecer uma base de avaliafao daqueles numeros ou para propor a utiliza^ao 
daqueles numeros em algum padrdo de contabilidade. Denominamos o grupo de trabalhos que sao, 
pelo menos, motivados por propdsitos reguladores de literature de “value relevance”.42

41 The use of regression of prices on accounting variables measured on a per share basis has become more 
common in recent years. Some researchers have taken the further step of using R2 from such regressions to infer 
whether accounting’s value relevance has changed over time or whether value relevance differs across samples.
42 over the last decade numerous accounting papers investigate the empirical relation between stock market 
values (or changes in values) and particular accounting numbers for the purpose of assessing or providing a basis 
of assessing those numbers' use or proposed uses in an accounting standard. We call the group of papers that are 
at least partially motivated by standard-setting purposes, the “value relevance” literature.
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a) estudos de associagao relativa

contabil. Essas especies, bem como suas finalidades especificas 

classificagao sao descritos por esses autores da seguinte forma:

e respectivos criterios de

Sobre a utilizagao do coeficiente de determinagao como parametro de avaliagao da existencia 

desse tipo de associagao entre os pregos de mercado das agoes das companhias e as 

informagoes contabeis por elas evidenciadas, Brown et al. (1999) efetuam uma analise mais 

criteriosa. Inclusive, recalculando os valores encontrados por outros dois importantes estudos 

de referenda nessa area de pesquisa, que sao o de Collins et al. (1997) e o de Francis et al. 

(2002). Os resultados foram menos otimistas em ambos os casos, indicando uma relevancia 

menos acentuada que a encontrada anteriormente pelos autores analisados, relativamente aos 

valores de patrimonio e de lucro contabeis. Tai ocorreu segundo Brown et al. (1999)43 devido

43 E importante ressaltar o fato de que esse trabalho de Brown et al. (1999) teve uma revisSo realizada pelos 
prdprios autores, o que ensejou a publicagSo posterior, em 2002) de uma errata intitulada Erratum to "Use ofV. 
in accounting research measuring changes in -value relevance over last four decades" [Journal of Accounting 
and Economics 28 (1999) 83-115], O ponto de corregSo era relative apenas & demonstrate analftica do impacto 
da presenga do denominado efeito escala; contudo, tais corregbes nSo acarretaram alteragbes de ordem pttica 
aos resultados inicialmente apresentados. Para maiores esclarecimentos, vide Brown et al. (2002).

Referem-se a estudos que tern o objetivo de avaliar a existencia de alguma associagao entre o 

valor de mercado das agoes e determinadas informagoes contabeis. Por exemplo, um estudo 

que talvez tenha o objetivo de examinar se a associagao de um lucro contabil calculado em 

conformidade com determinados principles contabeis, e mais relacionado com o valor de 

mercado da companhia (avaliado em janelas longas) que os lucros apurados em conformidade 

com outros conjuntos de principles contabeis, tai como o estudo de Dhaliwal et al., 1999. 

Outros exemplos comparam a associagao entre conjuntos de principios contabeis 

estadunidenses e nao-estadunidenses (v.g. Harris et al., 1994). Estes estudos normalmente se 

baseiam em comparatives de coeficientes de determinagao, que sao basicamente o quadrado 

do coeficiente de correlagao de Pearson e representa uma medida da proporgao da 

variabilidade em uma variavel que e explicada pela variabilidade da outra. Dessa forma, o 

numero contabil que se referir ao maior coeficiente de determinagao e descrito como sendo o 

de maior relevancia.
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b) estudos de associagao incremental

c) estudos de conteudo informational marginal

Adicionalmente, Holthausen e Watts (2001, p. 11, n.4) ainda esclarecem que

Investigam se o numero contabil de interesse auxilia na explica?ao no valor ou na varia?ao de 

alguma outra variavel especffica, numa janela longa de tempo. O numero contabil e 

tipicamente considerado relevante se o coeficiente estimado do regressor for estatisticamente 

significante44. Por exemplo, Venkatachalan (1996) examina a associa$ao incremental do valor 

justo de derivatives numa regressao do valor de mercado do patrimonio de uma companhia 

sobre uma serie de itens dentro e fora do balan?o.

a presen?a do que denominaram de efeito escala, que representa a diferen?a de ordem quanto 

a metrica das variaveis explicativas em rela^ao a da variavel dependente.

Os objetivos da mensura^ao e da associate nao sao os mesmos. Ao se comparar duas altemativas 
de medidas de lucros contAbeis, uma talvez nao seja t3o associada com o valor de mercado quanto 
a outra. Se a teoria da avalia^So implica que a associate 6 importante, a estatfstica relevante para 
o estudo de associate relativa 6 o R2, enquanto que se a mensura^ao em si 6 importante, a

Investigam se uma determinada informatjao representa elemento adicional relevante para os 

investidores. Esses estudos tipicamente utilizam-se de uma metodologia denominada de 

Estudo de Evento45. Sao estudos realizados com base na observa^ao de janelas de tempo para 

avaliar se a disponibiliza^ao de certo numero contabil (condicionado a outras informa^bes 

disponfveis) e associado com altera^bes no valor das companhias as quais se refere. Reafbes 

nos pre^os sao consideradas evidencias de relevancia da referida informa^ao.

44 Holthausen e Watts (2001, p. 5-6) mencionam que para fins de identifica^ao da relevAncia de determinada 
informa^ao contAbil, os coeficientes estimados deveriam ser diferentes de zero.
45 Para MacKinlay (1997, p. 13), “utilizando os dados do mercado financeiro, o estudo de evento mede o 
impacto de um evento especffico no valor de uma empresa. A utilidade do estudo vem do fato que, dada a 
racionalidade do mercado, os efeitos de um evento ser3o refletidos imediatamente nos pre^os das a?6es. Assim, 
uma medida do impacto economico decorrente do evento utilizando pre?os de a^bes observados num periodo 
relativamente curto pode ser construido”.
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Amir et al. (1993, p. 266) complementam que

46 “The measurement and association objectives are not identical. When comparing two alternative accounting 
earnings measures, one measure may be more highly associated with the market value while the other may be a 
better measure of the market value. If the direct valuation theory implies association is important, the relevant 
statistic from the relative association study is the R2, while if measurement is important the relevant statistic is 
the coefficient of accounting earnings or book value of equity relative to its predicted value.”
47 “in testing value-relevance of accounting numbers based on their statistical association with stock price (or 
return) it is important to distinguish between relative and incremental information content.”

Biddle et al. (1995), que dedicaram urn trabalho especifico para a compara^ao dos estudos de 

associate relativa e incremental, atestam que “e importante distinguir entre conteudo 

informacional relative ou incremental.”47

E, dentre esses 10% mencionados no paragrafo anterior, destacamos o estudo realizado por 

Howe e Keim (1987), que tambem leva em considera?ao o impact© desse conteudo 

informacional marginal, o qual pode ser decorrente do anuncio da emissao de ADRs ou da 

propria listagem efetiva das a?6es da companhia emissora em bolsa estrangeira e que sera 

mais detalhados ao final desse capitulo.

O conteudo informacional relative de prinefpios e normas contabeis altemativos 6 indicado por 
uma gradua^ao de R2 obtidos de regressoes para cada um deles. Em contrapartida, o conteudo 
informacional marginal e indicado pelo poder explicative adicional atribuido a uma das medidas 
consideradas, e este pode ser testado pelo exame da estatistica t ou estatistica F parcial em uma 
regressSo multipla, incluindo as medidas contabeis apuradas consoante a aplica^ao de ambos 
principios e normas contabeis altemativas. Ambas as medidas podem apresentar um conteudo 
informacional incremental, mas geralmente uma delas nao pode fundamentar inferencias sobre o 
conteudo informacional relative, dada a aplica^So de um teste de conteudo informacional 
incremental.

estatistica relevante 6 o coeficiente dos lucros contabeis ou dos valores contabeis de patrimonio 
liquido relatives aos valores estimados.46

Ressalte-se, todavia, que essa classifica?ao nao e necessariamente excludente, mas 

complementar. A grande maioria esta relacionada a avalia^ao de associa^ao relativa ou 

incremental, conforme observant Holthausen e Watts (2001, p. 5-10), aproximadamente 

apenas 10% dos estudos nessa area poderiam ser classificados como sendo de analise de 

conteudo informacional marginal.
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Alem disso, Amir et al. (1993) ainda avaliam quais as diferen?as de praticas contabeis, 

refletidas nos itens de reconcilia^ao, efetivamente sao relevantes, o que tambem categoriza 

esse estudo como de conteudo informacional marginal.

Tendo isso claro, Amir et al. (1993) testam o conteudo informacional marginal das 

reconcilia?6es de ajuste de um conjunto de principios contabeis para outro, que sao 

disponibilizadas nas demonstrates das companhias que estao obrigadas a respectiva 

divulga?ao nos Estados Unidos, inclusive. Estes autores, em suma, buscam identificar se essas 

reconci Haloes contabeis exigidas pela SEC sao de fato relevantes, com base na constata^ao 

empirica de que elas realmente aumentam ou nao a associa^ao entre as mdtricas contabeis e os 

pre?os (ou retomos) das a?6es das empresas analisadas, o que se enquadra na categoria de 

estudo de associa^ao relativa.

E mais plausivel que usu&rios distingam as diferen^as de bases de mensura^So, mas ainda 
considerem as informa^Qes contabeis estrangeiras evidenciadas como de “qualidade” suficiente, de 
tai modo que sejam, contudo, ilteis. Investidores estadunidenses podem aparentemente superar a 
falta de comparabilidade. Talvez, a nSo tempestividade ou a falta de consistencia sejam mais 
importances para a previsSo de fluxos de caixa que a aderfincia a um conjunto de principios 
contdbeis. Muitos contabilistas defendem que a as diferen?as intemacionais entre os padrbes,

48 “The relative information content of GAAP alternatives is indicated by the ranking of R2 statistics obtained 
from separate regressions for each GAAP regime. In contrast, incremental information content is indicated by 
the additional explanatory power attributed to one measure after controlling for the information in the other, and 
this may be tested by examining the t-statistics or partial F-statistics in a multiple regression including 
accounting measures from both GAAP alternatives. Two measures may both have incremental information 
content, but generally one cannot draw conclusions about relative information content from an incremental 
information test.
Depending on the motivation for the research and the questions we may wish to answer, different research 
designs will be appropriate.”

Como resultado geral, Amir et al. (1993) nao encontram indicios significativos de que as 

reconciliafoes contabeis agregada ou individualmente sejam estatisticamente relevantes, 

corroborando com os resultados encontrados por Meek (1983), que havia realizado um teste 

bastante similar, porem, em momento cronoldgico significativamente distinto. Sinteticamente, 

Meek (1983) explica seus resultados assertando que

Dependendo da motivate para a pesquisa e das questdes que desejamos responder, diferentes 
pianos de pesquisa serSo mais adequados.48
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Nessa mesma linha de estudo sobre associates relativas ou incrementais, diversos autores 

podem tambem ser destacados, tais como Wilson (1986), Aboody e Lev (1998), Lev e 

Sougiannis (1996), Alford et al. (1993), Barth (1991), Amir et al. (1993), Dhaliwal et al. 

(1999), Barth e Clinch (1999), Harris et al. (1994), Nelson (1996), Shevlin (1991), Barth 

(1994), Bandyopadhyay et al. (1994), Archibald (1972).

De forma contr&ria a no?3o de que as informa<?bes contabeis das corpora^bes alemSs sao menos 
informativas, encontramos evidencias de que essas informa^bes sSo significativamente associadas 
com os pregos e retomo das respectivas a^bes. Ademais, o poder explicativo dos lucres para os 
retomos na Alemanha 6 comparivel ^queles nos Estados Unidos da America, o que sugere que os 
lucros contdbeis apurados conforme aplicafSo dos prinefpios e normas contabeis alemaos nSo sao 
tSo desprezi'veis como frequentemente alegado.50

normas e principles contdbeis diminuem a utilidade da informa^ao contAbil para usuarios em 
paises, que nao aqueles nos quais as companhias tern domicilio. Os resultados deste estudo 
sugerem que, pelo menos no mercado estadunidense e para grandes corporatjbes multinacionais, a 
contenda pode ser superada. 49

Com base nos estudos de Meek (1983) e de Amir et al. (1993), foram realizadas outras 

pesquisas utilizando-se praticamente a mesma metodologia de analise de relevancia, porem, 

chegando a resultados distintos para diferentes contextos. A titulo de exemplo, 

Bandyopadhyay et al. (1994) nao encontraram diferen^as significativas para a divulga^ao das 

informates contabeis conforme GAAP alemao e US GAAP. Por outro lado, Harris et al. 

(1994) atestam que as informates contabeis elaboradas conforme o GAAP alemao se 

apresentaram com significativa relevancia para fins de explica?ao dos pre^os (retornos) das 

afoes das empresas alemas negociadas na NYSE. No que diz respeito aos resultados deste 

estudo, inclusive, conforme seus proprios autores,

49 “What is more plausible is that users distinguish the differences in measurement bases but still regard the 
foreign disclosures as being of sufficient “quality” that they are nevertheless useful. U.S. investors can 
apparently overcome a lack of comparability. Perhaps timeliness or consistency are more important for 
predicting cash flows than compliance with a set of accounting rules. Many accountants maintain that worldwide 
differences in accounting principles diminish the usefulness of accounting information to users in countries other 
than the one in which the company is domiciled. The results of this study suggest that, at least in the U.S. market 
and for large multinational corporations, the contention may be overstated.”
50 “Contrary to the notion that accounting data is meaningless for German corporations, we find that these data 
are significantly associated with stock price levels and returns. Further, the explanatory power of earnings for 
returns in Germany is comparable to that in the United States, which suggests that German earnings are not as 
garbled as is often perceived.”
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Outros estudos, porem, apesar da menor freqiiencia, utilizam ferramentas de analise 
quantitativa nao tao usuais nessa area de concentra^ao da contabilidade e de finan^as para 
balizar suas inferencias, tais como clustering, discriminante, redes neurais, ou mesmo, como 
Chan e Seow (1996), o J-test, cujo procedimento tecnico inerente se baseia numa serie de 
analises de regressoes sucessivas, tendo como condao o acompanhamento logico dos 
resultados extraidos, no intuito de proceder a um comparative da relevancia das informa?oes 
contabeis preparadas mediante a aplicapao de diferentes GAAPs.

Com base nesses estudos de associa^ao relativa analisados para a realiza?ao dessa pesquisa, 
foi possivel constatar que, alem do objetivo de buscar explicar o comportamento de variaveis 

de mercado baseados em informa^oes produzidas pela Contabilidade, eles tambem 

apresentam em comum a utiliza^ao das ferramentas de regressao e de series temporais.

Evidentemente, cada trabalho analisa algum ponto especifico diferenciado ou, que nao 

diferenciado, em algum momento distinto, ou ambos. Exemplo disso e o proprio estudo de 
Amir et al. (1993), comentado anteriormente, que de certa forma procurou evidenciar 
resultados que haviam sido inferidos por Meek (1983) ha praticamente uma decada antes.

Essa linha de estudo concentrada na identifica^ao das diferenpas de GAAPs tern cada vez 
mais espapo se levado em conta o crescimento, ano apos ano, das emissoes de ADRs51. 

Observe que os estudos que tern a analise dessas diferen^as como ponto central de discussao 

dao ensejo as pesquisas sobre a segmenta^ao e integra?ao de mercados no aspect© 
informacional, modelo de precifica?ao de ativos intemacionais {International Capital Asset 

Pricing Model, ICAPM), e eficiencia de mercados, as quais serao descritas a seguir.

Alem da questao de diferen?a de GAAPs, no que se refere a analise de algum ponto especifico 
diferenciado, e possivel identificar a considera^ao de outras variaveis micro ou macro 
economicas como performance de um ou mais setores de atividade, volatilidade ou impacto 
de cambio e taxas de juros, ou S&P 500, tamanho das empresas analisadas, nivel de 

evidencia?ao contabil ou transparencia das empresas em mercado etc.

