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Editorial 
 
A edição n.º 50 dos Cadernos do Mercado de 

Valores Mobiliários inclui três artigos de cariz 

económico.  

 

O primeiro artigo analisa a associação entre as 

características de governação das empresas não 

financeiras cotadas na Euronext Lisbon e o ris-

co do mercado de capitais. Nele se procura de-

terminar se características relativas ao governo 

societário podem ajudar a prever variações fu-

turas do risco associado a um determinado títu-

lo e se essas características podem ser utilizadas 

para monitorizar o risco de uma carteira de títu-

los ao longo do tempo. Tendo previamente con-

cluído que a incerteza dos investidores aumen-

tou durante o período da recente crise financeira 

global, o autor testa várias hipóteses relaciona-

das com o nível de risco (total e idiossincrático) 

das empresas nacionais e as características do 

seu sistema de governo societário, e conclui que 

as empresas com um maior número de adminis-

tradores não executivos apresentam menor au-

mento de risco. Por outro lado, empresas com 

um número relativamente maior de administra-

dores independentes exibem maior aumento do 

risco, o que é consistente com resultados repor-

tados em estudos anteriores segundo os quais os 

administradores independentes não têm acesso 

a toda a informação relevante, o que limita a 

sua eficácia no acompanhamento das ações dos 

gestores e na redução de conflitos de agência 

entre os acionistas que detêm o controlo da em-

presa e os demais. Ora, dado que o aumento do 

risco total se materializa em perda de valor para 

os acionistas e condiciona a gestão estratégica 

das empresas, o autor afirma que a identificação 

de características que aumentam a suscetibilida-

de de as cotações das ações sofrerem maiores 

variações em períodos de incerteza pode ajudar 

gestores e reguladores a melhorar os mecanis-

mos de governação das empresas e evitar que 

essas caraterísticas sejam condicionadas por 

restrições decorrentes do desempenho das cota-

ções acionistas. 

 

O segundo texto analisa as determinantes do 

crédito vencido nos bancos de capital aberto da 

OCDE, e procura identificar as características 

bancárias, macroeconómicas, regulamentares e 

de organização dos sistemas financeiros associ-

ados a maiores volumes de crédito com impari-

dade. Assim, os autores tentam encontrar res-

posta para as seguintes questões: i) as caracte-

rísticas intrínsecas dos bancos influenciam o 

incumprimento em que os clientes bancários 

incorrem? ii) as condições macroeconómicas 

influenciam o nível de incumprimento? iii) a 

regulamentação e a supervisão bancárias influ-

enciam o crédito com imparidade? e iv) existem 

diferenças significativas no volume de crédito 

com imparidade das instituições bancárias em 

atividade em países com sistemas financeiros 

orientados para os bancos, face aos orientados 

para o mercado? Os resultados apresentados 

permitem concluir que bancos com melhor qua-

lidade da gestão e de maior dimensão registam 

menos crédito vencido. No mesmo sentido, 

bancos com maior liquidez também apresentam 

níveis de incumprimento mais reduzidos. Do 

ponto de vista macroeconómico, a taxa de juro 

não influencia o cumprimento das obrigações 

de crédito de clientes, mas o incumprimento 

tende a diminuir em contextos de maior cresci-

mento económico e em países com maior PIB 

per capita. Por fim, a existência de maior regu-

lamentação e de uma supervisão mais intensa 

estão associados a menor incumprimento, en-

quanto o volume de incumprimento tende a ser 

inferior em países cujos sistemas financeiros 

estão mais orientados para os mercados. 

 

O último artigo procura avaliar se os fundos de 

investimento que investem na China chamam 

mais a atenção dos investidores do que os  
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fundos que investem noutras economias emer-

gentes, analisando de que forma as notícias so-

bre as economias daqueles países podem servir 

como indicador da atenção do investidor. O 

autor conclui não existir um efeito de atração 

dos fundos que investem na China, ou qualquer 

efeito capaz de induzir uma entrada de fundos 

quando surgem notícias positivas sobre a eco-

nomia chinesa. Ao invés, esse efeito de atração 

existe nos fundos de investimento que operam 

nos mercados indiano e brasileiro. No caso das 

notícias negativas sobre as economias, apenas 

em alguns casos se detetou um efeito de aver-

são dos investidores aos fundos que investem 

na China quando surgem notícias negativas so-

bre a economia chinesa, mas nos demais países 

verificou-se que perante notícias negativas exis-

tiu um claro movimento de saída de fluxos de 

investimento. Neste contexto, as notícias da 

imprensa especializada podem funcionar como 

um importante mecanismo de redução dos cus-

tos de pesquisa de informação no mercado de 

fundos de investimento.  

 

Não faltam, pois, motivos de interesse para uma 

leitura atenta desta edição dos Cadernos. 
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A Influência do Governo das Sociedades  
nas Alterações do Risco na Sequência  
da Crise Financeira Global 

 
 
Tiago Miguel Nabais Sá  

 

1. Enquadramento 

 

As perturbações financeiras que atingiram  

níveis históricos em 2008 – e que ainda se fa-

zem sentir nos dias de hoje – conduziram mui-

tas empresas e governos nacionais a situações 

precárias. Com a crise dos empréstimos hipote-

cários de alto risco nos Estados Unidos da 

América a dar lugar a uma crise financeira glo-

bal, muitos governos acabaram por se endividar 

numa tentativa de estabilizar a economia, origi-

nando uma crise da dívida soberana. 

 

No contexto da área do Euro, o risco de o 

abrandamento da atividade económica se pro-

longar contribuiu para aumentar ainda mais a 

incerteza relativamente aos resultados futuros 

das empresas. As dificuldades patenteadas pelas 

empresas parecem indicar que algumas delas, 

mesmo que bem geridas, não foram capazes de 

responder de forma adequada aos impactos ne-

gativos da crise e não conseguiram, desta for-

ma, evitar uma quebra nos seus resultados, en-

quanto para outras a crise pode ter evidenciado 

debilidades da própria organização, compensa-

das anteriormente por um contexto económico 

favorável (Keusch et al., 2012). 

 

Com a mudança por completo da natureza dos 

negócios ao longo dos últimos anos, no contex-

to da crise, as vantagens competitivas tornaram-

se cada vez mais dependentes de processos que 

acrescentam valor através de intangíveis não 

reconhecidos nas demonstrações financeiras. 

Apesar da crescente regulação da atividade  

económica e da criação de normas e recomen-

dações relativas ao governo das sociedades e à 

divulgação de informação por parte das empre-

sas, alguns dos maiores bancos do último sécu-

lo faliram. O mesmo aconteceu com empresas 

de maior e menor dimensão noutros sectores. 

 

Embora a crise tenha tido a sua origem no sec-

tor financeiro, o seu impacto nos mercados de 

capitais de todo o mundo foi enorme, originan-

do perdas de cerca de metade do seu valor em 

alguns casos. Este colapso dos mercados de 

capitais constituiu um enorme teste aos mode-

los de governo das sociedades orientados para o 

mercado defendidos em muitas economias 

avançadas (Gupta et al., 2013). Contrariamente 

à ideia defendida por alguns autores de que o 

atual sistema de governo das sociedades falhou 

o teste (Blundell-Wignall et al., 2009; Kirkpa-

trick, 2009; Pirson e Turnbull, 2011), Cheffins 

(2009) concluiu que a maioria dos fracassos 

empresariais fora do sector financeiro não esti-

veram ligados a situações de fraude e que, em 

alguns aspetos, o desempenho dos sistemas de 

governação foi bastante satisfatório. 

 

Uma explicação avançada por académicos e 

profissionais para o desempenho catastrófico 

dos mercados de capitais é que os acionistas 

não tiveram acesso a toda a informação relevan-

te no que concerne ao risco e a previsões relati-

vas ao futuro das empresas (Acharya et al., 

2009). A falta de transparência no que diz  
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respeito à divulgação de informação relevante 

pode ter influenciado o valor dos títulos das 

empresas por muito tempo. Por outro lado, os 

utilizadores da informação divulgada pelas em-

presas podem também ser considerados respon-

sáveis, uma vez que considerar apenas dados 

relativos às demonstrações financeiras das em-

presas pode fazer com que estes ignorem ques-

tões relevantes ao nível dos negócios e que po-

dem ser cruciais na determinação do valor futu-

ro dos títulos das empresas (Curry et al., 2007; 

Willett e Srisorn, 2014). Uma vez que os inves-

tidores baseiam as suas decisões de investimen-

to no valor resultante da dicotomia entre rendi-

bilidade esperada e risco, estes devem avaliar a 

informação divulgada pelas empresas de modo 

a determinar o nível de risco a que estas estão 

expostas antes de tomar as suas decisões. Se 

houver omissão ou má interpretação de infor-

mação, as decisões dos investidores podem não 

ter os resultados esperados. Relativamente a 

este tema, Cabedo e Tirado (2004) referem que 

a informação contabilística apresentada pelas 

empresas não é totalmente adequada para a to-

mada de decisões ou para efeitos de previsão, 

pelo que é essencial que sejam disponibilizadas 

informações adicionais relativamente ao risco. 

A falta de capacidade da informação contabilís-

tica divulgada pelas empresas fornecer, por si 

só, indicações relativamente aos riscos a que as 

empresas estão sujeitas é considerada como 

uma das suas principais falhas. Apesar da cria-

ção de algumas regras por parte do International 

Accounting Standard Board e do Financial Ac-

counting Standard Board que obrigam as em-

presas a divulgar os riscos de mercado decor-

rentes da utilização de ativos financeiros, outros 

riscos com impacto na atividade das empresas, 

tais como riscos não financeiros ou riscos finan-

ceiros para além dos riscos de mercado, não são 

abrangidos por estas regras. Deste modo, peran-

te o atual modelo de divulgação de informação 

contabilística, os investidores têm de funcionar 

como “outsiders”, interpretando a informação 

divulgada e determinando os níveis de risco das 

empresas a partir dessa informação. 

Estudos recentes no âmbito da crise financeira 

têm enfatizado os factores macroeconómicos 

que estiveram na sua origem (Taylor, 2009) 

sem analisar, no entanto, as causas de algumas 

empresas terem sido mais afectadas pela crise 

do que outras. Uma vez que os factores de natu-

reza macroeconómica apenas podem explicar 

parcialmente esta questão (Erkens et al., 2012), 

é pertinente analisar de que forma é que deter-

minadas características das empresas influenci-

aram o clima de incerteza empresarial durante a 

crise. Segundo Liu et al. (2012), uma forma 

eficaz de medir os efeitos do governo das socie-

dades numa empresa é analisar a sua rendibili-

dade acionista num período de crise financeira. 

Uma vez que a solvabilidade das instituições é 

uma das principais preocupações dos legislado-

res e das entidades reguladoras – particularmen-

te na sequência de um número de fraudes e fa-

lências sem precedentes na última década – é 

particularmente importante considerar as varia-

ções do risco total e não sistemático das empre-

sas (Akhigbe et al., 2008). 

 

O nosso estudo contribui para a literatura exis-

tente sobre as características de governo das 

sociedades e a sua influência na forma como as 

empresas foram afectadas durante a crise finan-

ceira global através da observação das varia-

ções de diferentes medidas de risco ligadas ao 

mercado de capitais e da relação entre essas 

variações e algumas características de governa-

ção. Este estudo incide sobre as alterações nas 

medidas de risco do mercado de capitais das 

empresas não financeiras cotadas na Euronext 

Lisboa, na sequência da falência do banco Leh-

man Brothers, a 15 de Setembro de 2008 – data 

largamente reconhecida pelos investigadores, 

legisladores e profissionais como o ponto de 

partida da crise financeira global (Truman, 

2013). Globalmente, este estudo visa detectar se 

e de que forma é que características específicas 

de governo das sociedades tiveram impacto no 

comportamento dos investidores durante a crise 

financeira. Na prática, se o risco específico de 

um determinado título pode ser mal estimado 
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como resultado de limitações no acesso a infor-

mação relevante (Merton, 1987), então informa-

ções relativas a características específicas das 

empresas que estejam relacionadas com o risco 

podem ser usadas como informação adicional 

na análise do risco das empresas. Para além 

disso, se determinadas características relativas 

ao governo das sociedades podem ajudar a pre-

ver variações futuras do risco associado a um 

determinado título, então estas características 

podem ser utilizadas para prever ou monitorizar 

o risco de uma determinada carteira de títulos 

ao longo do tempo. 

 

Tanto quanto sabemos, não existem estudos que 

evidenciem as alterações no risco total, de mer-

cado e idiossincrático no mercado de capitais 

português na sequência da crise financeira glo-

bal. O nosso estudo pretende colmatar essa la-

cuna. Adicionalmente, pretendemos ter uma 

visão mais alargada relativamente ao papel que 

determinadas características de governo das 

sociedades desempenham e de que maneira é 

que estas se relacionam com a forma como as 

empresas não financeiras foram afectadas du-

rante a crise – com base nas variações de medi-

das de risco ligadas ao mercado de capitais. 

 

Tendo em conta que determinadas característi-

cas de governo das sociedades podem causar 

susceptibilidade a maiores variações no preço 

das ações em períodos de maior incerteza, a sua 

identificação pode ajudar gestores e reguladores 

a melhorar os mecanismos de governação e a 

evitar que as empresas sejam afectadas por res-

trições decorrentes do seu desempenho nos 

mercados de capitais. 

 

2. Medidas de Risco - Risco total,  

risco de mercado e risco idiossincrático  

 

A variabilidade da rendibilidade acionista ao 

longo do tempo é normalmente considerada na 

literatura financeira como representativa do 

risco total. Uma vez que que os preços das 

ações representam, teoricamente, a atualização 

dos fluxos de caixa futuros (Sharpe, 1964; Mar-

kowitz, 1999), um aumento no risco total repre-

senta uma redução de valor para os detentores 

de capital e condiciona a gestão estratégica das 

empresas. Por exemplo, níveis de risco total 

mais elevados refletem-se num aumento do cus-

to de mobilização de capitais nos mercados bol-

sistas (Minton e Schrand, 1999) e, tendo em 

conta que refletem de forma implícita maior 

incerteza relativamente aos fluxos de caixa fu-

turos, podem ter como reflexo baixos dividen-

dos para os acionistas (Durnev et al., 2003), 

situações de incumprimento relativamente ao 

pagamento de dívidas por parte das empresas 

(Triantis, 2000) e, em última instância, colocar 

em risco a continuidade da própria empresa. 

Para além disso, níveis de risco total elevados 

podem dificultar movimentos estratégicos das 

empresas tais como aquisições e alienações, 

uma vez que a incerteza relativamente aos flu-

xos de caixa futuros de uma empresa deverão 

deixar potenciais parceiros de negócios particu-

larmente cautelosos em adquirir ou ser incorpo-

rados pelo seu parceiro (Clayton et al., 2005). 

Apesar de os investidores terem razões para 

preferir investir em títulos com níveis de risco 

total mais reduzidos e os gestores terem razões 

para acompanhar os factores que influenciam o 

risco total de modo a minimizar o seu impacto, 

os acontecimentos recentes demonstraram que 

estes não estavam preparados para enfrentar os 

desafios resultantes da crise financeira global. 

O aumento da volatilidade dos mercados de 

capitais foi um facto durante a crise financeira 

global, pelo que esperamos que os resultados 

demonstrem um aumento do risco total durante 

este período. 

 

O risco de mercado (ou risco sistemático) repre-

senta a alteração nos preços das ações de uma 

empresa que pode ser explicada pelas variações 

registadas no mercado, refletindo desta forma a 

sensibilidade da rendibilidade acionista de uma 

empresa aos movimentos do mercado, quando 

considerado globalmente (Sharpe, 1964). Tendo 

em conta que durante a crise financeira global 
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as empresas de todo o mundo foram afetadas, 

pode esperar-se um aumento do risco de merca-

do para as empresas portuguesas durante este 

período, refletindo a perda de confiança por 

parte dos investidores. Por outro lado, Coles et 

al. (1995) sugerem que o risco estimado distor-

ce os valores de beta e que num enquadramento 

em que se consideram vários períodos, à medi-

da que a informação é revelada e a incerteza do 

investidor é dissipada, existe uma tendência 

para o beta convergir para os seus valores ade-

quados. Por outras palavras, à medida que a 

informação é disponibilizada, podem ser encon-

tradas variações positivas e negativas nos valo-

res de beta, até que este chegue aos valores 

apropriados. Na mesma linha, Chira e Marcini-

ak (2014) estudaram as alterações ocorridas ao 

nível do risco total e sistemático das empresas 

europeias admitidas à negociação nos mercados 

domésticos de Espanha, Grécia, Portugal, Itália 

e Irlanda durante a crise grega e comparam es-

sas alterações com as alterações ocorridas ao 

nível do risco das empresas desses mesmos paí-

ses e que têm os seus títulos negociados quer no 

mercado doméstico, quer no mercado norte-

americano. Estes autores concluem que embora 

o risco total registe um aumento significativo 

quer para as empresas cujos títulos são negocia-

dos apenas no mercado doméstico, quer para as 

empresas cujos títulos são igualmente negocia-

dos no mercado norte-americano, o risco siste-

mático regista um aumento significativo apenas 

para as empresas com títulos cotados em ambos 

os mercados (doméstico e norte-americano). 