51 Para um descritivo do mercado de ADRs mais atualizado, vide http://www.adrbny.com. Essa pdgina e 
constantemente atualizada e contain um descritivo de todos os programas de ADRs implementados no mundo, 
inclusive, com materials informativos mais especificos.

http://www.adrbny.com
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Isso confirma a assertiva de Lopes (2002, p. 7-8), segundo o qual

E importante observar que esses dois grupos de pesquisas descritos no paragrafo acima, foram 

segregados para fins didaticos. Estudos como os de Van Home (1970), Alexander et al. 

(1988), Foerster e Karolyi (1999), Howe e Keim (1987), Bin et al. (2003), Grammig et al. 

(2000), Sundaram e Logue (1996), Rabinovitch et al. (2003), por exemplo, apresentam como 

fundamentos o valor da empresa, ou as diferentes formas de avalia?ao da empresa em 

mercados de capitals distintos, que representam o alicerce destes dois conjuntos de pesquisas 

analisados.

Corroborando com o exposto, Sanvicente (1998, p. 2) explica que as pesquisas sobre a 

eficiencia de mercados internacionais podem ser classificadas em dois grandes grupos. 0 

primeiro caracteriza-se pela preocupa?ao em analisar o nivel de integra?ao entre mercados 

com base em algum modelo de precifica?ao de ativos, eventualmente ajustado por variaveis 

representativas de restrigoes nao previstas nos modelo original. O segundo grupo e 

caracterizado por trabalhos que buscaram analisar o comportamento das series temporais com 

o objetivo de estudar o conteudo informacional marginal.

Desse modo, serao expostos nos proximos topicos desse capitulo os principals conceitos 

oriundos dos estudos realizados em finan^as para possibilitar um melhor entendimento das 

analises desse trabalho.

O mercado financeiro, de forma geral, 6 um dos maiores usuArios da informa^o cont^bil por 
intermedio de analistas, corretoras, investidores institucionais e individuals, bancos de 
investimentos etc.
Sob esse cenArio, o mercado financeiro transforma-se em um “laboratdrio” para o teste do papel da 
contabilidade e de como essas informa?6es interagem com os participantes desse prdprio mercado. 
Teorias podem ser testadas e a tradicional abordagem normativa pode ser abandonada, pelo menos 
nesse nivel.
Paralelamente a esse cenario, a intemacionaliza<?ao dos mercados financeiros e a importancia 
desses para o desenvolvimento economico provocam o aumento da demanda para maiores estudos 
relacionados ao entendimento do papel da contabilidade. Somente mediante o entendimento desse 
papel seri possivel orientar a?0es futuras visando a melhorar o conteudo informative da 
informa^ao gerada pela contabilidade.
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1.2. Hipotese de Mercados Eficientes

Segundo Kothari (2001, p. 114),

Lev (1983, p. 292) esclarece que o fato de toda informa^ao disponibilizada estar refletida no 

pre?o tem como conseqiiencia que “nenhum lucro anormal vis-a-vis com os riscos envolvidos 

poderia ser obtido pela utiliza?ao da informa?ao disponivel.”54

Segundo Bodie e Merton (2000, p. 106), “A Hipotese de Mercados Eficientes e a proposi?ao 

de que o pre^o corrente de um ativo reflete integralmente todas as informa?oes publicamente 

disponiveis sobre os fundamentos economicos futures que afetam o valor desse ativo.” 53

52 “Building on past theoretical and empirical work, Fama (1965) introduced, and subsequently made major 
contributions to the conceptual refinement and empirical testing of the efficient market hypothesis. Fama (1965, 
p. 4) notes “In an efficient market, on the average, competition” among rational, profit-maximizing participants 
“will cause the full effects of new information on intrinsic values to be reflected ‘instantaneously’ in actual 
prices.”
The maintained hypothesis of market efficiency opened the doors for positive capital market research in 
accounting.”
53 “The Efficient Markets Hypothesis is the proposition that an asset’s current price fully reflects all publicly 
available information about ftiture economic fundamentals affecting the asset’s value.”

“no abnormal profit vis-^-vis the risks involved can be obtained from utilizing the available information.”

Trabalhando em bases tedricas e evidencias empiricas prdvias, Fama (1965) introduziu, e 
subsequentemente realizou importantes contribui?bes para o refmamento conceitual e formas de se 
testar a hipotese de eficiencia de mercado. Fama (1965, p. 4) anotou que “em um mercado 
eficiente, na mddia, a competi^ao” entre participantes racionais, que buscam a maximiza<;ao do 
lucro “causarSo impactos da informa^ao nova sobre os valores intrinsecos a serem refletidos 
instantaneamente nos preq:os reais.”
A manuten^So da hipdtese de eficiencia de mercado abriu as portas para a pesquisa positiva na 
contabilidade.52

Ross et al. (1995, p. 264), por sua vez, define que “Um mercado e eficiente no que diz 

respeito a informa?ao quando nao e possivel obter lucros extraordinarios utilizando essa 

informa^ao [privilegiada]”, pois mesmo essa informa^ao ja teria sido incorporada a 

composi^ao dos pre^os das a£oes, mesmo antes de se ter a oportunidade de us&-la.
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Brigham et al. (2001, p. 349) descrevem que

Afirmar-se que um mercado e eficiente da forma fraca implica entender que os pre?os 
historicos das a^oes nao poderiam ser utilizados para prever retornos futures dessas a?6es.

Segundo Brigham et al. (2001, p. 349-350) e Ross et al. (1995, p. 265-270), a eficiencia de 

mercado pode ser abordada de tres formas distintas: a fraca, a semi-forte e a forte.

Fields et al. (2001 apud Kothari, 2001) relatam que ate os anos 70, os resultados dos testes 
efetuados forneciam evidencia de que os mercados eram eficientes. Dessa maneira, 

frequentemente, os estudos realizados entre as decadas de 80 e 90 adotaram a hipotese de 

mercados eficientes. Entretanto, foram sendo encontradas inumeras evidencias que nao eram 
suportadas pela hipotese de eficiencia de mercado.

De forma analoga, entender-se que o mercado e da forma semi-forte significa dizer que os 
investidores sejam incapazes de prever os retornos das a?6es com base em informa<?oes 
disponibilizadas nas demonstra£6es contabeis ou por intermedio de qualquer outra fonte de 
informa?ao. Nesse caso, nem os instruments de analise tecnica55 ou fundamentalista seriam 

capazes de identificar a presen?a de retornos anormais.

A forma fraca da EMH [Efficient Market Hypothesis, ou Hipotese de Mercado Eficiente] afirma 
que toda informa^So contida nos movimentos de pretjos no passado est£ totalmente refletida nos 
pre^os correntes de mercado. (...)

A forma semiforte da EMH afirma que os pre^os correntes de mercado refletem toda informagao 
disponivel ao publico. Portanto, se existe a forma semiforte, n&o faria diferen^a meditar sobre os 
relat6rios anuais ou outros dados publicados, pois os pre?os de mercado teriam sido ajustados por 
quaisquer noticias boas ou ruins contidas em tais relatdrios, quando as noticias surgiram. (...)
A forma forte da EMH afirma que os pre?os correntes de mercado refletem toda a informa^ao 
pertinente, seja ela disponivel ao publico ou mantida em privacidade. Se esta forma permanecesse, 
mesmo as pessoas com informafSo privilegiada achariam impossivel obter retornos 
extraordinarios no mercado acionirio.

55 Para maiores esclarecimentos sobre as ferramentas e seus respectivos desempenhos, vide Rappaport e 
Maubossin (2002).
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Entretanto, Ross et al. (1995, p. 268) descrevem que ainda nao se e possivel afirmar 

categoricamente que os mercados funcionem segundo a descri^ao de uma ou outra forma de 

eficiencia. Segundo estes autores,

Neste caso, a opiniao dos especialistas nSo e unanime. As evidfincias em favor da eficiencia semi
forte s3o, obviamente, mais convincentes do que aquelas que apdiam a eficiencia forte, e para 
muitos fins parece ser razoAvel supor que o mercado seja eflciente no sentido semi-forte. O 
extremo representado pela eficiencia forte parece ser de mais dificil aceitafSo.

Keown e Pinkerton (1981) realizaram uma pesquisa na qual investigaram o comportamento 

das apoes de companhias que sao alvo de takeovers56. Normalmente, as empresas que tern a 

inten?ao de efetuar uma tomada hostil de outra se predispoe a pagar um premio na aquisi?ao 

das a^oes da empresa-alvo. Considerando a teoria economica basica relativa a oferta e 

demanda, seria razoavel esperar um aumento no pre?o das a?6es dessa empresa-alvo. 

Assumido que o mercado seja eficiente da forma semi-forte, esses aumentos poderiam ocorrer 

imediatamente. Esse estudo mostrou que os pre?os das empresas-alvo apresentaram aumento 

significative proximo a data do anuncio e que esses aumentos nao eram reales temporarias. 

Portanto, os pre^os pos-anuncio dos eventos refletiam o premio de aquisi^ao das empresas 

estudadas. Tambem foram encontradas evidencias significativas da presenpa da existencia de 

ganhos decorrentes de insider trading. Dessa forma, os autores em referenda concluiram que, 

dado o aumento ocorrido poucos dias antes do anuncio do evento tratado, os mercados sao, no 

minimo, eficientes da forma semi-forte.

56 Weston et al. (2001, p. 1-18) explicam que takeover 6 uma oferta de aquisi^o das a?0es de uma dada 
companhia e pode ser amistosa ou hostil, dependendo dos objetivos dos compradores.

Nessa mesma linha, as evidencias levantadas por Beaver (1998 apud Lopes, 2002, p. 4-5), 

descritas em 2.1.3, de que “os pre^os das a?6es parecem antecipar o comportamento do lucro 

devido a fontes de informa^ao mais rapidas que a contabilidade”, dando indicios de que “A 

ideia e que os pre?os refletem o conjunto de informagoes disponiveis ao mercado mais 

rapidamente do que a contabilidade”, em parte, corroboram com os resultados de Keown e 

Pinkerton (1981), comentados anteriormente.
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Ross et al. (1995, p. 267) observam que

Alem disso, partindo-se da hipotese de que a listagem simultanea das agoes seja um fato 

relevante, esse evento pressupostamente haveria de causar algum impacto nos pregos das 

agoes. Dependendo da forma de eficiencia de mercado e da qualidade das informagoes 

disponiveis57, o ajuste dos pregos pode ocorrer de diferentes maneiras.

Ressalte-se, todavia, que a existencia dessa regulamentagao especifica nao sugere que haja 

transagoes de informagoes privilegiadas, mas deve ser encarado como um instrumento 

corretivo, buscando minimizar sua freqiiencia ou evitar que acontega.

Num estudo mais especifico quanto a essa questao, Ratner e Leal (1999 apud Bruni, 2002, p. 

52),

57 Cabe salientar que o termo qualidade nAo foi empregado no sentido de classificar a informagAo em boa ou 
ruim. Seu emprego foi relative aos subconjuntos de informagdes baseadas no trabalho de Roberts (1959, apud 
Ross et al., 1995, p. 266 n.). Assim, esse termo refere-se As seguintes categorias: informagdes sobre prego 
passado, informagAo publicamente disponlvel ou toda informagao existente.

Cabe mengao a Lei no. 7.492, de 16 de junho de 1986, art. 18, que define os crimes contra o Sistema 
Financeiro Nacional e que, cuja redagao 6 a seguinte: “Violar sigilo de operagao ou de servigo prestado por 
instituigao financeira ou integrante do sistema de distribuigao de tftulos mobiliArios de que tenha conhecimento, 
em razAo de oficio: pena - Reclusao de 1 (um) a 4 (quatro) anos e multa.” Para maiores detalhes, vide art. 154 do 
codigo penal e paragrafo 7°, art. 38, da Lei no. 4.595, de 1964.
59 Em conversa com o prof. Iran Siqueira Lima, especialista em mercado financeiro, Ex-Diretor do Banco 
Central do Brasil, do Banco Cidade S/A, do Banque Nationale de Paris e consultor de empresas na Area 
financeira, houve caso em que foi adotada a polftica de divulgagAo com periodicidade mais freqilente para a 
mitigagAo desse problema.

/ 58No caso brasileiro, levando-se em consideragao a existencia de legislagao penal especifica 

sobre a negociagao de informagoes privilegiadas vigente no territorio nacional, bem como 

casos ocorridos59, infere-se que a forma forte nao pode ser sustentada no caso brasileiro.

O conjunto de informagdes representado pelos pregos passados e um subconjunto das informagdes 
publicamente disponiveis, que por sua vez constituem um subconjunto da totalidade das 
informagdes. (...). Assim, eficiencia forte pressupoe eficiencia semi-forte e eficiencia semi-forte 
subentende eficiencia fraca. A distingao entre a eficiencia na forma semi-forte e na forma fraca e a 
de que a primeira requer nAo apenas que o mercado seja eficiente em relagAo a dados historicos de 
prego, como tambdm que toda informagao disponivel ao publico esteja refletida no prego.
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2.3 Principals Estudos e Respectivas Evidencias

(...) indicaram que os mercados emergentes conteriam significativas ineficifincias devido ao uso de 
informafoes privilegiadas {insider trading) e manipulates amplamente noticiadas (...), o que 
contraria a hipdtese de eficiencia.

Grieb e Reyes (1999 apud Bruni, 2003, p. 52 e 141) tambem obtiveram como resultado 

indicios de que o mercado acionario brasileiro apresenta passeio aleatorio, o que significa 
dizer que os pre^os correntes das a?6es das empresas brasileiras ja refletiriam todas as 
informa^oes passadas relevantes da companhia. Dessa maneira, seria valido afirmar que, no 
caso brasileiro, seria indcuo utilizar-se de pre?os passados para tentar prever pre?os futures.

Nesse sentido, Matsumoto (1995), ao analisar uma amostra de empresas da America do Sul, 

obteve resultados que sugerem que os mercados estudados sao eficientes. Contudo, sua 

amostra abrangeu apenas uma empresa brasileira, o que poderia ser uma limita?ao da 
extensao de suas inferencias para o caso brasileiro, dada a nao representatividade da amostra, 

anao ser que todas as empresas brasileiras fossem muito similares aquela considerada por esse 
pesquisador.

Na hipotese de existencia de um mercado mundial sem fric^oes, as empresas seriam 
indiferentes ao local de negocia^ao de seus titulos e valores mobiliarios. De fato, ocorre que 

muitas companhias decidem manter suas a^oes negociadas apenas em seus mercados 
domdsticos. Estas acabam tendo como fundamento de suas decisoes de emissao de recibos 

negociaveis sobre suas a?6es os resultados de Van Home (1970) que, tendo analisado 140 

programas de AD Rs, implementados entre 1960 e 1967, nao encontrou evidencias de que a 

listagem das a?6es das empresas em mercados maiores tenha servido como fator de 
valoriza?ao das mesmas.

Essas conclusoes expostas no paragrafo anterior tambem sao importantes para a 
contabilidade, pois isso significaria dizer que poderiamos esperar rea^ao nos pre?os das a?6es 
decorrentes da divulga?ao de novas informa^oes relevantes, contrariamente ao que se poderia 
esperar, caso o mercado brasileiro fosse eficiente da forma forte ou semi-forte.



60

Errunza e Miller (2000), por exemplo, encontraram evidencia de que as companhias 
estrangeiras listadas nos Estados Unidos tiveram 11.4% de redugao em seu custo de capital. 

Ainda nessa linha, Hail and Leuz (2004) estimaram uma redugao entre 0,4 e 1,3%. Essas

Martell et al. (1999, p. 148), no entanto, explica que a listagem simultanea das agoes das 
companhias e um fator de redugao do nivel de segmentagao existente. Assim, se essas 
redugoes sao associadas a variagoes sistematicas no custo de capital ou na volatilidade dos 
retomos das agoes dessas companhias, e porque a hipotese de segmentagao ou integrate tem. 

implicates significativas nas avaliagoes dos pregos das agoes.