Tendo por base os estudos de Coles et al. 

(1995) e Chira e Marciniak (2014), considera-

mos que o risco sistemático poderá ter aumenta-

do para algumas empresas e ter diminuído para 

outras, durante o período de crise. 

 

O risco idiossincrático (ou não sistemático) me-

de as variações na rendibilidade acionista que 

resultam de fatores específicos de uma organi-

zação. O risco idiossincrático representa, desta 

forma, as variações na rendibilidade acionista 

de uma empresa que não podem ser explicadas 

pela evolução do mercado e que decorrem de 

características únicas de uma organização ou 

específicas de um determinado sector (não par-

tilhadas pela generalidade do mercado). De 

acordo com os pressupostos do CAPM, os in-

vestidores podem eliminar o risco idiossincráti-

co através da diversificação da sua carteira de 

títulos. No entanto, Ang et al. (2009) alertam 

que, na prática, os investidores detêm carteiras 

de títulos pouco diversificadas devido aos ele-

vados custos de transação associados à diversi-

ficação das mesmas, tais como os custos associ-

ados à aquisição e ao acompanhamento dos va-

lores mobiliários. Esta limitação prática faz 

com que os investidores tenham boas razões 

para considerar quer o risco sistemático, quer o 

risco não sistemático associado a um determi-

nado título. Para além disso, estudos anteriores 

na área financeira referem que o risco não siste-

mático desempenha um papel mais importante 

na explicação do risco total do que o risco siste-

mático. Por exemplo, Campbell et al. (2001) 

concluíram que a volatilidade do mercado de 

capitais norte-americano permaneceu relativa-

mente constante no período 1962–1997, en-

quanto que a volatilidade idiossincrática au-

mentou de forma significativa ao longo desse 

período. Para além disso, estes autores referem 

que o nível médio de volatilidade dos retornos 

acionistas aumentou consideravelmente no perí-

odo referido, sendo a volatilidade idiossincráti-

ca dos retornos acionistas – por oposição à vo-

latilidade do índice de mercado – a principal 

responsável por este aumento. Mais tarde, Go-

yal e Santa-Clara (2003) e Yexiao e Malkiel 

(2003) confirmaram este resultando utilizando 

definições alternativas de volatilidade idiossin-

crática. Campbell et al. (2001) sugerem diver-

sas explicações para este fenómeno, nomeada-

mente os níveis crescentes de alavancagem fi-

nanceira, a maior incidência na cisão (ou “spin-

off”) de conglomerados e a emissão de ações 

por parte das empresas numa fase mais precoce 

do seu ciclo de vida. Estes autores colocaram 

também a hipótese de esta tendência resultar, 

em parte, de alterações ao nível do governo das 

A Influência do Governo das Sociedades nas alterações do Risco na sequência da Crise Financeira Global : 11 
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sociedades, embora reconhecendo que esta últi-

ma hipótese era extremamente incerta. Angeli-

dis e Tessaromatis (2008) referem que as carac-

terísticas e o comportamento da volatilidade 

idiossincrática do mercado de capitais de 10 

países europeus para o período compreendido 

entre Janeiro de 1988 e Agosto de 2005 têm 

algumas características em comum com no 

mercado norte-americano. Particularmente, es-

tes autores concluem que a volatilidade idios-

sincrática representa a maior componente da 

volatilidade média total e que esta é persistente. 

Para além disso, concluem que a volatilidade 

idiossincrática está positivamente correlaciona-

da entre os países estudados, sugerindo que 

quando o risco específico é elevado num deter-

minado país este tende também a ser elevado 

nos outros países. 

 

Existe um número crescente de publicações 

relativas à gestão de risco empresarial que indi-

ca que os gestores das empresas não financeiras 

gerem cuidadosamente os riscos específicos da 

empresa – incluindo o risco associado à flutua-

ção do preço das suas ações (Brown e Kapadia, 

2007). Adicionalmente, refira-se que também 

os analistas financeiros acompanham, geral-

mente, o risco não sistemático de uma empresa, 

quando emitem uma notação de risco associada 

às ações dessa empresa (Lui et al., 2007). Este 

aspecto demonstra bem a relevância atribuída 

ao risco não sistemático nos dias de hoje. Para 

além disso, o risco idiossincrático pode ser re-

presentativo de assimetrias de informação entre 

os agentes que fazem parte de uma determinada 

organização (e, como tal, têm acesso a informa-

ção privilegiada) e os restantes participantes no 

mercado. Ben-David e Roulstone (2005) argu-

mentam que desta assimetria no acesso à infor-

mação resultam oportunidades de negócios ren-

táveis para os utilizadores que têm acesso a in-

formação privilegiada e para os decisores das 

empresas. Com base na hipótese da informação 

condicionada de Merton (1987), os investidores 

podem ficar expostos ao risco idiossincrático 

como resultado das limitações a que estes estão 

sujeitos no acesso à informação disponibilizada 

relativamente aos títulos de uma empresa. Uma 

vez que as assimetrias no acesso à informação e 

a incerteza dos investidores associada a fatores 

específicos das empresas deverão ter aumenta-

do durante o período de crise, prevemos que o 

risco idiossincrático tenha aumentado neste pe-

ríodo. 

 

3. O Governo das Sociedades e o risco 

 

Estudos recentes referem que as políticas de 

financiamento e de gestão do risco das empre-

sas desempenharam um papel preponderante na 

forma como estas foram afectadas pela crise 

financeira (Brunnermeier, 2009). Uma vez que 

estas políticas resultam, em última instância, 

das decisões dos acionistas e órgãos sociais 

com base na dicotomia custo-benefício 

(Kashyap et al., 2008), uma implicação impor-

tante destes estudos é que o governo das socie-

dades teve influência na forma como as empre-

sas foram afectadas durante o período de crise. 

 

Embora pesquisas anteriores levadas a cabo por 

Morck et al. (2000) tenham permitido concluir 

que os mercados de capitais das economias de-

senvolvidas incorporam as informações especí-

ficas das empresas de modo mais eficaz que os 

mercados de capitais das economias emergen-

tes, Gupta et al. (2013) demonstrou que durante 

a crise financeira global os mercados de capitais 

das economias desenvolvidas foram menos efi-

cazes a incorporar esse tipo de informação – 

como, por exemplo, a qualidade do governo das 

sociedades – nos preços, como resultado de 

uma redução das transações por parte de inves-

tidores sofisticados e de aumentos nos custos de 

arbitragem. 

 

Dado que o governo das sociedades se destina a 

reduzir assimetrias de informação, a controlar 

atos oportunistas dos gestores e a optimizar as 

ações dos mesmos, tanto académicos como le-

gisladores sugeriram que o fracasso ao nível do 

governo das sociedades foi determinante para a 
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ocorrência da crise financeira global (Blundell-

Wignall et al., 2009; Kirkpatrick, 2009; Pirson 

e Turnbull, 2011). Especificamente, é defendida 

a ideia de que ambientes empresariais comple-

xos limitam o controlo dos fluxos de informa-

ção por parte da administração, reduzindo a  

sua capacidade para gerir o risco (Pirson e  

Turnbull, 2011).  

 

Embora grande parte da investigação sobre o 

papel do governo das sociedades durante a crise 

se baseie em dados de empresas financeiras 

norte-americanas, a recente crise financeira re-

presentou igualmente um choque negativo para 

as empresas não financeiras de todo o mundo. 

Está bem documentado que as empresas que 

não fazem parte do sector financeiro foram 

afectadas por reduções ao nível da concessão de 

crédito e por condições de crédito menos favo-

ráveis, bem como pelo rápido aumento dos 

spreads quer do papel comercial, quer das 

obrigações de longo prazo das empresas, duran-

te a crise. 

 

Estudos anteriores mostram que os acionistas 

beneficiam de empresas bem governadas, uma 

vez que estas têm como objectivo maximizar o 

valor da empresa. Gompers et al. (2003), partin-

do de um índice de governo societário usado 

para medir os direitos do acionista, concluiu 

que o desempenho acionista está correlacionado 

com melhores níveis de governação. Ferreira e 

Laux (2007), por seu turno, estudaram a relação 

entre as políticas de governo das sociedades e o 

risco idiossincrático, concluindo que empresas 

com menos disposições relativas a aquisições 

demonstram níveis mais elevados de risco idi-

ossincrático, maior atividade comercial, maio-

res fluxos de informação privada e mais  

informação relativa a ganhos futuros no preço 

das ações. Bhojraj e Sengupta (2003) defendem 

que os mecanismos de governo das sociedades 

devem estar positivamente relacionados com  

as taxas de rendibilidade e a notação das  

obrigações, uma vez que deverão reduzir poten-

ciais conflitos de interesses entre gestores e  

investidores através da monitorização eficaz das 

suas ações e, em última instância, o risco da 

empresa. 

 

Embora estudos anteriores revelem algumas 

limitações no papel e nas práticas dos conselhos 

de administração para avaliar o risco, Ahrens et 

al. (2011) destaca que a importância do conse-

lho de administração enquanto mecanismo de 

governo das sociedades não é uniforme e pode 

diferir significativamente de acordo com o con-

texto de cada país. Além disso, Erkens et al. 

(2012) registou grandes diferenças nas caracte-

rísticas de governação entre países, coerente 

com a existência de factores específicos de cada 

país – tais como a regulamentação e o desen-

volvimento do mercado de capitais – que influ-

enciam o governo das sociedades. Particular-

mente, este autor destaca que quando compara-

das com as empresas europeias, as empresas 

norte-americanas têm conselhos de administra-

ção mais independentes, uma estrutura de pro-

priedade com maior predominância institucio-

nal e são menos susceptíveis de ter um grande 

acionista. 

 

4. Determinantes das alterações no risco 

durante o período de crise 

 

Relação entre a proporção de administrado-

res não executivos e as alterações nas medi-

das de risco 

 

O governo das sociedades engloba as estruturas, 

os processos e as relações através das quais as 

empresas são controladas e geridas e, assim, 

pelas quais as partes interessadas exercem con-

trolo sobre uma empresa, através do exercício 

de certos direitos estabelecidos no quadro  

jurídico e regulamentar e nos estatutos sociais 

das empresas. Um aspecto importante do gover-

no das sociedades é o papel de acompanhamen-

to e monitorização do conselho de administra-

ção, uma vez que a maioria dos acionistas  

de empresas de grande dimensão não detêm 

uma participação no capital suficiente para 
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exercer controlo. 

 

De um modo geral, a estrutura do conselho de 

administração em Portugal é semelhante à da 

maior parte dos países europeus e consiste num 

sistema de administração unitário composto 

pelo presidente executivo, outros administrado-

res executivos e administradores não executi-

vos. Neste sistema unitário, os administradores 

não executivos deverão reduzir as diferenças 

entre os acionistas – não informados – e os ad-

ministradores executivos – informados – prote-

gendo os interesses dos primeiros em decisões 

chave da empresa (Alves, 2011). A este respei-

to, Denis (2001) destaca a importância do papel 

de supervisão do conselho de administração na 

proteção dos interesses dos acionistas minoritá-

rios uma vez que, segundo o autor, a nomeação 

de administradores não executivos reduz a pos-

sibilidade de os gestores agirem oportunistica-

mente e contribui para o alinhamento entre os 

interesses internos e externos da empresa. 

 

Por outro lado, Fernandes (2008) defende que 

embora a informação divulgada relativamente 

aos administradores não executivos seja rigoro-

sa, o seu verdadeiro grau de independência é 

pouco claro, questionando a sua capacidade de 

supervisão. Os resultados apresentados pelo 

autor sugerem que empresas sem administrado-

res não executivos conseguem um maior equilí-

brio entre os interesses dos gestores e dos acio-

nistas. Embora Fama e Jensen (1983) realcem 

que os administradores não executivos depen-

dem da sua reputação enquanto supervisores 

para manter a sua posição atual e obter novos 

cargos no futuro, Fernandes (2008) sugere que 

no caso das empresas cotadas no mercado de 

capitais português a falta de um verdadeiro 

mercado de trabalho para administradores não 

executivos pode diminuir as suas preocupações 

relativamente à construção de uma reputação de 

defensor dos interesses dos acionistas. 

 

De acordo com a ideia de que os administrado-

res não executivos deverão supervisionar a ati-

vidade dos gestores e reduzir problemas de 

agência, protegendo os interesses dos acionistas 

nas principais decisões das empresas, formula-

mos a nossa primeira hipótese. 

 

H1: As alterações nas medidas de risco estão 

negativamente relacionadas com a propor-

ção de administradores não executivos. 

 

Relação entre a proporção de administrado-

res independentes e as alterações nas medi-

das de risco 

 

Vários estudos concluem que uma maior pro-

porção de administradores independentes deve-

rá aumentar a eficácia na supervisão da ativida-

de dos gestores e ajudar a reduzir eventuais 

conflitos de agência entre acionistas maioritá-

rios e minoritários (Fama e Jensen, 1983), fun-

cionando como uma importante estrutura de 

governo das sociedades. Os administradores 

independentes devem, deste modo, ser conside-

rados como capazes de aumentar a eficácia do 

conselho de administração através do aconse-

lhamento, supervisão e orientação dos gestores 

de topo (Ntim et al., 2013). Os resultados apre-

sentados por Ni e Purda (2012) suportam a 

ideia de que a independência do conselho de 

administração deverá estar relacionada com 

reduções do risco idiossincrático, uma vez que 

os administradores independentes têm normal-

mente um papel de supervisão e têm uma remu-

neração menos baseada em incentivos – com 

influência na assunção do risco – e sugerem que 

a independência do conselho de administração é 

um mecanismo importante de governação para 

reduzir o risco para os investidores. Lopes e 

Rodrigues (2007) e Pirson e Turnbull (2011) 

referem que a presença de administradores in-

dependentes pode melhorar a resposta das em-

presas às preocupações das partes interessadas 

relativamente à divulgação do risco. Neste con-

texto, melhorias ao nível da divulgação podem 

ser uma forma de as empresas reduzirem o risco 

idiossincrático (Ntim et al., 2013). 

 

Apesar destes argumentos, a atividade dos  

administradores independentes é olhada com 
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algum cepticismo por alguns observadores. A 

primeira questão que se coloca é o que são ad-

ministradores independentes e de quem é que 

estes devem ser independentes. As empresas 

portuguesas são obrigadas a divulgar o número 

de administradores independentes no seu relató-

rio anual. No entanto, a falta de uma identifica-

ção clara da relação profissional, pessoal e  

de propriedade entre os administradores não 

executivos e os acionistas que exercem  

controlo dificulta a identificação dos adminis-

tradores que são verdadeiramente independen-

tes (Fernandes, 2008). Shivdasani e Yermack 

(1999) demonstram que as empresas escolhem 

administradores externos à empresa que não são 

muito independentes sempre que o presidente 

executivo é envolvido no processo de seleção, 

uma vez que grande parte dos administradores 

ditos independentes são escolhidos através de 

contactos pessoais ou de amigos. Romano 

(2005) também alerta para a escolha de admi-

nistradores que são considerados independentes 

de acordo com as definições regulamentares – 

de modo a cumprir com objetivos numéricos – 

mas que são influenciados pela gestão. 

  

Por outro lado, embora a independência do con-

selho de administração seja normalmente asso-

ciada a um aumento da transparência e rigor da 

informação divulgada pelas empresas cotadas, a 

verdade é que os resultados de estudos anterio-

res não são conclusivos. Lopes e Rodrigues 

(2007), por exemplo, ao estudar os factores de-

terminantes para o grau de divulgação relativa-

mente à contabilidade dos instrumentos finan-

ceiros das empresas portuguesas cotadas em 

bolsa, não encontram associação entre a propor-

ção de administradores independentes e a divul-

gação. 

  

A ideia de que aumentar a proporção de admi-

nistradores independentes é benéfica também é 

posta em causa pelo reconhecimento de que a 

eficácia dos administradores independentes é 

limitada pelo seu acesso limitado à informação, 

especialmente quando comparados com os ad-

ministradores executivos (Fama e Jensen, 1983; 

Adams e Ferreira, 2007). Pirson e Turnbull 

(2011) destacam duas razões principais para 

justificar o fracasso dos conselhos de adminis-

tração no que diz respeito à gestão do risco, 

durante a crise financeira. Por um lado, defen-

dem que os administradores não tiveram acesso 

a informações relevantes relativamente aos ris-

cos assumidos pela gestão. Por outro lado, de-

fendem que estes não tiveram capacidade para 

lidar com a informação de que dispunham rela-

tivamente ao risco e que não tiveram incentivos 

ou poder suficientes para influenciar a tomada 

de decisões por parte dos gestores. Em confor-

midade com esta ideia, Erkens et al. (2012) 

conclui que empresas com mais administrado-

res independentes tiveram menor rendibilidade 

acionista durante a crise. 

  

Uma vez que os resultados obtidos em estudos 

anteriores não são claros, enunciamos a nossa 

segunda hipótese conforme segue. 

 

H2: As alterações nas medidas de risco estão 

relacionadas com a proporção de adminis-

tradores independentes (sem sinal previsto). 