60 O termo disclosure 6 utilizado nesse contexto para referir a evidenciagSo contabil.

Corroborando com os resultados de Van Horne (1970), acima mencionados, Martell et al. 

(1999), Lee (1991), Lau et al. (1994), Howe e Keim (1987) tambem nao encontraram 
evidencias significativas de que a implementagao de um programa de ADR apresentasse 

qualquer reagao sobre o comportamento das mesmas agoes no mercado domestico.

Entretanto, parte substantial da bibliografia consultada registra evidencias significativas de 
que a listagem das agoes em bolsas estrangeiras permite a realizagao de incrementos 

significativos de avaliagao das agoes das companhias.

Dessa maneira, friegoes tais como barreiras aos investimentos intemacionais, estudadas por 
Solnik (1974), Errunza e Losq (1985), Errunza e Miller (2000) e Stulz (1981); restrigoes do 
fluxo informational, analisadas por Merton (1987) e Foerster e Karolyi (1999); diferengas nos 
niveis de liquidez dos mercados, examinadas por Domowitz et al. (1998), Foerster e Karolyi 
(1998) e Jayaraman et al. (1993); exigencias de disclosure60, abordadas por Biddle e 
Saudagaran (1989) e Huddart et al. (1999); e protegao aos acionistas minoritarios, analisada 
por Lee (2003) e Doidge et al. (2003) tem tornado a decisao de listagem das agoes das 
companhias em bolsas estrangeiras um assunto crucial nas pesquisas em finangas 
intemacionais.
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Howe e Keim (1987) analisaram as reales dos retornos das a^oes negociadas nos mercados 
japones e europeu, decorrentes da efetiva listagem dessas nas bolsas norte-americanas entre 
1962 e 1985. Esse foi o primeiro estudo publicado a utilizar a metodologia de estudo de 
evento para avaliar a resposta do mercado domestic© a essas emissoes. Eles nao tinham o 

objetivo de avaliar o grau de integra?ao entre os mercados considerados, mas sim o de apurar 
o impacto desses eventos sobre a riqueza dos acionistas. Essas avalia?oes controlaram tanto o 
tipo de programa implementado como a regiao geografica de origem das emissoes de ADRs 

para averiguar se esses programas apresentavam diferentes rea?6es de pre?os.

61 O termo spread tem basicamente duas defini^Ses. A primeira e mais comum se refere ao diferencial entre as 
taxas de capta^So e as de aplicacilo das institutes financeiras bancdrias. A segunda 6 relativa a um incremento 
nas taxas normalmente praticadas no mercado, em decorrfincia de um maior ni'vel de risco.

rea^oes sao, em geral, atribuidas a redu^ao do spread associado as caracteristicas de um 

mercado domestic© particular, comparativamente as dos mercado norte-americano, 

considerado o benchmark mundial, no que tange a normatiza?ao contabil, financeira e 
comercial.

Nesse sentido, Stonehill e Dullum (1982), tendo conduzido uma pesquisa aprofundada sobre 

uma empresa farmaceutica, sediada na Dinamarca, buscando evidencias empiricas da 

segmenta?ao de mercado sobre o seu custo de capital, constataram um significative aumento 
nos pre?os das a?oes dessa companhia no mercado local decorrente da implementa^ao de um 
programa de ADRs, o qual serviu de base para reduzir as barreiras regulatorias entao 
existentes. Outro aspect© considerado por esses autores foi o aumento de liquidez, que 
tambem foi atribuido a emissao desses recibos negociaveis no mercado norte-americano. Com 
isso, foi finalmente constatada uma redu?ao significativa no custo de capital.

Jorion e Schwars (1986) constataram que as a?6es das empresas canadenses, que adotaram a 
dupla-listagem (Canada e Estados Unidos) eram mais sensiveis ao comportamento do 
mercado norte-americano do que aquelas listadas apenas no mercado canadense. Registraram 
ainda que o custo de capital das empresas listadas apenas no mercado local era 
significativamente maior e que a hipotese de integrate era rejeitada, pois os fatores 
domesticos explicavam, em grande parte, o retorno das a?oes por eles estudadas.
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Os resultados de Howe e Keim (1987) indicaram que a primeira, segunda e terceira listagens 

nao tinham impact© positive sobre a riqueza dos acionistas, dado que os retornos anormais 

acumulados eram negatives eram negatives antes, durante e apos os eventos estudados. No 

que se referiu ao controle da amostra por origem geografica da emissao de AD Rs, 
relativamente as tres bolsas de valores consideradas, foi constatado por esses autores que, no 
caso das bolsas da Basileia e de Frankfurt, as rea?oes nos pre?os das a?oes locais foram 
negativas, chegando a -5% na janela do evento. Quanto a bolsa parisiense, entretanto, nao 

foram encontrados retornos anormais significativos.

Essa pesquisa, ora comentada, baseou-se em uma amostra composta por 34 companhias, 

originarias de 6 paises, que emitiram recibos negociaveis de suas a?6es tanto na NYSE, na 
NASDAQ, ou na AMEX, no periodo compreendido entre 1962 e 1982. Devido a dificuldade

Alexander et al. (1988) tambem se enquadra como um dos primeiros estudos a testar 
empiricamente o comportamento de um grande numero de a£oes seguidamente a emissao de 
ADRs. Dessa forma, cabe um detalhamento maior desse estudo para fins de entendimento dos 
testes realizados. Eles fundamentaram a realiza^ao de sua pesquisa com base na falta de 
estudos precedentes que buscassem evidencias sobre os impactos da listagem das a?6es das 
companhias em mais de um mercado bursatil simultaneamente. Outra justificativa 
apresentada por esses autores se refere ao fato de que poderiam ser extraidas inferencias sobre 
a integra?ao dos mercados.

O referido estudo de Alexander et al. (1988) teve como objetivo principal analisar os 
impactos das emissoes de ADRs nos pretjos das a?oes negociada nos mercados domesticos 
das companhias emissoras, ou seja, verificar se esses impactos eram diferentes dependendo 
dos paises de origem dessas empresas; e por fun, extrair, com base nos resultados apurados, 
conclusoes acerca da regula?ao de mercado. A hipotese inicial desses autores era de que a 
implementasao de um programa de ADRs poderia acarretar uma reduQao nos retornos 
esperados se os mercados de capitals fossem completa ou parcialmente integrados antes da 

efetiva emissao.
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na determina^ao das efetivas datas de anuncio das emissoes examinadas, os autores 
consideraram mais apropriado avaliar as variances de retomo esperado em tomo da data de 

listagem. Seus calculos foram realizados com base em dados mensais, cujo periodo iniciava 
36 meses antes e se estendia por ate 36 meses apos as listagens.

Os resultados de Alexander et al. (1988) indicaram que as empresas nao-canadenses tiveram 
uma redugao significativa nos retomos esperados apos o evento considerado. Embora esse 

comportamento dos retornos esperados tambem tenha sido observado para as empresas 
canadenses, esse nao se apresentou significative. Eles interpretaram esses resultados no 
sentido de que os mercados sao mais segmentados para as empresas nao canadenses do que 
para as canadenses. Outra altemativa de interpreta^ao dada pelos autores e de que o mercado 
canadense seja tao segmentado quanto os outros mercados examinados, mas tendo uma 
covariancia relativamente maior com o mercado norte-americano, resultando tanto em um 
nivel de risco menor como em menores retornos esperados.

Jayaraman et al. (1993) estudaram o caso de 95 empresas, oriundas de 7 paises, que lan?aram 
as ADRs entre 1983 e 1988. Esses autores fundamentaram suas inferencias nas analises de 
150 dias antes e 150 dias depois da data de listagem. Foram encontradas evidencias 

significativas de que os mercados domesticos reagiram ao evento estudado. Contudo, os 
autores observaram que esse resultado positive foi devido a inclusao das empresas japonesas 
no estudo, ja que as outras companhias componentes da amostra, apesar de tambem 

apresentarem retornos anormais positives, nao foi possivel afirmar que eram significativas.

Outro estudo que merece destaque nesse campo das finan^as intemacionais e o de Jayaraman 
et al. (1993), que teve como objetivo o exame das caracteristicas de risco e retomo quando as 
empresas emitiam suas ADRs. Os autores indicam como justificativa de sua pesquisa a 
integra?ao financeira intemacional e a crescente process© de desregulamenta?ao dos 
mercados que se iniciou na decada de 1980. Eles examinaram tanto as rea^oes dos prepos das 
a?6es em seus mercados locais como as volatilidades desses seguidamente aos lanijamentos 
das ADRs.



64

Essa observa?ao dos autores e relevante porque das 95 empresas estudadas, aproximadamente 
78% delas eram japonesas.

A amostra de Sundaran e Logue (1996) abrangeu 57 companhias que listaram suas a^oes na 
NYSE ou AMEX entre 1982 e 1992. Foram utilizados pre?os mensais para a analise do 
desempenho de cada companhia em tres conjuntos de pen'odos pre e pos listagens. A hipotese 
desses pesquisadores era de que se os indices confrontados com os benchmarks fossem 
menores que 1, as emissoes de ADRs estariam destruindo valor. Em contrapartida, se fossem 
maiores que um, estariam criando valor para os acionistas.

Os resultados do exame descrito no paragrafo anterior dos indices nao referenciados nao 

indicaram qualquer evidencia significativa. Porem, os calculos sobre as series de indices 
referenciados nos indicadores de mercado locais e setoriais apresentaram reales respectivas 

em tomo de -4 e 10% para o aproximadamente 6 meses apos as listagens. Os autores 
interpretaram os referidos resultados no sentido da existencia de associa^ao das emissoes de

Jayaraman et al. (1993) afirmaram que seus resultados identificam um aumento na liquidez 
das a<?6es associada a listagem em bolsa estrangeira e sugeriram haver um valor incorporado 
nas emissoes de ADR, no sentido que elas possibilitam as companhias emissoras desses 
titulos financiarem suas atividades a um custo de capital reduzido.

Sundaran e Logue (1996) realizaram uma forma altemativa de se testar o impacto da 
implementafao de um programa de ADRs. As pesquisas anteriores preocuparam-se 

precipuamente com a analise dos retomos, com o objetivo de detectar rea?oes de pre?os. Ao 
inves de utilizarem a metodologia de estudo de evento tradicional, eles analisaram tres 
diferentes metricas financeiras: pre^o-valor patrimonial; pre?o-fluxo de caixa e pre^o-lucro. 
Esses indicadores fmanceiros foram analisados de tres formas distintas. A primeira, tendo um 
indicador do pais como referenda; a segunda, tendo o um indice setorial mundial; e a terceira, 
avaliando apenas o comportamento daqueles. Com isso, esses autores tiveram o proposito de 
reexaminar as evidencias empiricas anteriores sobre a listagem simultanea em mais de um 
mercado de capitals.



65

A amostra estudada por Miller (1999) incluiu 181 empresas que lan<?aram ADRs entre 1985 e 
1995. A metodologia de analise dos dados foi a de estudo de evento. Para ser inclui'da na 

amostra relatada, o requisite era que houvesse cotapoes das a?oes para um periodo 

compreendido entre 150 dias antes ate 125 dias depois dos anuncios de emissao. Alem disso, 
esse autor tambem identificou que, em media, os anuncios precediam as listagens em 77 dias.

Esse autor, realizou uma 

emissoras de ADRs. Controlou

ADRs com a cria?ao de valor para os acionistas, dada a redu?ao dos retornos esperados. Nao 
foram encontradas tambem diferengas nas rea^oes dos pre?os das a?6es negociadas nos 
mercados desenvolvidos ou subdesenvolvidos62. Dessa maneira, a conclusao geral dessa 

pesquisa foi de que a implementa$ao de um programa de ADRs propicia um aumento no 

valor das empresas pela redu^ao dos efeitos da segmenta?ao entre os mercados financeiros, 

independente das origens dessas.

62 Para maiores esclarecimentos sobre o significado das expressdes utilizadas para descrever o nivel de 
desenvolvimento economico de um mercado, tais como desenvolvido, subdesenvolvido, emergente ou em 
desen vol vimento, vide o trabalho de Lopes (2001).

extensa analise das rea?oes dos pre?os das afoes das empresas 
a amostra, inclusive, quanto ao tipo de programa 

implementado. Esse controle teve como fundamento a analise das restri?6es indiretas nos 

mercados regulados, relacionadas aos diferentes niveis exigidos de disclosure. Para investigar 
as restri?6es diretas de ordem legal, Miller (1999) utilizou um indicador de desenvolvimento 
economico do International Finance Corporation, IFC, como referenda.

Miller (1999) conduziu uma das mais completas pesquisas sobre a rea?ao dos pre?os das 
a?6es subjacentes as ADRs negociadas nas bolsas de valores norte-americanas. Esse autor 
apresentou duas justificativas para ter realizado esse trabalho. A primeira consiste no aumento 
substantial na quantidade de programas implementados. A outra refere-se ao fato de as 

evidencias empiricas anteriores serem ambiguas, inclusive, em muitos casos, contradizendo 
os modelos teoricos de precificafao de ativos ajustados as restri?oes referentes ao livre fluxo 
international de capitals. O objetivo desse autor era analisar o impacto das emissoes de a^oes 
em bolsas estrangeiras sobre os valores das companhias, bem como mensurar o efeito das 
restri^oes diretas e indiretas ao fluxo de capitals.



66

No que tange aos testes das barreiras indiretas comentados anteriormente, os resultados nao 

suportam a hipotese de segmenta<?ao de mercado, conforme a qual as companhias que operam 

em mercados subdesenvolvidos deveriam ter maiores retomos anormais do que as 

companhias domiciliadas em mercados desenvolvidos. O mencionado autor explica que essas 

avalia^oes das restri?oes indiretas poderiam ser explicadas pelo fato de a maior parte de sua 

amostra ser composta por empresas originarias em mercados subdesenvolvidos restritos terem 

listadas suas a?6es no PORTAL63. Alem disso, Miller (1999) tambem ressalta que, no caso 

dessas empresas, a presen^a de retomos anormais positives pode ser decorrente de da 

presen?a de insider trading64, que conforme entendem, poderia ser um problema mais criticos 

em mercados subdesenvolvidos.

Nesse mesmo ano, Foerster e Karolyi (1999) realizaram outra relevante pesquisa nessa area. 

Esses autores tiveram como objetivo, alem do estudo do desempenho das a?oes, efetuar uma 

avalia^ao de possiveis altera^oes na exposi^ao ao risco das companhias incluidas na amostra, 

decorrentes da listagem de suas a^oes no mercado extemo. O motivo alegado para o referido 

trabalho foi devido ao fato de que poderiam ser obtidas inferencias importantes relativas a 

integra?ao e segmenta^ao dos mercados de capitais com base na analise das rea?6es dos 

pre?os das a?6es as emissoes de ADRs.

Os resultados de Miller (1999) mostraram a presen?a de retornos anormais em torno da data 

do anuncio, bem como que as companhias obtiveram taxas de retorno normais 

subseqiientemente as emissoes de ADRs. Segundo o referido autor, essas evidencias sao 

consistentes com os modelos de pre?o de equilibrio na presen?a de restri?oes ao fluxo de 

capitais.

63 PORTAL € o sistema de negocia^So de titulos e valores mobiliArios restrito aos investidores institucionais 
qualificados, tambem denominados de Qualified Institutional Buyers, QIB’s. A listagem nesse sistema se da por 
meio da implementa^So de um programa de ADRs, denominado de Regra 144-A.
64 Insider trading pode ser definido como a negocia^So de informa^fles relevantes da empresa, que se 
disponibilizadas ao mercado poderiam acarretar impacto significative nos pre^os dos tftulos e valores 
mobiliArios das empresas a que se refiram.
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A amostra mencionada no paragrafo anterior foi composta por 153 empresas que tenham 
implementado programas de ADRs no periodo de 1976 a 1992, oriundas de 11 paises, 

distribuidos entre Canada, Europa, Australia e Asia. Para fins de analise, os autores se 
utilizaram tambem da metodologia de estudo de evento baseada no modelo de mercado. Alem 

disso, eles optaram tambem pela utiliza?ao de janelas mais longas para obterem uma 
percep?ao geral do que aconteceu com os pre?os das acpoes em seus mercados domesticos 
apos a ocorrencia das emissoes.