 

Relação entre a concentração de capital e as 

alterações nas medidas de risco 

 

O mercado de capitais português é caracteriza-

do pelo número reduzido de empresas, pela 

existência de um grande número de participa-

ções intra-societárias e por elevados níveis de 

concentração de capital. Neste contexto, a pre-

sença de um grande acionista pode ser um as-

pecto relevante, uma vez que os grandes acio-

nistas tendem a influenciar as decisões ao nível 

da gestão. 

 

Estudos anteriores apresentam resultados pouco 

conclusivos relativamente aos efeitos da exis-

tência de um grande acionista. La Porta et al. 

(1999), por exemplo, refere que a concentração 

de capital permite aos investidores ganhar con-

trolo sobre uma empresa e, dessa forma, extrair 

benefícios pessoais de controlo em detrimento 

de outros investidores. Platt e Platt (2012) 
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acrescentam que um administrador que detenha 

uma participação significativa no capital de 

uma empresa pode estar disposto a permitir que 

a empresa incorra em níveis de risco desneces-

sários e, em última instância, adoptar medidas 

que comprometam a empresa, uma vez que uma 

estratégia mais arriscada pode permitir maiores 

ganhos para o mesmo. Claessens et al. (2002) 

concluiu que grandes acionistas têm maior pro-

babilidade de perseguir os seus interesses priva-

dos e, dessa forma, provocar problemas de ex-

propriação. La Porta et al. (1997) referem ainda 

que os conflitos entre grandes e pequenos acio-

nistas tendem a ser maiores em países onde a 

proteção jurídica do investidor é reduzida. 

 

Os resultados obtidos por Arcay e Vázquez 

(2005) apontam para uma relação de sentido 

oposto entre a concentração de capital e a adop-

ção de boas práticas de governação, sugerindo 

que empresas com um acionista maioritário não 

atingem os mesmos níveis de conformidade 

com as recomendações de bom governo das 

sociedades que as demais. La Porta et al. (1998) 

referem ainda que os países de direito civil – 

como é o caso de Portugal – impõem uma legis-

lação mais flexível devido ao papel determinan-

te da concentração e da estrutura de capital nas 

práticas de governação adoptadas pelas suas 

empresas. Uma vez que, idealmente, empresas 

melhor governadas devem estar menos sujeitas 

a volatilidade durante um período de crise 

(Gupta et al., 2013), o não cumprimento com as 

práticas de bom governo das sociedades deverá 

ter implicações ao nível do risco.  

 

Assim, formulamos a nossa terceira hipótese:  

 

H3: As alterações nas medidas de risco estão 

positivamente relacionadas com a concentra-

ção de capital. 

 

Relação entre a credibilidade do conselho de 

administração e as alterações nas medidas de 

risco 

 

As oportunidades e os desafios com que as    

empresas se deparam variam ao longo do tem-

po. Segundo Henry (2008), tal resulta de hete-

rogeneidades não observáveis específicas de 

cada empresa, tais como a capacidade dos ges-

tores, a cultura empresarial e a complexidade 

que, por sua vez, determinam de forma dinâmi-

ca as práticas de governação adoptadas pela 

empresa. Akhigbe e Martin (2006) referem que 

os administradores que ocupam cargos em vá-

rios conselhos de administração têm maior cre-

dibilidade, uma vez que são manifestamente 

mais requisitados e deverão ter mais experiên-

cia em ambientes semelhantes e defendem que 

empresas com mais (menos) administradores 

que tenham maior credibilidade serão mais re-

compensadas (penalizadas) se estes estiverem 

ligados a empresas vistas como melhor gover-

nadas. Shivdasani e Yermack (1999) demons-

tram que a capacidade e a reputação de um ad-

ministrador está associada ao número de cargos 

de administração que este exerce. Fama e Jen-

sen (1983) referem que ser administrador de 

uma empresa bem gerida tem um impacto posi-

tivo na percepção das outras empresas, que aca-

bam por recompensar estes administradores 

com cargos de administração adicionais. Platt e 

Platt (2012), ao analisar de que forma a compo-

sição e as características do conselho de admi-

nistração influenciam o sucesso e a solvabilida-

de das empresas, concluem que os administra-

dores das empresas não insolventes têm mais 

experiência, resultante do facto de exercerem 

mais cargos de administração noutras empresas. 

Para além disso, administradores com mais car-

gos de administração deverão  ser mais capazes, 

mais competentes e ter mais contactos e outros 

recursos que podem ser importantes para o bom 

funcionamento do conselho de administração 

(Field et al., 2013). 

 

Apesar de a multiplicidade de cargos de  

administração ocupados noutras empresas ser 

frequentemente utilizada como um indicador  

de valor e reputação de um administrador, 

Shivdasani e Yermack (1999) sugerem que os 

benefícios desta multiplicidade de cargos  

podem diminuir à medida que os cargos de  
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administração aumentam, uma vez que os admi-

nistradores passam a ter menos tempo disponí-

vel para acompanhar adequadamente a gestão 

da empresa. Masulis e Mobbs (2014) concluem, 

no entanto, que os administradores distribuem o 

seu tempo de acordo com a contribuição relati-

va que a sua presença em determinado conselho 

de administração tem para a sua reputação. Da 

mesma forma, Field et al. (2013) demonstram 

que os administradores com mais cargos não 

dedicam menos tempo a todas empresas, de 

forma indistinta. Assim, empresas com mais 

administradores que exercem cargos de gestão 

noutras empresas ou instituições deverão ter 

melhor desempenho e ser melhor acompanha-

das, em termos de risco. Em conformidade com 

estes argumentos, formulamos a nossa quarta 

hipótese: 

 

H4: As alterações nas medidas de risco estão 

negativamente relacionadas com a credibili-

dade do conselho de administração. 

 

Relação entre as oportunidades de cresci-

mento e as alterações nas medidas de risco 

 

Tanto académicos como profissionais têm ten-

tado, durante muito tempo, determinar de forma 

explícita o valor de ativos potenciais ou de 

oportunidades de crescimento de uma empresa. 

Vários estudos relacionados com medidas de 

valores de mercado das ações com excedente 

relativamente ao seu valor contabilístico, tais 

como o q de Tobin (Chung e Charoenwong, 

1991; Goyal et al., 2002), demonstraram a exis-

tência de oportunidades de crescimento. O q de 

Tobin representa o rácio entre o valor de merca-

do de um ativo e o custo de substituição desses 

ativo. Um q de Tobin elevado deverá indicar a 

existência de oportunidades de crescimento. 

Shin e Stulz (2000) demonstram empiricamente 

uma ligação entre o q de Tobin e a variância do 

valor das ações. De acordo com os resultados 

destes autores, o q de Tobin aumenta com risco 

sistemático da empresa e diminui com o risco 

não sistemático da mesma. Os autores demons-

tram ainda que aumentos no risco total de uma 

empresa deverão estar relacionados com redu-

ções do q de Tobin. Ressalvam, no entanto, que 

a relação negativa entre as variações no risco 

total e as variações no q não se observa para as 

empresas de maior dimensão da amostra consi-

derada.  

 

Estudos anteriores evidenciam também uma 

relação positiva entre as oportunidades de cres-

cimento e o risco específico da empresa. Cao et 

al. (2008), por exemplo, concluem que altera-

ções nos níveis e na variância das oportunida-

des de crescimento, bem como na estrutura de 

capital das empresas, explicam uma parte signi-

ficativa da tendência ascendente do risco idios-

sincrático. Na mesma linha, Rajgopal e Venka-

tachalam (2011) referem que empresas com 

maiores oportunidades de crescimento são sus-

ceptíveis a maior volatilidade na rendibilidade 

acionista.  

 

Finalmente, Hossain et al. (2005) defendem que 

empresas com forte crescimento necessitam de 

capital externo para estimular o seu crescimen-

to, pelo que podem ser vistas como tendo maior 

risco, especialmente em alturas de crise. 

 

Para testar a relação entre as alterações nas  

medidas de risco do mercado de capitais e as 

oportunidades de crescimento, formulamos a 

seguinte hipótese: 

 

H5: As alterações nas medidas de risco estão 

positivamente relacionadas com as oportuni-

dades de crescimento. 

 

Relação entre a alavancagem financeira e as 

alterações nas medidas de risco 

 

São vários os estudos que analisam os efeitos 

de características específicas das empresas no 

risco das mesmas. Colocando ênfase em carac-

terísticas específicas das empresas, Psillaki e 

Daskalakis (2009) evidenciam uma ligação en-

tre o risco e a estrutura de capital de empresas 

de pequena e média capitalização de Portugal, 

Grécia, Itália e França. De acordo com a ideia 
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que a estrutura de capital determina o risco de 

uma empresa e que a estrutura de capital é de-

terminada por atributos específicos das empre-

sas, empresas mais endividadas devem estar 

associadas a maiores aumentos ao nível do risco 

(Chira e Marciniak, 2014). 

 

Opler e Titman (1994) referem que empresas 

com elevados níveis de alavancagem têm, ine-

vitavelmente, pior desempenho acionista, du-

rante períodos de recessão económica. Defen-

dendo que empresas mais endividadas estão 

mais sujeitas a perturbações financeiras, Liu et 

al. (2012) sugerem uma associação positiva 

entre a volatilidade da rendibilidade acionista e 

o grau de alavancagem financeira. Os resulta-

dos obtidos pelos autores documentam este ar-

gumento. Ferreira e Laux (2007), ao relacionar 

características específicas e de governação das 

empresas com a volatilidade idiossincrática 

também reportam um coeficiente positivo para 

o indicador de alavancagem. Durnev et al. 

(2004) defendem que empresas com maior grau 

de alavancagem estão associadas a maior vola-

tilidade na rendibilidade acionista e que estas 

empresas são mais afectadas por choques nega-

tivos do que as demais com menor grau de ala-

vancagem. Os resultados apresentados por estes 

autores mostram que as empresas mais endivi-

dadas apresentam maiores variações no seu de-

sempenho, o que significa que o seu risco idios-

sincrático é maior. Da mesma forma, Brown e 

Kapadia (2007) notam que o grau de alavanca-

gem aumenta o risco idiossincrático, coerente 

com a ideia de que o endividamento está relaci-

onado com o risco. 

 

De acordo com a ideia de que o endividamento 

está relacionado com o risco, formulamos a 

nossa sexta hipótese como segue: 

H6: As alterações nas medidas de risco estão 

positivamente relacionadas com a alavanca-

gem financeira. 

 

Relação entre a liquidez da empresa e as  

alterações nas medidas de risco 

 

Vários estudos sugerem que a liquidez desem-

penha um papel importante em períodos de 

maior fricção dos mercados de capitais 

(Faulkender e Rong, 2006). Campello et al. 

(2010) refere que durante a crise financeira glo-

bal de 2008, como resultado de restrições finan-

ceiras, muitas empresas foram forçadas a pres-

cindir de projetos de investimento atrativos, em 

particular na Europa e na Ásia. Por outro lado, 

Liu et al. (2012) evidenciaram que empresas 

com maior liquidez estão menos sujeitas a redu-

ções na cotação das suas ações, em conformida-

de com a ideia de que empresas com fraca (boa) 

liquidez sofrem mais (menos) durante períodos 

de crise. A estes respeito, Bromiley (1991) con-

clui que dispor de maior folga em termos finan-

ceiros resulta em níveis de risco inferiores, uma 

vez que essa folga permite isolar as empresas 

de choques exógenos.  

 

Embora as reservas de tesouraria garantam li-

quidez e, desta forma, aumentem a capacidade 

de uma empresa evitar custos excessivos com 

financiamentos externos, Pinkowitz et al. 

(2006) alerta para o facto de as disponibilidades 

monetárias de uma empresa serem menos valo-

rizadas em países onde a proteção do investidor 

é menor, uma vez que os acionistas que detêm o 

controlo podem usar a sua posição para extrair 

benefícios privados a partir dessas disponibili-

dades. Para além disso, Faulkender e Rong 

(2006) associam a liquidez à destruição de     

valor. 
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Finalmente, Chira e Marciniak (2014) referem 

que durante períodos de crise financeira o com-

portamento dos investidores tende a ser impul-

sionado pelo pânico e pela irracionalidade e não 

pelo desempenho financeiro das empresas. Nes-

te contexto, os investidores podem tomar as 

suas decisões de investimento com base em 

percepções e não em informações concretas. 

Este argumento está de acordo com Gupta et al. 

(2013), que refere que os mercados de capitais 

dos países desenvolvidos se tornam, geralmen-

te, menos eficazes a incorporar informações 

específicas das empresas nas cotações das ações 

em períodos de crise. 

 

Uma vez que os resultados anteriores são con-

traditórios – especialmente em períodos de in-

certeza – formulamos a nossa sétima hipótese 

como segue: 

 

H7: As alterações nas medidas de risco estão 

relacionadas com a liquidez da empresa (sem 

sinal previsto). 

 

5. Metodologia 

 

5.1. Amostra e horizonte temporal 

 

A cronologia da crise financeira europeia é 

complexa. Truman (2013) identifica duas fases 

distintas. Uma primeira resultante da intensifi-

cação da crise financeira global, no último tri-

mestre de 2008 e uma segunda fase a partir do 

início da crise grega, no final de 2009, que aca-

baria por levar a um programa de assistência 

apoiado pelo Fundo Monetário Internacional 

(FMI) em Maio de 2010 (este programa acaba-

ria por ser seguido por outros programas de as-

sistência noutros países, incluindo Portugal). A 

falência do banco Lehman Brothers, a 15 de 

Setembro de 2008 é aceite de forma generaliza-

da como o ponto de partida da crise financeira 

global. Assim, definimos o período de crise 

como o período de doze meses após o dia 15 de 

Setembro de 2008 e consideramos os doze  

meses anteriores a essa data como um período 

de instabilidade anterior à crise (pré-crise). De 

modo a incluir a segunda fase da crise na nossa 

análise das alterações do risco, estendemos a 

análise até trinta meses antes e trinta meses de-

pois do colapso do Lehman Brothers. 

 

A nossa amostra é composta pelas empresas 

cotadas na Euronext Lisboa. Uma vez que a 

estrutura financeira e os aspectos relativos ao 

governo das sociedades dos bancos são diferen-

tes dos das empresas não financeiras, excluímos 

as empresas do sector financeiro da nossa 

amostra. Excluímos ainda as sociedades anóni-

mas desportivas devido à sua natureza específi-

ca e as empresas que não estiveram cotadas ao 

longo de todo o período de trinta meses antes e 

depois do dia 15 de Setembro de 2008. 

 

A informação relativa à cotação das ações  

foi recolhida da base de dados histórica da  

Euronext Lisboa. Os dados relativos às de-

monstrações financeiras e às características de 

governação foram recolhidos dos relatórios 

anuais das empresas para os anos 2007 e 2008.  

 

5.2. Cálculo das alterações nas medidas de 

risco 

 

Para a análise do risco, comparámos as medidas 

de risco do mercado de capitais relativas aos 12 

meses (30 meses) depois da falência do banco 

Lehman Brothers com essas mesmas medidas 

calculadas para os 12 meses (30 meses) anterio-

res a essa data, da mesma forma que Amihud et 

al. (2002). Uma vez que as alterações no risco 

podem não ser uniformes ao longo de todo o 

período, calculámos as alterações nas medidas 

de risco para vários subperíodos (-6 meses, +6 

meses; -18 meses, +18 meses; -24 meses, +24 

meses). Aplicando o método delineado por 

Akhigbe et al. (2008), calculámos as alterações 

no risco total, idiossincrático e de mercado para 

cada uma das empresas da nossa amostra. 

 

O risco total é medido pela variância da rendi-

bilidade acionista diária por empresa. As altera-

ções no risco total são calculadas pela diferença 

entre o período de crise e pré-crise: 
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As medidas de risco idiossincrático e de merca-

do são obtidas a partir da estimação do modelo 

de mercado de um factor pelo método dos míni-

mos quadrados usuais. O modelo de mercado é 

dado por: 

 

 

     representa a rendibilidade acionista de um 

título num momento t,        representa a rendibi-

lidade acionista do PSI 20 num momento t,    ,     

é a constante,     é o beta de mercado e     é o 

resíduo num momento t. 

 

O risco idiossincrático é medido pela variância 

dos resíduos gerados a partir da estimação do 

modelo acima pelo método dos mínimos qua-

drados usuais. A variância dos resíduos é calcu-

lada para os períodos de crise e pré-crise. As 

alterações no risco idiossincrático são dadas 

pela diferença entre estes dois períodos: 

 

 

O risco de mercado é estimado separadamente a 

partir do modelo de mercado para os períodos 

de crise e pré-crise. Tal como nos outros casos, 

as alterações no risco de mercado são dadas 

pela diferença entre os períodos de crise e  

pré-crise: 

 

 

Para determinar se houve alterações significati-

vas nas medidas de risco, testamos se as altera-

ções médias (medianas) nessas medidas são 

iguais a zero, usando o teste t (o teste não para-

métrico Wilkoxon). A nossa expectativa é que 

as medidas de risco tenham tido uma variação 

com sinal positivo no período de crise. 

 

5.3. Descrição das variáveis explicativas e de 

controlo 

 

O nosso principal objetivo é analisar o impacto 

de determinadas características de governo das 

sociedades nas alterações das medidas de risco 

do mercado de capitais, resultantes da crise fi-

nanceira global. Não obstante, é necessário con-

trolar outros elementos que podem ter afetado 

as medidas de risco do mercado de capitais no 

seguimento da crise. Assim, definimos como 

variáveis de controlo a alavancagem financeira 

e a liquidez da empresa. Abaixo, listamos todas 

as variáveis consideradas nos nossos modelos. 