De modo especifico, no que tange ao mercado brasileiro, Marcon (2002) efetuou uma 
pesquisa relativa ao impacto das emissoes de ADRs pelas empresas brasileiras sobre o custo 
de capital proprio, com base em emissoes realizadas entre 1992 e 2001. No entender de 
Marcon (2002), a emissao de ADRs causa redu^ao significativa no custo de capital proprio 
das empresas emissoras, podendo representar indicio significative de redu?ao na segmenta?ao 
entre os mercados brasileiro e norte-americano. Entretanto, as inferencias sobre segmenta^ao 
ou integra^ao de mercados desse trabalho nao sao devidamente suportados pelos resultados 
obtidos.

As evidencias encontradas por Foerster e Karolyi (1999) foram, por eles, interpretadas como 
sendo consistentes com a hipotese de segmentapao de mercado. Foi apontado tambem que 
esses resultados nao refletem se os diferentes mercados tomaram-se mais integrados com o 
passar do tempo analisado, ja que os dados nao foram divididos em sub-amostras para a 
realiza?ao dos testes necessaries.

Bruni (2003) realizou um estudo para analisar os impactos das emissoes de ADRs sobre a 
eficiencia informacional e custo de capital. Foram considerados os programas tambem 

implementados entre 1992 e 2001, disponiveis no relatorio do Banco de Nova lorque 
disponibilizado em 14 de Janeiro de 2002. Os resultados dessa pesquisa denotam que o 
mercado brasileiro e informacionalmente eficiente da forma fraca e foi tambem detectada uma 
redu?ao significativa do custo de capital das empresas brasileiras examinadas.
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3 PESQUISA EMPIRICA

As hipoteses Hi, H2 e H3, descritas em 1.4, foram testadas com base na metodologia de estudo 
de evento que, segundo MacKinlay (1997, p.13), tern muitas aplica?6es, desde o uso em 

estudos contabeis, economicos ou financeiros. Como exemplos, dentre os diversos trabalhos 
nessas areas, mencionam os de Wright e Groff (1986), Asquith (1983), Asquith e Mullins 
(1986), Bradley (1980), Brown et al. <1985), Brown e Warner (1985), Weinstein (1977), Hite 

e Owers (1983), Grinblatt et al. (1984), Eades et al. (1985), Malatesta (1986), Patell (1979), 
Patell e Wolfson (1984), Basu (1983), Foster (1977), Vincent (1999), Ball e Kothari (1991), 
Wilson (1986) e MacKinlay (1997).

MacKinlay (1997) explica que esses estudos de evento partem da hipotese de mercados 
eficientes e baseiam-se na premissa de que os investidores se comportam de forma racional, 
significando os pre^os das a^oes refletirao imediatamente a ocorrencia de determinado 
evento. Ou seja, isso implica que as informacpoes disponibilizadas aos investidores poderao ser 

analisadas num curto espa?o de tempo, fimdamentando suas decisoes fmanceiras sobre o 
fluxo de caixa esperado da empresa.

Sua ampla utiliza?ao justifica-se principalmente porque, segundo Asquith (1983, p. 51-83), 

nos estudos de eventos, o objetivo e examinar a resposta de mercado para alguns eventos bem 
definidos por intermedio da observa<?ao dos pre<?os de determinados titulos negociados nesse 
periodo temporal.

A metodologia de estudo de evento tern sido uma das ferramentas mais utilizadas nos ultimos 
anos, desde que foi desenvolvida por Fama et al. (1969).65 Para MacKinlay (1997, p. 38), 

“muito tern que ser aprendido pelo corpo de pesquisas baseadas na metodologia de estudo de 
evento. Com o avan?o, espera-se que o estudo de evento continue a ser um instrument© 
valioso e amplamente utilizado em economia e finan^as.”66
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Um evento pode ser defmido como, por exemplo, uma reorganizagao societaria, divulgagao 

de resultados das companhias, emissoes de agoes, debentures e outros titulos e valores 

mobiliarios etc.

O ponto de partida para a avaliagao do impacto decorrente de um evento consiste na definigao 

do periodo do evento. Normalmente, a data em que o evento analisado ocorreu se encontra no 

centro desse periodo.

O evento analisado nessa pesquisa consiste na implementagao de um programa de ADRs no 

mercado brasileiro, referentes as hipoteses Hi, Hi e H3. Foram examinados os programas 

implementados entre agosto de 1995 e dezembro de 2004. Para investigar como o retorno das 

agoes dessas empresas se comportaram no mercado domestico, elas foram analisadas em tres 

diferentes periodos ou janelas67. Com base nessas analises, procederam-se as inferencias 

sobre a resposta do mercado as emissoes de ADRs realizadas pelas empresas brasileiras.

MacKinlay (1997, p. 13) explica que o estudo de evento mede o impacto de um evento 

especifico no valor de uma empresa. A utilidade do estudo vem do fato que, dada a 

racionalidade do mercado, os efeitos de um evento serao refletidos imediatamente nos pregos 

das agoes. Assim, utilizando pregos de agoes observados num periodo relativamente curto, 

uma medida do impacto economico decorrente do evento pode ser construida.

67 Cada um dos periodos temporais relacionados aos estudos de evento recebe a denominafSo de janela. Assim, 0 
periodo de tempo utilizado para a estimate dos retomos m^dios que servirMo de base para o c^lculo dos 
retomos anormais 6 chamado de janela de estimate. Os periodos em que se observa a ocorrencia do evento ou 
em que se avaliam os impactos deste sao as janelas do evento.

O objetivo dessa metodologia consiste na verificagao da ocorrencia de quaisquer retomos 

anormais verificados pelos detentores de titulos e valores mobiliarios, que tenham sido 

oriundos de algum evento ocorrido, tai como reestruturagoes empresariais, alteragao de 

regulamentagao fiscal ou contabil, ou mesmo a implementagao de um programa de ADRs, 

dentre tantos outros.
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Com base no exposto por MacKinlay (1997), um retomo anormal pode ser descrito como

RA„ = R„-E(R„/X,),

onde

retomo anormal do titulo i no momento t\

retomo real do titulo i no momento t;

Observe que os retomos das a?oes tern ruido em suas avalia^oes. Contudo, esse ruido tende a 
se anular com o aumento da amostra considerada.

Par cada data, os retornos anormais sao ponderados para as empresas analisadas para que seja 

possivel avaliar o impacto medio do evento sobre as a?oes das empresas estudadas.

0 retomo anormal representa a parte do retomo observado que nao tendo sido passivel de 
previsao, e atribuido ao fato de o evento ter acontecido.

Tendo definido o periodo do evento, parte-se para a estima^ao do retomo que seria estimado, 
caso a ocorrencia do evento fosse desconhecida. Ha basicamente dois metodos de estima^ao. 

o de retorno medio e o de retomo de mercado.

retomo estimado do titulo i no momento t, dado o retomo de Xt 
ter sido observado.

Para que seja possivel avaliar o impacto do evento analisado sobre as a?6es negociadas no 
mercado brasileiro, e preciso mensurar os retomos anormais. Os retornos anormais sao 

definidos basicamente pela diferenpa entre um retomo observado e a esperanpa de retomo que 
se tinha antes da ocorrencia deste evento.

M,:
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Finalmente, calcula-se o retomo anormal acumulado e simplesmente o somatorio dos retomos 
anonnais medios, calculados para cada dia do periodo adotado para a analise do evento. Ele 
representa o efeito total medio do evento sobre a amostra, relativamente ao periodo analisado.

Essa pesquisa utilizou-se de ambos os modelos. O criterio de sele^ao de um ou outro, caso a 
caso, dependeu do nivel de associagao explicada acima.

A principal distin<?ao entre ambos os modelos e que o modelo de retomo medio assume como 
constante o retomo medio de certa a?ao no tempo. O modelo de mercado, por sua vez, assume 
o pressuposto da existencia de uma rela?ao linear estavel entre o ativo analisado e a carteira 
de mercado.

Para o exame de como esses eventos impactaram os retornos das agoes das respectivas 

companhias, negociadas no mercado local, foram definidos diferentes periodos de tempo. 
Cabe notar que foram selecionados quatro periodos de tempo, tambem denominados de 

janelas. A primeira dessas antecede a data do evento, e utilizada como base de estima^ao dos

MacKinlay (1997) explica que ha duas escolhas comuns para a modelagem e estima?ao dos 
retomos esperados das a?oes. A primeira refere-se ao modelo de retomo medio; e a segunda, 
ao modelo de mercado.

A bibliografia consultada nao menciona especificamente o poderia ser considerado um grau 
de associa?ao “muito baixa”. Entretanto, foi operacionalmente definido um nivel de 15%, 
abaixo do qual foi utilizado o Modelo de Retomo Medio para estima^ao dos retornos 
utilizados como parametro de identifica?ao dos retomos anormais.

O modelo de mercado e mais sofisticado e representa uma evolu^ao significativa do modelo 
de retomo medio. Contudo, MacKinlay (1997, p. 18) alerta ao fato de que sua utiliza?ao pode 

ser problematica em casos em que a associa?ao dos titulos analisados com o mercado e muito 
baixa.
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expressa por:

Onde:

n:

3.1 Modelo de Retorno Medio

retomos que poderiam ser previsto aquela epoca para a data do evento, sem que se tivesse 

conhecimento previo desse. As outras tres foram definidas para fins de avalia?ao do impact© 
do evento.

estatfstica teste
numero de retomos anormais (RA) ou retomos anormais acumulados (RAC) 
positives
numero total de retornos anormais (RA) ou retomos anormais acumulados 
(RAC) da amostra

t':

n+:

e= —~q,5 
n 0,5

Para a aplica?ao desse modelo para estima^ao dos retomos das a?6es analisadas, e necessario 

identificar um periodo apropriado. Esse periodo pode anteceder o periodo do evento ou ser

Ressalte-se, ainda, uma analise adicional quanto a distribui^ao dos retomos anormais. 

Normalmente, e utilizada a estatfstica t de Student. Contudo, nao havendo a possibilidade de 

assumir a normalidade dos residues, mesmo que se tenha uma amostra de tamanho 
suficientemente grande, um teste nao-parametrico pode ser mais apropriado. O mesmo foi 
feito para os retornos anormais acumulados.

Campbell et al. (1997, p.172 apud Bernardo, 2001, p. 81) refor?a o exposto no paragrafo 
anterior ao descrever que “A validade de se aplicar testes nao parametricos esta no fato de que 
nao e precise fazer suposi<?6es quanto a distribuifao dos retomos”. Um teste nao parametrico 
geralmente utilizado em estudos de eventos e o teste de sinais. A sua estatfstica teste e

n
J 0,5
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RA, =

E de crucial importancia que o periodo utilizado para fins de estima^ao do retomo medio 
esteja livre da influencia do evento estudado. Dessa maneira, e necessario que nesse periodo 
de estima^ao nao tenha havido qualquer divulga^ao de informa^oes sobre o referido evento.

O retomo medio estimado e, entao, determinado pela media dos retornos diarios da empresa. 
A partir dai, calculam-se os retornos anormais para cada data incluida no periodo do evento, 
bem como os respectivos retornos anormais acumulados.

De forma mais especifica, a presun?ao de que o retomo esperado de um titulo i e uma 
constante, Ri, tem-se:

posterior a ele, ou ainda, pode ser uma parte antes e outra depois do evento. Porem, nao tern 
sentido utilizar o proprio periodo do evento parcial ou integralmente como referencia.

Com base na analise da serie estudada, relativamente a janela de estimapao, ainda e possivel 
extrair-se seu desvio-padrao Si, o qual sera utilizado para a padroniza?ao do retomo anormal.

Dessa maneira, o Retomo Anormal Padronizado se configura em

Em seguida, foi preciso calcular o retomo anormal medio, com base no fato de que
____ 1 n

AR^-^AR,..

-A)_(A,
s,

68 Um exemplo da utilizafilo deste modelo de estudo de eventos, denominado de modelo dos retornos m^dios 
ajustados pode ser encontrado em Kalay e Lowenstein (1985).

1 TRi = -XRy > onde Ri; retomo medio do titulo i nos T periodos do intervalo temporal 
1 j=>

utilizado para estima<?ao (janela de estima?ao)68.
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A estatistica t para qualquer dia do evento e dado por:

modelo de mercado para a estima^ao dos

0 modelo a ser utilizado como referencia e o seguinte:

1
T

inves de se calcular a media simples dos 
dados desse periodo sobre os dados

Adiante, no proximo topico, sera abordado o 

retomos anormais.

A principal diferencpa se deve ao fato de que ao 
retomos diarios das a^oes analisadas, regridem-se os 

referentes a carteira de mercado.

(r-i)Sr11*' , com 
' 2

os retomos estimados 
uma simplifica<;ao do

(r-i)

2

Para fins de utilizafao do modelo de mercado, os mesmos cuidados iniciais na definifao do 

periodo de estima^ao mencionados no topico anterior devem ser observados.

o desvio-padrao dos retomos medios padronizados ocorridos nohlat

3.2 Modelo de Mercado69

69 Weston et al. (2001) tamb^m relata a existfincia do Modelo de Mercado Ajustado, onde 
s2o os prdprios retomos de mercado no periodo do evento estudado. E simplesmente 
Modelo de Mercado.

AR,
= ——, sendo SnS„

periodo de estima^ao. Por fim, observe-se apenas que a estatistica t distribui-se com (T-l) 

graus de liberdade, seu calculo foi realizado com base na seguinte formula^ao:
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Sendo:
retomo do ativo i, na data t

retomo da carteira de mercado, na data t

erro estatistico da regressao

3.3 Determina^ao das Datas do Evento

Assim procedendo, tem-se a como o retomo medio do periodo que nao e explicado pelo 

mercado no periodo de apura?ao e e e o erro estatistico com media 0 e desvio padrao cr.

Com base nos coeficientes linear e angular comentados acima, os retomos diarios das a?6es 
da amostra sao estimados.

A utiliza?ao mais freqiiente desse modelo pode ser explicada pelo fato de explicitamente levar 
em conta os retomos medios e o risco de mercado associado a cada ativo analisado.

Entretanto, Foerster e Karolyi (1999) mencionam tres importantes desvantagens em se utilizar 

as datas de anuncio:

Eit

Rmt

Rit

Tem sido amplamente discutida em pesquisas anteriores a questao de qual data utilizar: a data 
do anuncio ou a data de listagem efetiva. Parece haver um consenso na bibliografia consultada 
de que a data do anuncio seja a mais apropriada, tai como apontado por Miller (1999), por 
exemplo. No caso de os mercados serem eficientes, no sentido em que os pre?os das a<?6es 
refletem todas as informaijbcs publicas disponiveis, entao as rea?6es dos preQos decorrentes 
da emissao de ADRs seriam incorporados imediatamente nos pre?os das a?6es nas datas de 
anuncio do evento.
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• Ha tambem a possibilidade de as empresas anunciarem suas inten?oes de emitir 
ADRs, sem efetivamente cumprirem isso.

• Algum representante da empresa talvez ja tenha dado sinais de que a empresa tinha a 
intenfao de listar as respectivas a^oes em outros mercados, mas que nao recebeu ainda 

a aprova^ao necessaria do seu Conselho de Administra^ao, da Bolsa de Valores 
estrangeira ou do organismo responsavel pela fiscaliza^ao das operates realizadas em 
mercado aberto do pais onde se pretende negociar os Depositary Receipts, DRs;

Ademais, considerando o fato de que o Economatica so mantem informafoes sobre fatos 
relevantes pelo periodo de um unico ano, bem como dada a dificuldade de os departamentos 
de Rela?6es com Investidores da maioria das empresas estudadas nao terem como afirmar 
sobre uma determinada data de divulga^ao das emissoes de ADRs foi utilizado como 
referenda a data da efetiva listagem na NYSE.