                            Tabela 1   

Variáveis explicativas e de controlo 

Proporção de administradores não  
executivos (ADMNEXEC) 

Rácio entre o número de administradores não  
executivos e o número total de administradores. 

Proporção de administradores  
independentes (ADMIND) 

Rácio entre o número de administradores  
independentes e o número total de  
administradores. 

Concentração de capital (CNTRCAP) Percentagem de ações detidas pelo maior acionista. 

Credibilidade do conselho  
de administração (CREDCA) 

Número médio de outras empresas ou instituições 
nas quais os administradores de uma empresa  
exercem cargos de gestão. 

Oportunidades de crescimento (OPCRESC) 
Medidas pela versão modificada do q de Tobin 
proposta por Chung e Pruitt (1994). 

Alavancagem financeira (ALAVFIN) 
Rácio entre a dívida total e o total do ativo. 
  

Liquidez da empresa (LIQUID) 
Rácio entre o ativo circulante e o passivo  
circulante. 
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6. Resultados e discussão 

 

6.1. Análise das alterações nas medidas de 

risco do mercado de capitais 

 

 

As alterações nas medidas de risco do mercado 

de capitais estão sumariadas na Tabela 2. 

  Risco Idiossincrático (Δ      )       

  Média Sig Mediana Sig Quartil 1 Quartil 3 

(-6M, +6M) 0,000441 ** 0,000168 *** 0,000041 0,000392 

(-12M, +12M) 0,000236   0,000109 ** -0,000038 0,000306 

(-18M, +18M) 0,000012   0,000043   -0,000083 0,000179 

(-24M, +24M) 0,000127   0,000078 * -0,000047 0,000282 

(-30M, +30M) 0,000253 * 0,000074 ** -0,000019 0,000257 

      Tabela 2       

Alterações nas medidas de risco do mercado de capitais após 15 de Setembro de 2008 

  Risco Total (Δ     )       

  Média Sig Mediana Sig Quartil 1 Quartil 3 

(-6M, +6M) 0,000642 *** 0,000393 *** 0,000097 0,000876 

(-12M, +12M) 0,000332 ** 0,000245 *** -0,000028 0,000486 

(-18M, +18M) 0,000079   0,000121 ** -0,000049 0,000343 

(-24M, +24M) 0,000214   0,000210 *** 0,000019 0,000409 

(-30M, +30M) 0,000329 ** 0,000170 *** 0,000023 0,000403 

  Risco de Mercado (Δβ)       

  Média Sig Mediana Sig Quartil 1 Quartil 3 

(-6M, +6M) -0,052626   0,005202   -0,212763 0,154043 

(-12M, +12M) -0,059015   -0,038562   -0,137992 0,063006 

(-18M, +18M) -0,055441   -0,035553   -0,218553 0,093723 

(-24M, +24M) -0,054768   -0,057585   -0,205124 0,087312 

(-30M, +30M) -0,055180   -0,048742 * -0,192844 0,076184 

Nesta tabela encontram-se sumariadas as estatísticas relativas às alterações do risco total, idiossincrático e de mercado ocorridas no  
período de crise. ***, **, e * indicam que as alterações médias (medianas) nas medidas de risco têm significância estatística aos níveis de 
significância de 1, 5, e 10 por cento, respetivamente, analisados através do teste t (teste não paramétrico de Wilcoxon). 

Os resultados revelam aumentos médios e/ou 

medianos estatisticamente significativos do ris-

co total e idiossincrático, quando comparados 

os períodos de crise e pré-crise definidos inici-

almente e o subperíodo considerado, em con-

cordância com a ideia de que a incerteza do 

investidor aumentou durante a crise. Estenden-

do o período para 30 meses antes e depois de 15 

de Setembro de 2008, os nossos resultados re-

velam variações médias e/ou medianas positi-

vas e significativas no risco total e idiossincráti-

co para todo o período e todos os subperíodos 

considerados, com exceção do subperíodo em 

que são comparados os 18 meses anteriores e 

posteriores à falência do Lehman Brothers, para 

o qual não encontramos variações estatistica-

mente significativas no risco idiossincrático. A 

implementação de medidas de estímulo orça-

mental por parte do Governo português, bem 

como a melhoria temporária das perspetivas 
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económicas a nível internacional, que contribuí-

ram para atenuar os impactos da recessão no 

início de 2010, podem ter sido determinantes 

para acalmar os mercados e, assim, aproximar 

os níveis de risco dos valores registados no pe-

ríodo pré-crise, o que pode ajudar a explicar o 

facto de não termos encontrado variações esta-

tisticamente significativas para o risco idiossin-

crático nesse subperíodo. No entanto, a reces-

são seria aprofundada à medida que a crise fi-

nanceira dava lugar a uma crise da dívida sobe-

rana, em concordância com os resultados obti-

dos para o restante período (e subperíodo) con-

siderado. 

 

Os resultados indicam, de um modo geral, que 

as variações médias e/ou medianas no risco de 

mercado não foram estatisticamente significati-

vas quando comparados os períodos de crise e 

pré-crise definidos inicialmente e estendidos até 

30 meses (antes e depois do colapso do Lehman 

Brothers). Estes resultados estão de acordo com 

Chira e Marciniak (2014) que também não en-

contraram alterações significativas no risco sis-

temático das empresas nacionais de Espanha, 

Grécia, Portugal, Itália e Irlanda. Deste modo, 

os nossos resultados não sustentam a hipótese 

de um aumento do risco de mercado no período 

de crise. A distribuição interquartis deixa, no 

entanto, claro que existem diferenças entre as 

empresas, tendo algumas delas registado varia-

ções negativas no risco de mercado e outras 

registado variações positivas, nos períodos con-

siderados. Este comportamento está de acordo 

com os trabalhos de Coles et al. (1995) e Akhi-

gbe et al. (2008). 

 

Estender a análise das alterações nas medidas 

de risco para um período mais longo permite ter 

uma visão e um entendimento mais alargados 

dos diferentes momentos da crise que começou 

por ser uma crise financeira mas que acabaria 

por conduzir a uma crise da dívida soberana. 

No entanto, uma vez que essa análise não faz 

parte do âmbito deste estudo, centramos, a par-

tir deste ponto, a nossa análise nos períodos de 

crise e pré-crise definidos originalmente. 

 

6.2. Estatísticas descritivas 

 

As estatísticas descritivas relativas às variáveis 

explicativas e de controlo consideradas nos nos-

sos modelos de regressão linear múltipla são 

apresentadas na Tabela 3. 

        

     

Variável Média Mediana Desvio Padrão Mínimo Máximo 

ADMIND 0,1917 0,1769 0,1994 0,0000 0,6000 

ADMNEXEC 0,3963 0,4530 0,2465 0,0000 0,8000 

CNTRCAP 0,3910 0,3283 0,2379 0,0569 0,9439 

CREDCA 11,1688 10,7885 5,6383 1,3333 24,3333 

OPCRESC 0,7168 0,6699 0,1979 0,3384 1,2307 

ALAVFIN 0,4674 0,4678 0,1890 0,0588 0,9058 

LIQUID 0,9013 0,8153 0,4914 0,0940 2,3361 

ADMIND é o rácio entre o número de administradores independentes e o número total de administradores; ADMNEXEC é o rácio entre 
o número de administradores não executivos e o número total de administradores; CNTRCAP é a percentagem de ações detidas pelo 
maior acionista; CREDCA é o número médio de outras empresas ou instituições nas quais os administradores de uma empresa exercem 
cargos de gestão; OPCRESC é o resultado da versão modificada do q de Tobin proposta por Chung e Pruitt (1994); ALAVFIN é o rácio 
entre a dívida total e o total do ativo; LIQUID é o rácio entre o ativo circulante e o passivo circulante. 

Tabela 3 

Estatísticas sumárias das variáveis independentes 
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A proporção média de administradores indepen-

dentes representava cerca de 19 por cento, vari-

ando entre 0 e 60 por cento. A Comissão do 

Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) – 

entidade reguladora da NYSE Euronext Lisboa 

– recomendava a inclusão de um número sufici-

ente de administradores independentes entre os 

administradores não executivos que garantisse a 

atividade de supervisão, tendo em conta a di-

mensão da empresa e a sua estrutura acionista. 