Outra justificativa para a utiliza^ao da data de inicio do programa e a possibilidade de 
incorporar outras analises, tais como aumento de visibilidade da companhia ou liquidez das 

a^oes, que nao teriam como ser avaliados nas datas de anuncio.

Consequentemente, como a in for mag ao pode ter chegado ao mercado por meio de 
especulagoes, ou periddicos diversos, ha dificuldade em se obter datas de anuncio confiaveis.

Contudo, foi tornado o cuidado de definir-se uma janela que comportasse a verificagao da 
presenga de retomos anormais anteriores a data da efetiva listagem para identificar um 
possivel e esperado impacto na data do anuncio da implementagao de um programa 
patrocinado de ADR.

• Os mercados, talvez, ja esperava que as emissoes de ADRs fossem feitas pela 
empresa, implicando que a informagao ja estivesse incorporada aos pregos das suas 

agoes na data do anuncio;
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De acordo com Weston et al. (2001, p. 171),

As analises desse estudo sao baseadas em tres janelas de evento. A primeira e defmida entre 

as datas 120 dias antes e -2 dias antes da data do evento, sendo representado pelo intervalo 

[-120, -2]. A segunda janela corresponde ao intervalo de [-10, +10] dias; e a terceira ao 

intervalo [0, +240] dias. A considera?ao de tres janelas distintas e a captura de diferentes 

aspectos relacionados a emissao de ADRs pelas empresas brasileiras.

Longer periods will make sure that all the effects are captured, but the estimate is subject to more 
noise in the data. Many studies choose a period like days -40 to +40, that is, from 40 days before 
the announcement to 40 days after the announcement. Note, day 0 is the date the announcement is 
made for a particular firm and will denote different calendar dates for different firms70.

Outrossim, se os mercados nao sao eficientes, entao, em tese, o ajuste dos pre?os nao ocorre 

completamente na data de amincio do evento.

70 “Periodos mais longos far3o com que todos os efeitos sejam capturados, mas a estimativa ficard sujeita a urn 
nlvel maior de ruidos nos dados. Muitos estudos optam por periodos compreendidos entre -40 e +40 dias, ou 
seja, de 40 dias antes do amincio a 40 dias depois do amincio. Observe que o amincio 6 feito para uma empresa, 
em particular, e denotar^ diferentes datas para diferentes empresas.”

A primeira janela de evento tem o objetivo de analisar os provaveis impactos que antecedent a 

listagem das ADRs. O motivo de se ter escolhido um periodo relativamente longo se pauta na 

inten?ao de captura dos impactos dos anuncios ao mercado. A fundamenta^ao dessa escolha 

pode ser encontrada em Miller (1999) e tambem em Foerster e Karolyi (1999) que 

observaram que as divulga^bes publicas ocorrem, em media, num periodo de tempo 

compreendido entre 70 e 77 dias antes dos efetivos inicios de negocia?ao das ADRs.

Dessa forma, levando-se em conta as datas efetivas de listagem na NYSE e utilizando-se 

periodos mais longos, e esperado que as analises tenham capturado os efeitos da 

implementa^ao de um programa patrocinado de ADR de forma mais apropriada.
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3.4 Testes para as Reagdes de Mercado

Maiores detalhes podem ser obtidos no manual do Eviews 4 ou em Anderson e Darling (1954).

Para determinar a significancia das reagoes de mercado, calculadas conforme descrito em 3.1 
e 3.2, foi testada a normalidade dos residues das realizagoes das variaveis analisadas. Foi 
utilizada a estatlstica teste de Anderson-Darling, que se baseia numa analise estocastica da 
distribuigao emplrica para comparagao com a distribuigao de probabilidades teoricas71.

A segunda janela, por sua vez, tern o objetivo de capturar especificamente os impactos da 
emissao de ADRs. Destarte, a definigao do periodo de tempo a que essa janela corresponde 

nao deve ser demasiado longa. Os resultados apurados da analise dessa janela deverao 
suportar a reagao imediata do mercado a ocorrencia do evento estudado.

No caso de ter sido rejeitada a possibilidade de se utilizar a estatlstica t para a analise da 
significancia dos retornos anormais ou retomos anormais acumulados, foi utilizado o teste de 
sinais, descrito por Bernardo (2001, p. 81), conforme detalhado no inicio desse capltulo, a 
qual se denominou de t'.

A ultima janela foi empregada para que fosse posslvel analisar o mercado apos efetivamente 

implementados os programas de ADRs patrocinados, considerados na amostra. O periodo de 
tempo relativamente longo foi adotado para analisar se as reagoes de mercado sao apenas 
momentaneas ou se sao sustentaveis. O objetivo disso e buscar evidencias adicionais sobre os 
impactos de longo prazo sobre as agoes locais das companhias analisadas.

Observe-se que no caso de a diferenga dos valores estudados ser significativa, isso implica 
que as emissoes de ADRs realizadas pelas empresas brasileiras, no periodo em estudo, 
afetaram os pregos das agoes subjacentes a esses recibos negociaveis no mercado local. Por 

outro lado, a nao significancia dos valores testados implica que os retomos das agoes 
negociadas no mercado local nao sofreram influencia do evento em questao.
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Onde:

A hipotese H4, referente a verificafao da segmentafao entre os me’rcados brasileiro e norte- 

americano, foi testada com base na aplica?ao as seguintes formulafoes para estudo, 

conforme a disponibilidade de informafoes:

3.5 Testes de Avaliafao da Relafao entre os Prefos das Afbes Negociadas no 
Mercado Domestico e suas ADRs

Essas analises foram tambem rodadas para diferentes grupos, buscando evidencias que 

permitam entender melhor o impacto dos diferentes programas de ADRs, sejam de nivel I, II 

ou III, conforme delineado na delimitafao desse trabalho.

adr : preqo de negociagao dos ADRs no momenta t;
local jpreqo de negociat^ao da a<;ao subjacente no respective mercado local no momenta t, 

sendo i e ZI i c (1,3},
cambio' ’.taxa cambial entre moeda dolar americano emoeda local no momenta t;
c(k) -.coeficient elinear ,ki eZ/ic (1,4)

• Modelo 1: adrt=c(l)*locallt/cambiot

• Modelo 2: adrt=c(l)*local2t/cambiot

• Modelo 3: adrt=c(l)*locallt/cambiot+c(2)*local2t/cambiot

• Modelo 4: adrt=c(l)+c(2)*locallt/cambiot

• Modelo 5: adrt=c(l)+c(2)*local2t/cambiot

• Modelo 6: adrt=c(l)+c(2)*locallt/cambiot+c(3)*local2t/cambiot

E importante ressaltar que a aplicafao desses 6 modelos foi necessaria dado ao fato de 

se ter dois tipos de a?oes negociadas no mercado local, as ordinarias e as preferenciais. 

As ordinarias foram denominadas de local 1 e as preferenciais de local2.
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3.6 Testes das Variagoes de Receitas das Empresas Emissoras de ADRs

Os testes das receitas foram realizados com base na estatistica t de Student, calculada para as 
variagoes de receita observadas em t = 0; t = 1 e t = 2. No caso de serem encontradas 

variances significativas, haveria indicios de que as vendas das companhias foram impactadas 
pelas emissoes das ADRs.

Teoricamente, partindo-se do pressuposto da Hipotese de Mercados Eficientes, pode-se 
esperar que eventos futures devam estar incorporados aos pregos de mercado hoje. Assim 
sendo, isso implica que alteragbes nos pregos ocorridas hoje possam ser decorrentes da 
expectativa de aumento nas receitas das companhias.

Finalmente, para o teste de H5, no intuito de se buscar evidencias das possiveis reagoes de 
pre^o das agoes negociadas no mercado domestic©, que puderam ser apuradas nos testes 
apontados nos topicos anteriores, foram realizados testes adicionais para avaliar o impacto nas 
receitas de vendas das companhias. Esses testes talvez auxiliem na explicagao das reagoes de 
pre?o das agoes no mercado brasileiro.

Adicionalmente, se as alteragbes nas receitas comentadas acima nao forem correlacionadas 
aos pregos das agoes, a elas e que as empresas deverao dar maior atengao, ja que as variances 
de prego das agoes e um a variavel mais dificil de ser controlada. Nesse sentido, os aumentos 
nas receitas decorrentes das emissoes de ADRs, se houverem, poderiam fundamentar 
estrategias operacionais de longo prazo envolvendo dupla ou multipla listagem das agoes das 
empresas brasileiras.

0 objetivo dessa verificagao e a busca de uma confirmagao sobre a possibilidade de 
arbitragem de pregos nas negociagbes simultaneas de um mesmo titulo ou valor 

mobiliario no mercado brasileiro e norte-americano, o que poderia ser indicio 

significative da segmentagao entre os referidos mercados.
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3.7 Dados

O banco de dados disponibilizado na referida data compreendia 98 programas de ADRs 
relativos a empresas brasileiras.

Outro ponto a ser destacado nesse topico relaciona-se ao fato de que nem sempre apenas um 
tipo de ti'tulo e usado como lastro para as ADRs emitidas. Pode ocorrer, como e comum no 
Brasil, de haver dois tipos na grande maioria dos programas, sendo parte em a?6es ordinarias

De modo geral, o periodo de analise e compreendido entre 01 de outubro de 1993, como e o 
caso da Suzano Bahia Sul Papel e Celulose, ate a data de 30 de junho de 2005. Do total de 
programas de ADR, foi possivel identificar que apenas 1,02% do total foram 
implementados junto a NASDAQ e os outros 98,33% encontravam-se na NYSE.

72 A in formate de que todos os programas de ADR encontram-se listados na relate disponibilizada pelo Banco 
de Nova lorque foi obtida diretamente junto a Andrew Zelter, presidente respons^vel pelo departamento de 
ADRs da institui^ao.

Com base nessas informafoes, procedeu-se a coleta junto ao banco de dados Economatica, 
relativamente as cota?6es dos titulos e valores mobiliarios locais, que davam lastro aos ADRs 
previamente selecionados. Por fim foram tambem coletadas as informa^oes relativas as 
receitas trimestrais das respectivas empresas.

Este estudo envolveu uma amostra de ADRs e dos titulos que lastreavam esses recibos, que 

foram coletados em consonancia com os procedimentos adotados por Callaghan et al. (1999) 
e Bin et al. (2004). Os titulos foram selecionados com base na rela?ao disponibilizada pelo 

Bank of New York, em http://www.adrbny.com/dr_directory.jsp, em 25 de junho de 2005. O 
referido banco disponibiliza todos os programas de ADR72, bem como apresenta uma serie de 
informa?6es correlatas a esses programas, tais como nivel (1, 2, 3 ou Regra 144-A), bolsa em 
que sao negociados (NYSE ou AMEX), data efetiva de listagem, pais de origem, setor 
economic© de atividade, identifica^ao CUSIP e codigo de listagem nas respectivas bolsas de 
valores.

http://www.adrbny.com/dr_directory.jsp
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3.7.1 Amostra Selecionada

e parte em a<?oes preferenciais. Para fins de realiza?ao da pesquisa, foi utilizada sempre aquela 

que possuia maior numero de negocios no periodo analisado. Ou entao, nos casos como a 

Votorantim ou Sabesp, por exemplo, foram utilizadas as cota?oes do unico titulo dispom've! 
como base de avalia?6es para teste da primeira hipotese desse estudo.

Dos dados descritos no topico anterior, foi possivel obter a amostra efetivamente analisada. A 

inten$ao inicial era de efetuar a analise de todos eles. Contudo, por nao ter sido possivel obter 
informapoes sobre a?6es locais 55 programas de ADR foram analisados, perfazendo pouco 
mais de 56% de todas as emissoes brasileiras, ocorridas entre meados de 1995 e o final de 
2004. No que tange as analises das receitas trimestrais, apenas 46 programas permaneceram 
para a realiza?ao do estudo, dentre os quais, 21 foram implementados em nivel de mercado 

primario e o restante em mercado secundario. Do total dos programas de ADR considerados, 
aproximadamente 35% deles correspondiam a programas nivel III e o restante, a niveis I ou II.
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4 DESCRICAO e analise dos dados

Dessa forma, esse capitulo se estrutura em tres grandes partes. A primeira considera as 

respostas do mercado brasileiro as emissoes de ADRs e se compbe dos topicos 4.1. e 4.2, nos 

quais serao descritos os detalhamentos de Hi, H2, e H3. A segunda e referente ao topico 4.3 
trata de discutir a hipotese H4, relacionado a analise adicional da segmenta?ao entre os

A hipotese H4 foi utilizada para averiguar a existencia da possibilidade de arbitrageur de Pre9° 
dos titulos e valores mobiliarios negociados simultaneamente nos mercados brasileiro e norte- 

americano, o que representaria um indicio substancial da nao integrate entre os mercados 
suscitados.

Dessa forma, foi verificado se a listagem simultanea nos dois pai'ses afeta o pre?o das a?bes 
negociadas no mercado local, implicando na presen?a de retomos anormais apos o evento. Ou 
seja, se os valores dos retomos anormais acumulados forem significativamente diferentes de 
zero, isso implica um impact© efetivo da emissao de ADRs sobre o mercado domestic©.

A primeira dessas hipoteses, Hi, foi utilizada para verificar se o anuncio da emissao de ADRs 
impacta no pre^o da a?ao no mercado de capitais brasileiro. H2 relaciona-se ao periodo de 
listagem efetiva das ADRs; e H3, ao periodo pos-evento considerado.

Neste capitulo, sao apresentados e analisados os resultados obtidos das analises da amostra. O 

estudo consistiu basicamente de uma hipotese geral, que foi decomposta em outras cinco, 
conforme descrito em 1.4. Com base nas analises dessas hipoteses, buscou-se delinear as 

respostas para as questbes secundarias dessa pesquisa, para entao apresentar uma 
possibilidade de resposta para a questao geral, relativa ao impacto da ADR no mercado de 
capitais.

Finalmente, a hipotese H5 foi utilizada para verificar se a varia?ao nas receita de vendas apos 
a implementa<?ao de um programa de ADRs pelas empresas brasileiras pode ser considerada 
significativamente diferente de zero. Dessa maneira, pretende-se verificar provaveis razbes da 
existencia de impacto nas a^bes das empresas emissoras de ADRs negociadas no mercado 
brasileiro.
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Ao estudar a rea?ao do mercado as emissoes de ADRs realizadas pelas empresas brasileiras, 

muitas inferencias podem ser feitas, tais como relativas a integra?ao ou segmenta?ao dos 

mercados financeiros ou altera?oes no valor da empresa.

De modo complementar ao que foi abordado no capi'tulo 3, no tocante as analises efetuadas, 
cabe salientar que os valores extremes foram graficamente detectados e devidamente tratados.

Como definido em 3.3, as rea?oes do mercado brasileiro decorrentes da ocorrencia da emissao 
de ADRs foram estudadas com base em tres diferentes janelas de evento, com o objetivo de 
analisar diferentes aspectos desse evento. As janelas de tempo consideradas foram: [-120, -2], 
[-10, +10] e [0, +240] dias. Cada um desses periodos sera analisado em sepao especifica.

4.1 Rea?ao do Mercado Brasileiro a Implementa^ao de um Programa Patrocinado de 
ADR - Analise Geral

Por firn, ao final da analise de cada janela nos topicos precedentes foram identificados estudos 

correlates e os seus principals resultados obtidos. E, em 4.1.4, pode ser encontrada uma 
analise geral, que precede a verificatjao das sub-amostras comentadas no paragrafo anterior.

mercados brasileiro e norte-americano, referente a correla?ao dos pre?os das ADRs e de suas 
a?oes subjacentes. A terceira e relativa ao topico 4.4, examina os efeitos da dupla listagem das 

a?6es das companhias sobre as suas receitas, podendo assim, ser considerada uma 

aproxima?ao possivel do alegado aumento da visibilidade da companhia em mercado.

As referidas analises foram efetuadas tanto de forma abrangente, considerando-se a totalidade 
da amostra selecionada, como para estratos dessa amostra. Dessa forma, o topico 4.1 
identifica os resultados gerais, ao passo que o topico seguinte se presta a apresenta?ao dos 
resultados obtidos dessas sub-amostras, que foram delineadas conforme descrito em 1.2.
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4.1.1 Primeira Janela do Evento [-120, -2]

Na tabela 1, a seguir, podem ser encontrados os principals resultados das analises efetuadas.

Tabela 1 - CARs [-120, -2]

Como evidenciado na tabela 1, o periodo que antecede a emissao de AD Rs esta associado a 
um aumento nos retornos anormais acumulados de aproximadamente 18,66%, entre o 
segundo semestre de 1995 e o final de 2004.

Media____________
Desvio Padrao
Stat-t calculado____
Niimero de Positives
Nliinero de Negatives 
Total

J8.66____
51,35 J 
-0,01

15_____
38_____
53

73 Foi utilizado o teste de sinais para avalia^So da significSncia, dada a rejei^So da hipdtese de normalidade dos 
CARs, segundo o teste de Anderson-Darling.

Contudo, dada a nao significancia73 desse valor, nao ha como se realizar qualquer inferencia 
sobre esse percentual medio encontrado. Inclusive, a Figura 1, adiante, evidencia um padrao 
de comportamento homocedastico e estacionario, indicando que o mercado brasileiro de a?oes 
nao apresenta rea?oes de ajuste de pre?os decorrentes do amincio da implementa^ao de um 

programa de ADRs, o que seria esperado, caso houvesse segmenta?ao entre os mercados de 
capitais brasileiro e norte-americano.

Essa primeira janela pode ser util para a avalia^ao de aspectos como especula^ao de mercado, 

“vazamento” de informafoes confidenciais, ou se o mercado se enquadra em uma das formas 

de mercado eficiente. Este estudo levara em considera?ao este ultimo aspect© ao analisar o 

comportamento dos retornos anormais no periodo em que se presume terem acontecidos os 
aniincios do evento, conforme mencionado em 3.3.
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Figura 1 - CARs Mddios [-120,-2]

4.1.2 Segunda Janela do Evento [-10, -*-10]

Dessa forma, a hipotese Hi desse estudo nao e aceita, significando que o anuncio da emissao 
de AD Rs nao impacta no pre?o da a^ao no mercado de capitals brasileiro (domestic©).

Howe e Keim (1987), por sua vez, encontraram evidencias da presen?a de retomos anormais 
negatives em tomo da data do anuncio.

Entretanto, os resultados desse estudo diferem daqueles encontrados por Foerster e Karolyi 
(1999), Domowitz et al. (1997) e Kadlec e McConnell (1994), cujas evidencias sao de que 
existe reagao significativamente positiva decorrente do anuncio da emissao de ADRs.

Esses resultados estao alinhados com os de Alexander et al. (1988), que ao estudar as 
empresas canadenses, tambem nao encontraram evidencias significativas de que o anuncio de 
emissao de ADRs tivesse qualquer impacto sobre o mercado de capitais.

A segunda janela considerada nesse trabalho e relativa ao periodo em que ocorreu o evento 
selecionado. As analises efetuadas suportam inferencias sobre a efetiva implementa^ao de um 
programa de ADR. Com isso e possivel observar o comportamento do mercado brasileiro 

quando a listagem simultanea das a?oes das empresas brasileiras tanto no mercado nacional 
como no mercado norte-americano tern inicio.



89

i

I’ r

.♦

Tabela 2 - CARs [-10, +10] 
Media _
Desvio Padrao
Stat-t calculado
Niunero de Positives _
Numero de Negatives 
Total

39,96
121,10
0,003

27
23
50

74 Foi utilizado o teste de sinais para avalia^So da significSncia, dada a rejeipSo da hipdtese de normalidade dos 
CARs, segundo o teste de Anderson-Darling.

Nao ha sequer a possibilidade de se efetuar qualquer exame intuitivo do comportamento dos 
CARs nessa janela analisada, pois a serie se apresenta como estacionaria, nao apresentando 

qualquer tendencia angular como pode ser visto na Figura 2.

0 exame dessa janela e especialmente importante, dado que nenhuma rea?ao nos pre<;os das 
a^oes negociadas no mercado interno foi verificada. Assim, sendo a emissao de ADRs pelas 

empresas brasileiras relevante, conforme entendimento de Foerster e Karolyi (1999), 

Domowitz et al. (1997) e Kadlec e McConnell (1994), Alexander et al. (1988), dentre outros 
consultados para a realiza?ao desse estudo, e esperado que haja rea<?ao significativa nos 

pre^os das a^oes nesse momento. Os resultados correspondentes a essa verifica<?ao estao 

descritos na tabela 2, a seguir.

i. J

Fl

A tabela 2 indica que a amostra realmente apresentou uma media de maior amplitude que no 
periodo que precede a efetiva listagem no mercado norte-americano. Contudo, essa rea<?ao foi 
negativa. Ademais, o efeito inverso do desvio-padrao no calculo da estatistica de teste74 nao 

torna possivel extrair qualquer inferencia sobre um possivel impacto nos pre<?os das a?oes 

pelo fato de nao ser significative.
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Dias Relatives

Figura 2 - CARs M6dios [-10,+10]

4.1.3 Terceira Janela do Evento [0, +240]

Ta bela 3 - C A Rs 10, +240]

Assim sendo, a hipotese Hi desse trabalho nao e aceita, significando nao haver qualquer 
impacto no pre?o da a<?ao no mercado de capitals brasileiro decorrente da emissao de ADRs 

pelas empresas brasileiras.

Esses resultados estao alinhados com os de Sanger e McConnell (1986), que tambem nao 
encontraram indicios significativos de qualquer rea^ao de pre?o anormal decorrente da 
emissao de ADRs.

Sob a perspectiva da riqueza do acionista, essa e a janela mais relevante a ser considerada. As 
rea?6es do mercado ap6s a efetiva implementa?ao de um programa de ADR sao importantes 
para fimdamentar a decisao sobre a emissao dos ADRs.Os resultados obtidos da analise desse 

periodo estao evidenciados na tabela 3.

98,29
123,94
-0,020

11 _
41 ~ ~

’ 52

Media 
Desvio Padrao 
Stat-t calculado 
Niimero de Positives 
Numero de Negatives 
Total

0,02 -r 

0,015 -- 

0,01 -- 

o 0,005 -- 

'Z' o -- «
> -0,005^ •

-0,01 -- 

-0,015 -- 

-0,02 --
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Figura 3 - CARs Medios [0,4-240]

t r
estudo apurou um retomo

I

a analise atual de H3, nao foram encontrados indicios 

aceita<?ao da presen^a de retomos anormais negatives

I

I I

Contudo, praticamente 78,8% das empresas componentes da amostra apresentaram retomos 
anormais acumulados, indicando que o efeito apos a emissao de ADRs e negative para os 
acionistas, o que poderia ser decorrente do fato de o mercado brasileiro nao ser mais 

significativamente segmentado como ha alguns anos.

A verifica?ao da Figura 3 possibilita identificar que os retomos anormais diarios tambem nao 
apresentam raiz unitaria, o que e contrario as evidencias obtidas por Lau et al. (1994) e 

Foerster e Karolyi (1999).

Observa-se na tabela 3 que os retomos anormais acumulados possuem uma mddia bastante 
elevada, de aproximadamente 98,29%. O desvio padrao permaneceu praticamente inalterado, 

se comparado ao da janela do evento.

Ou, em outras palavras, quanto 
significativos que possibilitassem a 

significativos.

Os resultados da tabela 3 se assemelham, em parte aos de Lee (1991) e Lau et al. (1994), que 

tambem nao encontraram reaepao significativa no periodo pos-evento. Todavia, esses autores 

obtiveram um retorno acumulado medio negative, enquanto esse 

acumulado medio fortemente positive.

,1

tj
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4.1.4 Analise Geral das Rca^des do Mercado Brasileiro as emissoes de ADR

Alem disso, em decorrencia do fato de nao se ter encontrado evidencia significativa de 

segmenta^ao entre os mercados estudados, devido a irrelevancia do anuncio ou da listagem 
simultanea em mais de um mercado de capitals, a possibilidade de se testar a eficiencia do 

mercado acionario brasileiro foi mitigada.

Nesse sentido, grande parte das pesquisas consultadas encontraram a presen<?a de retornos 
anormais significativos decorrentes da emissao de ADRs, sejam eles positives ou negatives.

Ademais, de acordo com a teoria economica, a listagem simultanea das a?6es das companhias 
deveria ser entendida como um evento de reagao positiva, ja que representa um instrument) 

crucial para a redu?ao de segmenta^ao entre os mercados.

Entretanto, com base nos resultados apresentados em 4.1.1, 4.1.2 e 4.1.3, e possivel inferir 
que, primeiro, as oportunidades de arbitragem entre os mercados brasileiro e norte-americano 
sao limitadas ou inexistentes, dado que os referidos mercados de capitals nao apresentaram 
indicios de segmenta?ao. Segundo, tendo esses mercados de capitals estudados se apresentado 
como nao segmentados, a listagem simultanea em suas bolsas de valores nao se caracteriza 

mais como um evento de rea?ao positiva.

Como comentado anteriormente, em 1.2, teoricamente, a presen?a de retornos anormais nas 
a?oes negociadas no mercado local das companhias decorrentes da implementa^ao de 

programas de ADRs apenas se justificaria no caso de lidarmos com mercados segmentados. 
Principalmente, se consideradas as evidencias levantadas por Karolyi e Stulz (2002), que 

defendem que os mercados de capitais intemacionais sao ainda fortemente segmentados.

Esses resultados podem ser decorrentes do fato de a integrate, como apontado por Oxelheim 
(2000) ser um processo gradual. E dificil identificar onde a integra?ao se torna completa, ou 

mesmo quando se inicia.
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4.2.1 Primeira Janela do Evento [-120, -2] — Grupo 1

Tabela 4 - - CARs [-120, -2] - Grupo 1

r
!

r

I
I

4.2 Rca^ao do Mercado Brasileiro a Implementa^ao de 
ADR - Analise Segmentada

K

3,08
12,91 
0,53 
" 1
__7_
“ 8

um Programa Patrocinado de

Apesar de a varia^ao media dos retomos anormais acumulados, apresentada na tabela 4, 

apresentar-se menor que a da amostra total, essa varia?ao tambem nao se apresenta 
significativa, indicando inexistencia de impacto efetivo do anuncio de oferta publica de a?6es 

nos Estados Unidos.

Diferentemente das evidencias encontradas na analise da amostra total, e possivel observar 
tanto a varia^ao percentual media como o desvio padrao dos retomos anormais acumulados 
sao bem menor que os da amostra total. Isso e um indicio da maior estabilidade de pretjos dos 

titulos das empresas brasileiras que implementaram os programas de nlvel III.

Esse topico registra a reatpao do mercado brasileiro ao evento considerado com base na 

segmenta^ao da amostra analisada. As ferramentas de analise utilizadas sao as mesmas que 
foram descritas em 4.1. A amostra total foi subdividida em dois grupos, sendo o Grupo 1 
composto pelas empresas que, no periodo avaliado, implementaram programas nlvel III de 

ADRs. As outras empresas foram incluidas no Grupo 2 .

[Media_________ ___
Desvio Padrao _

!Stat-t calciilado_____
Nuinero de Positives
Niiinero de Negatives
Total 

Contudo, chama a aten?ao o numero de ocorrencias negativas, substancialmente maior que a 
freqiiencia de retomos anormais acumulados positives, o que indica que as ocorrencias 

positivas possuem amplitude maior que os negatives.

75 As composites dos grupos 1 e 2 podem ser encontradas no Apendice 3.
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Figura 4 - CARs Medios [-120,-2] - Grupo 1

Os retomos anormais acumulados medios diarios sao apresentados na figura 4.

4.2.2 Segunda Janela do Evento [-10, +10] - Grupo 1

Tabela 5 - CARs [-10,+10] - Grupo 1

De modo complementar, a figura 5 evidencia retomos anormais acumulados medios mais 

representativos no periodo imediatamente posterior a efetiva listagem dos ADRs.

Media 
Desvio Padrao ___
Stat-t calculado

; Nu me rode P ositivos
Numero de Negatives
Total 

9,50
-0,09

5
____

8

A tabela 5 descreve um retomo anormal acumulado medio negative bastante reduzido, porem 
nao significative, nao possibilitando que qualquer inferencia sobre a existencia de reales a 

emissao nivel III de ADRs.
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CO

Dias Relativos

Figura 5 - CARs M6dios [-10, +10] — Grupo 1

<

<

Tabela 6 - CARs [0, +240] — Grupo 1
r' 4,98
7 21,30
__ oJL

5
___ 2_

7

} 
>

Os resultados apresentados na tabela 6 sao consistentes com os resultados gerais, comentados 
em 4.1.3. Contudo, esse grupo de empresas apresentou tanto ruvel medio como desvio padrao 
de retorno anormal acumulado menor que a amostra total.

Media
Desvio Padrao_____
Stat-t ca I ci il a do_____
Niiinero de Positives
Nuin ero de Negatives 
Total

A analise grafica dos retornos anormais acumulados medios tambem e inconclusiva, mesmo 
considerando uma forte rea?ao no primeiro dia apos a listagem efetiva das referidas ADRs. 
Observe-se que no dia, imediatamente, posterior, ou seja, em “d + 2”, pode ser observada uma 
rea?ao fortemente negativa.

° vz 00

I
i

: I

A presen^a de ocorrencia positiva elevada poderia sustentar a ideia de que ha indicios de 
efeitos positives no que tange a riqueza do acionista, mas a nao-significancia dos valores 

encontrados nao permite a realiza^ao de analises adicionais.

0,04

0,03

0,02

 0,01 
S?r o

-0,01

-0,02

-0,03

-0,04



96

Figura 6 - CARs Medios [0,4-240] - Grupo 1

4.2.4 Analise das Reales do Mercado Brasileiro sis Emissoes de ADR - Grupo 1

Mesmo o acompanhamento da evolu?ao dos retomos anormais acumulados no periodo 
considerado nao nos revela qualquer padrao de comportamento, sugerido por estudos 
anteriores de uma tendencia angular positiva dos retomos anormais acumulados apos a 
emissao de ADRs.

De inicio, cabe ressaltar que Bruni (2002), como parte de seu trabalho tambem buscou 
evidenciar a presenga de retomos anormais nos periodos de anuncio, do event© e pos-evento. 
Seus resultados sao bastante similares aos que poderiam ser esperados pela teoria ate entao 
formulada. Contudo, foi verificado que a utiliza<?ao das cota?oes em moeda estrangeira nao 
possibilitou que ele pudesse verificar adequadamente a efetiva integra^ao dos mercados de 

capitals brasileiro e norte-americano .

O estudo do Grupo 1, realizado nos topicos 4.2.1, 4.2.2 e 4.2.3, possibilita realizar inferencias 
adicionais para as empresas brasileiras que implementaram programas nivel III. Assim como 

em 4.1.4, foram estudadas as tres diferentes janelas de evento. A presen?a de retomos 
anormais apurados na primeira janela, que tern o objetivo de capturar as rea?oes de mercado 

decorrentes dos amincios de emissao de ADRs contradiz os resultados gerais anteriormente

76 O fiindamento do argumento da referida integra^ao pode ser verificada em 4.3.
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1

4.2.5 Primeira Janela do Evento [-120, -2] — Grupo 2

grupo 2 estao descritas a seguir,

i

i

i
I

20,41 I
61,20 J 
0,01 “

31
14
45

De forma similar as analises gerais efetuadas com base na primeira janela de evento, nao foi 

possivel identificar qualquer rea<?ao relevante do mercado brasileiro. Os resultados gerais sao

Como conseqiiencia de nao se ter apurado retomos anormais significativos na janela do 

anuncio do evento, bem como do fato de nao haver resultados semelhantes para as outras 
janelas, parece razoavel admitir-se que o mercado de AD Rs para as empresas que aderiram a 
programas de nivel III, nenhuma inferencia adicional as ja realizadas pode ser efetuada. Isso 

implica a nao aceita?ao de Hi, H2 e H3 tambem para as empresas consideradas nesse grupo.

os mercados de
ser flexibilizado no

Os resultados das analises da janela do anuncio referentes ao 

na tabela 7.

De certa forma, o argumento de Karolyi e Stulz (2002), que defendem que 

capitals intemacionais sao ainda fortemente segmentados tambem deve 

que tange a essas empresas.

Ademais, e importante ressaltar o alinhamento desses resultados com grande parte das 
pesquisas consultadas encontraram a presen?a de retomos anormais significativos decorrentes 

da emissao de ADRs, sejam eles positives ou negatives.

Tabela 7 - CARs [-120, -2] - Grupo 2 
M edia
Desvio Padrao  ________
Stat-t calculado _____________
Ntunero de Positives
Nuinero de Neejativos____________________
Tota I _________________

comentados. Esse resultado pode ser considerado uma evidencia de que os mercados de 

capitals brasileiro e norte-americano sao parcialmente segmentados para as empresas 

consideradas.
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Figura 7 - CARs Mddios [-120,-2] - Grupo 2

4.2.6 Segunda Janela do Evento [-10, +10] - Grupo 2

Tabela 8- CARs J-10, +10J - Grupo 2
46,83 
129,04 
-0,001 

 22 ’ 
’ 23 '

45

fortemente influenciados pelos resultados desse grupo, como pode ser observado na figura 7, 

a seguir, que se mostra bastante assemelhada a figura 1, apresentada em 4.1.1.

Finalmente, fica mais claro na figura 7 a existencia de uma concentra<?ao de retornos anormais 
acumulados medios entre -70 e -77 dias em rela?ao a data do evento. Esse fato serve de 
confirma^ao para as observances de Foerster e Karolyi (1999), quanto ao anuncio das 
emissoes de ADR, conforme abordado em 3.3.

Esses resultados descritos na tabela 8 destacam uma reanao fortemente negativa a emissao de 
ADRs niveis I e II realizados pelas empresas brasileiras. Contudo, o alto nivel de dispersao 
nao possibilitam que inferencias adicionais sejam efetuadas.

[Media
Desvio Padrao
Stat-t calculado
Nuinero de Positives
Nuinero de Negatives

i Total  
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Figura 8- CARs Mddios [-10, +10J — Grupo 2

Tabela 9 - CARs [0, +240] - Grupo 2

• ;
• 1

Os retornos medios acumulados apresentados na figura 9 podem ser utilizados para confirmar 
as discussoes ja tra^adas anteriormente.

A figura 8, adiante, permite apenas avaliar que os retornos anormais acumulados medios 
sugerem ter uma eleva<?ao gradual as implementafoes de programas de ADRs niveis I e II. 
Contudo, nenhuma altera^ao significativa em seu comportamento pode ser observada.

Media ______
Desvio Padrao_____
Stat-t calculado_
Nuinero de Positives
Ntiinero de Negatives 
Total

Com base nos resultados apresentados na tabela 9, e possivel verificar que, diferentemente do 
que se poderia esperar pelas considera^oes teoricas, mas em conformidade com os resultados 
gerais apresentados, nao foi encontrada altera^ao significativa nos pre?os das a?oes brasileiras 
decorrentes das emissbes de ADRs.

0,08 
0,84 
0,62 
_24 

21 
45

; I
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Figura 9 — CARs M€dios [0, +240) - Grupo 2

4.2.8 Analise das Realties do Mercado Brasileiro as Emissoes de ADR - Grupo 2

Os resultados descritos em 4.2.5, 4.2.6 e 4.2.7 servem de confirma^ao para as analises gerais 
efetuadas e que foram apresentadas em 4.1.4.

A segmenta?ao da amostra total, porem, nao possibilitou a constata?ao de indicios adicionais. 
As hipoteses Hi, H2 e H3 tambem nao puderam ser aceitas para as emissoes de nivel I ou II. 
Assim sendo, nem mesmo a expectativa de que a ado?ao de programas m'veis I ou II pudesse 
gerar rea^oes mais relevantes que aquelas de nivel III, dada a menor integra^ao foi 
confirmada.

4.3 Analise da Rela^ao Entre os Pre^os das A?6es Negociadas no Mercado Domestico e 
os Pre?os de Suas Respectivas ADRs

A aplica?ao dos modelos apresentados em 3.6 indicou os seguintes resultados, que sao 
apresentados na Tabela 10.

Esses resultados permitem inferir que, em se tratando de mercado de capitals, ha a 
possibilidade de se afirmar sobre a existencia de uma integra?ao significativa entre os 

mercados de capitals brasileiros e norte-americanos.
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Model* 2

1

< 1

r

Reforpa esse aspecto

considerar variaveis explicativas adicionais para a explica?ao dos pre^os das ADRs.

nao necessidade de um intercepto para auxiliar nas explicates das variances de pre?os das 
ADRs, ja que os proprios pre^os das a?6es locais convertidos sao suficientes.

fan
9V

Os resultados apresentados na Tabela 10 evidenciam indicios significativos da nao 
possibilidade de arbitragem de pre?os entre os mercados brasileiro e norte-americano.
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Isso decorre, inclusive, do fato de que

(1)

(2)

Matos (2000, p. 89) tambem complementa afirmando que

Esse resultado final apresentado evidencia a influencia da medida de correla^ao na forma^ao 

do coeficiente de determina?ao, que representa uma das medidas mais utilizadas nos estudos 

de relevancia da informagao contabil, conforme comentado anteriormente.

Entao, ao avaliar-se a formagao dos pregos ou retomos dos ADRs com base em uma dada 

variavel explicativa X] significa buscar entender a relagao

2 
Essa medida que Matos (2000) denomina de R2 corrigido e tambem conhecida por R" 

ajustado.

R2 = p2.b2

Observe-se que, de maneira geral, tambem nao foi possivel identificar aumento substantial 

nos coeficientes de determinagao das regressoes rodadas com a utilizagao de um intercepto, o 

que foi realizado pela aplicagao dos Modelos 4, 5 e 6. Dai inferir-se que a relagao entre as 

variaveis explicada e explicativa consideradas e bem mais direta do que se poderia esperar.

f ',cov(xt, ADR) .R2

O valor de R2 depende do mimero de variaveis explicativas (k) e do tamanho da amostra (n). 
Portanto, os coeficientes de determina?3o n3o sSo adequadamente compar^veis, se k e n diferem 
entre equagoes.

A fim de tomar os R2 comparaveis, utiliza-se o R2 corrigido, R 2. Trata-se de expressar R2 em 
termos de variancia e n3o de variagSo (...):

R2 = 1-(1-J?2). W-1 .
n-k-1
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1

b J

4.4 Analise dos Impactos Decorrentes da Maior Visibilidade Alegada

J

Dessa forma, poderia ser esperado que houvesse correlate substantial entre os pre?os das 
ADRs e o cambio, tai como verificado por Bin et al. (2003) e Jiang (1998).

Cabe ressaltar que os dados analisados se referem as receitas operacionais da companhia. 
Uma discussao que pode surgir e no sentido de utilizar-se das receitas brutas ou das receitas 
liquidas. O fato de utilizarmos as receitas liquidas pode acarretar problemas de ordem 
tributaria, principalmente considerando as alterapoes relativas as contribuifoes ao programa

Os testes das variafoes das receitas, relatives a analise de H5, foram realizados no intuito de 
verificar a provavel existencia de impacto nas receitas de venda das companhias, em 
decorrencia da alegada amplia^ao de sua visibilidade, seja no mercado intemo ou extemo.

Decorre dessa analise o fato de que, se os pre?os das a?6es locais sao os mesmos das suas 
ADRs, nao ha espa^o para que ocorra arbitragem de pre?os entre os dois mercados analisados, 
a nao ser que esteja restrito as institui^oes financeiras responsaveis pela manuten?ao desse 
equilibrio.

No que tange a precifica?ao das ADRs, e possivel identificar que, na realidade, os estudos que 
se dedicaram a tai finalidade, na realidade, tentavam explicar as variances das taxas cambiais, 
como o e 0 caso do estudo de Bin et al. (2003). Observe-se que, se esses autores buscam 
explicates para as variates de pre?os das ADRs e que, se essas variates sao decorrentes 
das variates dos pre^os das a?6es das companhias emissoras convertidas pelas taxas 
cambiais correspondentes, entao, as variates de cambio representam o elemento fundamental 
analisado.

Dessa maneira, duas importantes inferencias podem ser extraidas desses resultados. A 
primeira e relativa aos estudos que buscam explica^ao para a formate dos pre?os das ADRs 
ou para as suas variates. A segunda se relaciona ao aspecto da possibilidade de arbitragem 
de prefo entre mercados norte-americano e o brasileiro.
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4.4.1 Variances nas Receitas Brutas das Companhias no Semestre do Evento

Tabela 11 — Variases nas Receitas emJ = 0

9.718, de

Os dados para essas analises foram coletados numa base trimestral, sendo que as referidas 

datas examinadas correspondent ao trimestre em que o evento efetivamente ocorreu e os dois 

trimestres subseqiientes.

Os resultados apurados acima nao sao muito animadores, mesmo sob o ponto de vista de 

gestao. Apesar da media de varia^ao de receita ser de amplitude consideravel e tambem haver

Os resultados obtidos das analises para o trimestre em que o evento ocorreu estao 

apresentados na tabela 11, adiante.

Media 
Desvio Padrao___
Stat-t calculado

■ N u me rode Positivos  
Numero de Negatives 
Total

38,24
53,92
0!03_

31
5”

36

Como descrito em 1.2, Aaker (1998, p. 118) observou que o impacto referido poderia ter urn 

ocasional atraso causado pela inercia do mercado ou dos consumidores. Dessa maneira, os 

testes se procederam em tres datas distintas ap6s o periodo da efetiva listagem das 

companhias.

77 As referidas altera^Ses na legislate tribut^ria nacional foram inicialmente introduzidas pela Lei no.
1999. Maiores detalhes sobre o assunto pode ser encontrado em http://www.planalto.gov.br.

Da amostra total considerada nesse trabalho, conforme descrito em 3.7.1, foram selecionadas 

35 empresas para analise. O criterio para inser?ao no conjunto amostral foram a 

disponibilidade de informapoes e a implementa^ao de um programa de ADRs dentro do 

periodo de analise em questao. A exclusao dos elementos, por sua vez, baseou-se na 

identifica^ao grafica de valores extremes.

de integrapao social, PIS, cujas aliquotas sofreram significative aumento no periodo 

analisado . Assim, optou-se pela utiliza^ao das receitas operacionais brutas para as analises.

http://www.planalto.gov.br
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3 5

Figura 10 - Receitas Brutas de Venda em t = 0

1

I

Tabela 12 - Variances nas Receitas em t = 1

Esses resultados foram obtidos apos a exclusao de dois valores extremes. Ainda assim, tanto a 
tabela 12 como a figura 11 nos permitem inferir pela nao existencia de qualquer impacto

1

.1

g
>

<•

r-rr
35

19,33 _ 
62,95
□ ,02
27__
8__

" 35

Media____________
Desvio Padrao__ ___
Stat-t calculado 
Ntiinerode Positivos 
Niimero de Negatives 
Total

Os resultados para o trimestre imediatamente posterior a ocorrencia do evento podem ser 

vistos na tabela 12, a seguir.

um substancial numero de ocorrencias positivas, nao ha evidencia significativa foi encontrada 
evidencia significativa de qualquer impacto de curto prazo nas receitas. Para maior 
detalhamento desses resultados, a figura 10 apresenta as variances verificadas por companhia. 
Considerando-se que as empresas do grupo 1 estao dispostas no inicio da hstagem, 
representando as 8 primeiras observances, e possivel inferir nao haver qualquer razao para 

analise segmentada adicional.

I I l"V 
23 2515 17 19 21

Companhiu
27 29 31 3311 137 9

1,2 TT 1-’ " 

0,8- - 
0,6 - - 
0,4 - ’ 

0,2-
O-'-t 

-0,2 — 
-0,4- — 
-0,6- “ 

-0,8- ~ 
-l-r-r 

1
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Figura 11 - Receitas Brutas de Venda em t = 1

Tabela 13 - Variaydes nas Receitas em t = 2
19,93
74.84
0,01
25

~ 12 ’

37

Enfim, as analises do segundo trimestre subsequente ao evento estudado e descrito na tabela 
13, adiante.

Il n 
I 11

5

5?
u 
CQ 
> ll.n n n,11,11

?') 31 33 35

significative nas receitas das companhias brasileiras que tenham emitido ADRs entre o 
segundo semestre de 1995 e o final de 2004.

Com base nesses resultados apresentados na tabela 13, foi possivel evidenciar que mesmo 
apos um semestre apos a implementa?ao de um programa de ADRs nao foi observar um 

impacto significative nas receitas das respectivas companhias, implicando na rejei<?ao de H5.

Media______________
Desvio Padrao_______
Stat-t calculado
Nuinero de Positivos_ 
Nuinero de Negatives
TotaJ

23 : >15 1711 13
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Companhias

Figura 12 — Receitas Brutas de Venda em t = 2

Dessa forma, pareceu adequado efetuar uma analise setorial das receitas para averiguar se 
algum setor especifico obteve beneficio significativo da maior exposi^ao alegada da 
companhia, quando da emissao de ADRs. Os respectivos resultados estao descritos na tabela 
14.

rr

Levando-se em considerate que a nao ser pelo fato de as primeiras 8 empresas analisadas 
terem aderido a programas de ADR nivel III, a organiza^ao das restantes segue uma ordem 
alfabetica. Tai ordem nesse caso nao poderia ser considerada aleatoria devido ao fato de o 
proprio nome das empresas muitas vezes indicarem suas atividades principais. Como 
exemplo, nao e dificil inferir que a Companhia Energetica de Minas Gerais tenha a gera?ao de 
Energia como objeto social, ou mesmo qual seja o da Companhia Sidenirgica Belgo-Mineira, 
que vem logo na seqiiencia da listagem das empresas analisadas.

23 25 27 29 31I 15 17

g 0,5
>
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Telefonia M6vel

Outros Setores

economica.

M£dia
Stat-t' calculado

Bebidas e Alimentos
Mddia

Stat-t' calculado
Metalurgia e Siderurgia

Media
Stat-t' calculado

Mddia
Stat-t' calculado

Media
Stat-t' calculado

0,44
0,17

0,57
0,25

0,37
0,15

0,65
0,29

0,23
0,13

-0,16
0,11

0,23
0,10

0,13
0,29

0,46
0,15

0,65
0,19

0,91
0,13

0,53
0,29

0,15
0,11

-0,44 
0,06

-0,19 
0,00

Tabela 14 - Resultados da An^lise Setorial das Variayoes das Receitas 
Sctor Econdmico de Atividade t=0 t=l t=2 
Energia

Esses resultados apresentados estao alinhados com aqueles apresentados em 4.2.8, segundo os 

quais poderiamos esperar que nao houvesse varia?ao significativa nas receitas, significando a 

rejei?ao de H5. Dessa maneira, esses resultados descritos na tabela 14, representam evidencias 

de que a alega?ao de que uma das grandes vantagens da emissao de ADRs e a maior 

visibilidade da companhia no mercado, inclusive, servindo como uma estrategia de marketing, 

nao pode ser verificada na pratica, nem mesmo para um ou outro setor de atividade
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5 CONSIDERAQOES FINAIS

r

I

A teoria da contabilidade tem o condao de estabelecer os preceitos gerais a serem observados 
pelos profissionais e academicos na condu?ao de suas atividades, ja que a contabilidade em si 
refere-se ao mais importante meio de comunica?ao da situa^ao patrimonial das entidades e os 
interessados nela.

Observe-se, assim, que a contabilidade avan?a um passo importante ao passar a tomar a teoria 
da comunica?ao como uma de suas bases de sustenta<?ao, deixando de estar limitada aos 
preceitos da outra teoria, que e mais restrita, por natureza, conforme explicado por Bedford 
(1962).

*i

!Sob a primeira abordagem, a contabilidade seria responsavel apenas pela transmissao das 
informaijoes por ela geradas. Nesse caso, considera-se suficiente apenas o criterio lastreado na 
quantidade de informabao transmitida e na qualidade do meio de transmissao, de forma que a 
informabao transmitida chegue intacta ao seu receptor.

Por outro lado, sob a outra abordagem, e preciso tambem levar em considerable outros 
aspectos, que sao o sintatico, o semantic© e o pragmatico. Esses sao complementares aos 
aspectos tratados pela abordagem da teoria da informabao. Isso significa dizer que nao basta 
que uma mensagem chegue intacta ao seu receptor, mas e preciso, alem disso, que a propria 
informabao contida na mensagem deve estar adequada a uma estrutura previamente conhecida 
tanto pelo emissor quanto pelo receptor, pois o significado embutido na mensagem e que deve 
chegar intacto ao receptor.

Foi possivel constatar com base na analise da bibliografia consultada para a realizable desse 
estudo que o objetivo da contabilidade nao se confunde com o objetivo da teoria da 
contabilidade. Uma esta intrinsecamente ligada a outra, mas nao sao congruentes. Antes disso, 
sao complementares.

Para fundamentar essa definibao de contabilidade exposta no paragrafo anterior, duas 
abordagens tem sido amplamente utilizadas para fins de fundamentabao. A primeira trata da 
teoria da informabao. A segunda, da teoria da comunicabao.
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Esse avanQO e substancial na medida em que expbe mais explicitamente o aspecto pragmatico 

das informa?bes evidenciadas pela contabilidade. Esse aspecto pragmatico esta fortemente 

correlacionado com o impacto gerado pela informa^ao no seu receptor. Assim, esse representa 

o fundamento basico do estudo da relevancia da informa^ao contabil.

No que tange ao estudo da relevancia das informa^bes contabeis, relativamente aos usuarios 
participantes do mercado de capitals, diversos estudos se concretizaram seguidamente aos de 
Fama (1965), Ball e Brown (1968) e Beaver (1968), mencionados no capitulo 2 desta 
pesquisa. Esses trabalhos, retro-referenciados, representam urn marco nao apenas por serem 
precursores no estudo do tema em tela, mas tambem em decorrencia de terem estabelecido as 
metodologias para averigua^ao da relevancia contabil para os usuarios descritos 
anteriormente, bem como por terem organizado as bases teoricas para sua implementa^ao 
pratica.

A fundamenta^ao para a utiliza^ao de tais modelos consiste no fato de que informa^bes 
relevantes para os investidores pressupostamente sao refletidas nos pre?os das a^bes. Esse 

impacto pode ser de imediato ou no decurso de certo periodo, dependendo da eficiencia de 
mercado, abordado em 1.2, conjuntamente com o exposto em 2.2.

Dessa maneira, parece razoavel admitir-se que a transi?ao pela qual passa a contabilidade, 
deixando uma abordagem estritamente normativa e passando a adotar uma positivista tem 
contribuido efetivamente para que essa nova visao de contabilidade seja consolidada.

O modelo de averigua^ao por eles utilizado foi estruturado de tai forma que a variavel 
dependente corresponde as cota^bes de pre$os (ou retomos) da a?ao de uma dada companhia 
em determinada data no mercado financeiro em que esteja domiciliada; e o conjunto de 
variaveis explicativas se compoe de informates contabeis divulgadas, tais como lucro 
liquido, lucro operacional, lucro antes das depreciates e amortizates, fluxos de caixa, 
dentre outras, elaboradas mediante aplica?ao dos conjuntos de normas e principios contabeis 

domesticos.
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Destarte, os estudos da relevancia da informat0 contabil passaram

t;
I

A partir de entao, seguiram-se outras pesquisas apresentando a mesma fundamentat0 teorica, 
mesmo que se utilizando de outras ferramentas estatisticas de avalia^ao, tai como o estudo de 

Chan e Seow (1996), referido no capitulo 2.

a ter como objetivo 

tambem a avalia<?ao os impactos da divulga?ao das informates contabeis a esses “novos” 

usuarios.

Decorrente dessa evolu^ao conceitual imph'cita referente a maior abrangencia da defini^ao de 
usuario externo, conjuntamente ao aumento significative das emissoes de ADRs, cujos 
procedimentos para implementa?ao obrigam as empresas emissoras a urn maior numero de 
exigencias no tocante a divulga<?ao de informa<?oes contabeis, os estudos de averigua^ao da 
relevancia das informates contabeis tambem foram aplicadas de forma analogica. Ou seja, a 
variavel dependente desses modelos que antes eram simplesmente os pre?os (ou retomos) da 
a?ao das companhias passou a ser substituida pelas cota?oes de pre<?o das ADRs (ou retomos) 
ou pelos pre?os (ou retomos) cotados em moeda estrangeira. As variaveis explicativas, por 
sua vez, foram substitui'das por informa?oes contabeis elaboradas mediante aplica^ao de outro 
conjunto de normas e principios contabeis, que nao o domestico, ou as respectivas 

conciliates entre um e outro conjunto de normas e principios contabeis.

Em termos gerais, usuario externo sempre foi entendido como aqueles usuarios das 

informafoes contabeis que se encontravam fora do contexto operacional da companhia, mas 
que teriam interesse na situaijao patrimonial das entidades contabeis por algum motivo.

Com o aumento do numero de emissoes de ADRs, que se deu a partir dos anos 80, em nivel 

mundial, ocorreu uma expansao pratica e natural do que se entendia por usuario externo das 

informates contabeis.

A partir do momento em que as empresas passam a disponibilizar suas a^oes a negocia^ao no 
mercado externo, relativamente aos seus domicilios, novos usuarios das informates 
contabeis passam a pertencer aquele conjunto de usuarios extemos mencionados no paragrafo 

anterior.
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Estudos anteriores como o de Bruni (2003) e Marcon (2002) realizaram testes com objetivos 
semelhantes. Entretanto, estavam focados na analise do impacto da emissao de ADRs do 

custo de capital das empresas brasileiras.

Alexander et al. (1988) e Sundaram e Logue (1996) tambem apontam que esses efeitos nos 
prei?os das a?6es negociadas poderiam ser tambem decorrentes de outros fatores, tais como 
visibilidade da companhia como fator de marketing, ou custo adicional para a companhia 
devido ao aumento na evidencia^ao contabil. Estes fatores deveriam afetar fundamentos como 
a receita de vendas e o lucro das companhias.

Esse trabalho, por sua vez, preocupou-se em investigar a rea^ao do mercado domestico as 
emissoes de ADR no tocante ao nivel de segmenta^ao entre os mercados de capitals brasileiro 

e norte-americano, bem como na possibilidade de arbitragem de pre^os nas operates que 
envolvam as a?6es das companhias emissoras de ADRs na ultima decada como uma forma de 
confirma^ao dos resultados obtidos na analise do grau de segmenta?ao entre esses mercados

A fundamental dessas substitutes das variaveis mencionadas anteriormente foi 
sintetizada por Foster (1986 apud Lopes, 2002, p. 3), conforme apresentado em 1.1. Foster 
(1986) explica que a primeira continua na linha da averigua^ao da relevancia das informa?6es 

contabeis, a outra busca investigar a eficiencia relativa dos mercados em termos do conjunto 

de informa?6es contabeis dispomveis aos respectivos usuarios.

Nessa segunda abordagem de Foster, descrita acima, muita aten?ao tern sido concentrada na 

investiga?ao do grau de integra^ao entre os mercados e o impacto que isso teria na forma^ao 
dos pre$os das a?6es das companhias, que tenham aderido a um programa de ADR. No que 
tange a forma<?ao dos pregos das a^oes das companhias emissoras de ADRs, Grammig et al. 
(2000), por exemplo, chegam, inclusive, a levantar as hipoteses de arbitragem ou nao- 
arbitragem, mesmo se tratando de mercado financeiro. Isso denota explicitamente que essa 
ainda e uma questao carente de estudos adicionais. Ja no que se refere as avalia^oes do grau 
de integrate ou segmenta?ao de mercados, Sundaram e Logue (1996), Bin et al. (2003), 
Jayaraman et al. (1993), Foerster e Karolyi (1993) analisam os impactos da implementaijao de 
dupla ou multipla listagem das a?oes sobre suas respectivas cota?oes domesticas de pre?o.
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Seguindo

ao

r

finalidade de

efeitos da

II

5
essa linha, buscou-se identificar o impacto do programa de ADR 

capitals brasileiro. Para responder a esse questionamento, houve o exame 

mercado brasileiro a emissao de ADRs pelas empresas 

(periodos) distintos. O primeiro refere-se ao

estudados, inclusive, utilizando-se analises de sub-grupos da amostra com a 
controlar os programas de ADR nivel III. Por fim, foram tambem analisados os 
implementa^ao desses programas sobre as receitas de vendas das companhias.

Como abordado no capitulo 3 dessa pesquisa, Sundaram e Logue (1996) estabeleceram uma 
rela^ao teorica entre a listagem simultanea em mais de um mercado de capitais das a?oes de 

determinada companhia e os retomos das a<?bes dessas companhias negociadas em seus 
mercados domesticos. Com base em suas argumenta^bes, foi possivel identificar que se os 
mercados estiverem completamente integrados, nao deveria haver qualquer reapao inesperada 
nos pre?os das a^bes das companhias em seus mercados domesticos decorrentes da emissao 
de ADRs. Entretanto, se os mercados fossem segmentados, entao, as refendas emissoes de 

ADRs seriam percebidas como boas noticias e causariam um aumento nos pre?os das a?bes 

subjacentes a esses recibos negociaveis em seus mercados locais.

no mercado de 
da resposta do 

brasileiras em tres momentos 
anuncio da emissao. O segundo refere-se 

momenta da emissao propriamente dita, ou periodo do evento. O terceiro relaciona-se ao 

periodo pbs-evento.

Esses resultados evidenciam nao haver impacto significative da emissao de ADRs pelas 

empresas brasileiras. Tanto a janela do anuncio como as do evento e a do pos-evento nao 
apresentaram qualquer rea^ao significativa de mercado decorrente do evento estudado. Dessa 
forma, o impacto das emissoes de ADRs nos pre<?os das a?bes negociadas no mercado 
brasileiro pode ser considerado nulo, acarretando a nao aceita^ao das hipoteses referidas. A

As hipoteses desse trabalho foram formuladas de tai forma que pudessem auxiliar na 
identifica^ao de uma resposta aos questionamentos apresentados. Conforme expresso em 1.3, 

as hipoteses Hi, H2, e H3 sao relacionadas ao primeiro questionamento. H4, por sua vez, se 
refere a segunda questao dessa pesquisa e H5 e relativa a analise de variances das receitas das 

empresas examinadas.
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Tai divergencia ainda pode ser decorrente do fato de se partir da hipotese de que o mercado 
brasileiro ainda e segmentado em rela^ao ao norte-americano, diferentemente do que foi 
possivel demonstrar com os resultados dessa pesquisa relatives a analise de H4, sobre a 
relagao entre os pre?os das AD Rs e os pre?os das suas agoes subjacentes.

estratifica^ao da amostra em duas sub-amostras, conforme explicado em 3.7.1 refletiu 

resultados bastante similares.

Contudo, os resultados desse estudo apresentam-se coerentes com os obtidos por Lau et al. 
(1994) e Howe e Keim (1987), que nao encontraram qualquer rea^ao do mercado de capitais 
norte-americano decorrentes da emissao de titulos em outros mercados por empresas norte- 
americanas.

Sendo assim, considerando que os estudos de Marcon (2002) e o de Bruni (2003) sao 
anteriores a esse, uma possivel explica?ao pode consistir no fato de que o processo de 
integra^ao atual encontra-se num estagio mais avan?ado daquele presente a epoca em que 
foram realizados.

Esses resultados contrastam com os obtidos por Marcon (2002) e Bruni (2003). Essa 

divergencia pode ter fundamento na explica?ao de Oxelheim (2000), descrita em 4.1, de que a 
integra^ao pode ser considerada como um processo gradual e que e muito dificil identificar 

em que momento ela se completa.

As analises da hipotese H4, relativa a possibilidade de arbitragem de pre?os, descritas em 4.3, 
que se relacionam ao segundo questionamento dessa pesquisa sobre a rela^ao de pre^os das 
ADRs e de suas a?oes subjacentes negociadas em seus mercados domesticos. Foi verificado 
que os pre?os das ADRs equivalem aos pre?os das suas a<?6es subjacentes, devidamente 
convertidos ao cambio do dia (PTAX venda). Esses resultados referendam os da analise 
anteriormente descrita tanto sobre a nao segmenta?ao dos mercados de capitais brasileiro e 

norte-americano como sobre a nao possibilidade de arbitragem de pre^os das ADRs e de suas 
a?6es subjacentes, a nao ser que esteja restrita aos intermediaries financeiros responsaveis 

pelo monitoramento desses titulos em mercado.
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Uma outra sugestao para futuras pesquisas reside 
vendas das empresas examinadas limitou-se a um 
meses). Contudo, se o evento estudado puder ser 
marketing de longo prazo, os testes da hipotese H5 poderiam 

mais dilatados.

no fato de que a analise das receitas de 
periodo de tempo relativamente curto (seis 

considerado como uma estrategia de 
ser replicados para periodos

Finalmente, a rejeipao da hipotese H5 desse trabalho, relacionada a terceira questao dessa 
pesquisa, revela que nao foi percebido qualquer beneficio direto para as empresas emissoras 
de ADRs brasileiras sobre suas receitas ate um semestre apos a emissao das ADRs pelas 

empresas brasileiras, o que refor^a os resultados anteriormente apresentados, de que esse 
evento, atualmente, nao causa impactos significativos, seja no tocante a uma maior integra^ao 
entre mercados ou a sua visibilidade, mesmo considerando a estratifica^ao da amostra 
analisada em dois grupos distintos, conforme tipo de programa de ADR implementado ou 

atua?ao em determinado setor de atividade economica.

Alem disso, havendo um aumento do numero de emissoes brasileiras de ADRs, surge a 
possibilidade de realizar testes mais robustos para as hipoteses desse trabalho, dado que os 
resultados estratificados poderiam ser mais significativos em decorrencia do tamanho da 

amostra.

Com base nos estudos realizados para a consecu?ao dessa pesquisa, foi levantada a 
possibilidade de realizaijao de outros estudos, tai como a verifica?ao de eventuais impactos 
decorrentes da emissao de ADRs pelas empresas brasileiras sobre a liquidez das companhias, 
assim como uma possivel mudan^a na volatilidade nos pre^os das a<;6es subjacentes. Tais 

resultados poderiam servir de base de refuta<?ao para os resultados das hipoteses aqui 
apresentadas, ja que se nao for esperado qualquer impacto das emissoes das ADRs brasileiras, 

nao haveria porque se estimar impactos significativos sobre essas variaveis.

Adicionalmente, no que se refere ao teste da hipotese H5, relacionada a verifica?ao da rela^ao 
existente entre os pre<?os das ADRs e suas a?6es subjacentes poderiam ser efetuados 

considerando-se outros mercados.



116

Poderia tambem avaliar a razao pela qual investidores norte-americanos atuam no mercado 
brasileiro diretamente, se os pre?os das ADRs correspondem aos proprios pre?os das a?6es 
subjacentes a esses recibos no mercado brasileiro, conforme identificado na analise da quarta 
hipotese desse estudo
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