O número recomendado de administradores 

independentes não deveria representar menos 

de um quarto do número total de administrado-

res. Nos casos em que apenas existisse um ad-

ministrador não executivo, esse administrador 

deveria ser independente, segundo as disposi-

ções regulamentares. Menos de metade das em-

presas consideradas neste estudo cumpriram 

com esta recomendação. Parte deste não cum-

primento pode ser explicado pelo facto de nem 

todas as empresas terem nos seus Conselhos de 

Administração qualquer administrador não exe-

cutivo, o que está relacionado com a dimensão 

do próprio conselho de administração das mes-

mas. Um quinto das empresas estudadas não 

tinha, no período considerado, qualquer admi-

nistrador não executivo. A proporção média de 

administradores não executivos representava 

cerca de 39 por cento, variando entre 0 e 80 por 

cento. A percentagem média de ações detidas 

pelo maior acionista era de 39 por cento, vari-

ando entre 5 e 94 por cento. O número médio 

de outras empresas ou instituições nas quais os 

membros do conselho de administração das em-

presas que compõem a nossa amostra exerciam 

cargos de gestão variou entre 1 e 24. O valor 

médio registado para esta variável foi de apro-

ximadamente 11. O valor médio do q de Tobin 

para as empresas consideradas foi de 0.71, vari-

ando entre 0.34 e 1.23. A alavancagem finan-

ceira rondou, em média, um valor de 0.47, vari-

ando entre 0.06 e 0.90. O valor médio do rácio 

de liquidez considerado foi de 0.90, variando 

entre 0.09 e 2.33, sendo que apenas cerca de um 

terço das empresas consideradas apresenta um 

rácio de liquidez corrente acima de 1. 

Globalmente, regista-se uma grande dispersão 

em cada uma das variáveis independentes para 

as empresas consideradas. Uma vez que estas 

variáveis podem influenciar o desempenho e os 

níveis de risco das empresas não financeiras 

durante o período de crise, esta dispersão pode 

ajudar a explicar o porquê de os resultados vari-

arem de forma significativa entre as empresas 

não financeiras no período de crise. 

 

6.3. Análise da regressão linear 

 

O nosso principal objetivo é determinar se e de 

que forma é que as variações ocorridas nas me-

didas de risco do mercado de capitais podem 

ser explicadas pelas características de governa-

ção identificadas anteriormente. De modo a 

evitar confusão entre os efeitos das duas fases 

da crise mencionadas anteriormente, centramos 

a nossa análise no período até 12 meses antes e 

depois da falência do banco Lehman Brothers. 

Uma vez que não encontrámos alterações esta-

tisticamente significativas no risco de mercado, 

focámos a nossa análise na forma como as ca-

racterísticas de governação influenciaram as 

alterações no risco total e idiossincrático, du-

rante a crise. 

 

Neste contexto, definimos e estimámos dois 

modelos. 

 

O modelo 1 pretende explicar o impacto das 

características definidas anteriormente no risco 

total e pode ser expresso da seguinte forma: 

 
 

O modelo 2 pretende explicar o impacto das 

mesmas variáveis no risco idiossincrático e po-

de ser apresentado como segue: 
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Os pressupostos de linearidade, independência 

dos erros, homoscedasticidade, não existência 

de valores extremos e normalidade dos resíduos 

foram cumpridos para ambos os modelos, quer 

num período mais curto (-6 meses, + 6 meses), 

quer num período mais longo (-12 meses, +12 

meses). 

 

Os resultados da regressão linear encontram-se 

sumariados na Tabela 4. Para além dos coefici-

entes da regressão, são apresentadas as estatísti-

cas t, entre parêntesis retos. 

 

Os valores obtidos para o R2 em ambos os mo-

delos e ambos os períodos indicam que as vari-

áveis consideradas explicam grande parte das 

variações nas medidas de risco consideradas, 

para a nossa amostra. 

             

 

  (-6 meses, + 6 meses) (-12 meses, + 12 meses) 

  

Risco Total  

(Δ     ) 

Risco Idiossincrático  

(Δ    ) 

  Risco Total  

(Δ     ) 

Risco Idiossincrático  

(Δ    ) 

Constante 
-0,000433 [-0,787]    -0,000957  [-1,978] * -0,002192  [-3,245] *** -0,002453  [-3,675] *** 

ADMIND 
 0,002508 [ 3,285] ***   0,002301  [ 3,426] ***  0,002730  [ 2,913] ***  0,002557  [ 2,759] ** 

ADMNEXEC 
-0,002133 [-3,771] ***  -0,002158  [-4,336] *** -0,001297  [-1,867] * -0,001260  [-1,835] * 

CNTRCAP 
 0,002613 [ 5,828] ***   0,003045  [ 7,716] ***  0,002904  [ 5,273] ***  0,003128  [ 5,747] *** 

CREDCA 
-0,000124 [-6,474] ***  -0,000128  [-7,610] *** -0,000084  [-3,565] *** -0,000085  [-3,676] *** 

OPCRESC 
 0,001331 [ 2,377] **   0,001474  [ 2,991] ***  0,001539  [ 2,237] **  0,001619  [ 2,381] ** 

ALAVFIN 
 0,001035 [ 1,704]     0,001171  [ 2,190] **  0,001327  [ 1,779] *  0,001344  [ 1,822] * 

LIQUID 
 0,000403 [ 1,708]     0,000498  [ 2,400] **  0,000655  [ 2,263] **  0,000710  [ 2,481] ** 

                          

Valor F 9,443 ***   14,044 ***   5,449 ***   6,068 ***   

R2 0,734     0,804     0,614     0,639     

R2 Ajust.  0,656     0,747     0,501     0,534     

Durbin-

Watson 
   2,260   

  
1,540      2,332      2,128   

             
Nesta tabela são apresentados os resultados das regressões que avaliam o impacto das características de governação nas alterações do risco, para 

a nossa amostra. ***, **, e * indicam que existe significância estatística quando considerados níveis de significância de 1, 5, e 10 por cento, 

respetivamente. 

Tabela 4 

A influência das características de governação nas alterações das medidas de risco  

do mercado de capitais 
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Em concordância com a nossa primeira hipóte-

se (H1), encontrámos uma associação estatisti-

camente significativa de sentido contrário entre 

as alterações nos riscos total e idiossincrático e 

a proporção de administradores não executivos, 

para ambos os períodos considerados. O merca-

do parece ter considerado as empresas com 

maior proporção de administradores não execu-

tivos como tendo menor risco. Este resultado 

está de acordo com estudos anteriores que afir-

mam que os administradores não executivos são 

mais eficazes na prevenção de comportamentos 

oportunistas por parte dos gestores (Denis, 

2001) e na supervisão e avaliação do desempe-

nho dos administradores executivos (Fama e 

Jensen, 1983). Está ainda de acordo com a ideia 

de que os administradores não executivos con-

tribuem para reduzir o défice de informação dos 

acionistas relativamente aos administradores 

executivos (Alves, 2011) e para reduzir os con-

flitos de agência (Denis, 2001). 

 

Por outro lado, encontrámos uma associação 

positiva e estatisticamente significativa entre as 

alterações nos riscos total e idiossincrático e a 

proporção de administradores independentes, 

quer no período mais curto, quer no período 

mais longo considerado. Este resultado parece 

sugerir que os investidores podem ter conside-

rado que empresas com maior proporção de 

administradores independentes estiveram mais 

expostas à incerteza resultante da intensificação 

da crise financeira e está de acordo com estudos 

anteriores que concluem que os administradores 

independentes não têm acesso a toda a informa-

ção relevante, o que limita a sua eficácia no 

acompanhamento das ações dos gestores e na 

redução de conflitos de agência entre os acio-

nistas que detêm controlo e os demais (Fama e 

Jensen, 1983; Adams e Ferreira, 2007), bem 

como na gestão do risco (Pirson e Turnbull, 

2011). Os resultados podem ainda indicar um 

sentimento negativo relativamente aos adminis-

tradores independentes que, embora considera-

dos como tal segundo os regulamentos, são in-

fluenciados pela gestão (Romano, 2005). Por 

fim, embora Ntim et al. (2013) defendam que 

melhorias ao nível da divulgação possam con-

tribuir para reduzir o risco idiossincrático, este 

pode não ter sido um factor relevante no caso 

português, uma vez que de acordo com Lopes e 

Rodrigues (2007) não existe uma relação signi-

ficativa entre a proporção de administradores 

independentes e o nível de divulgação das em-

presas portuguesas cotadas em bolsa. 

 

Os nossos resultados mostram que a concentra-

ção de capital está positiva e significativamente 

associada às alterações de ambas as medidas de 

risco e em ambos os horizontes temporais – em 

conformidade com a nossa hipótese (H3) – e 

sugerem que o mercado considerou as empresas 

com maior concentração de capital como sendo 

mais arriscadas. Estes resultados estão de acor-

do com estudos anteriores que concluem que 

grandes acionistas podem aproveitar a sua posi-

ção para obter benefícios pessoais em termos de 

controlo à custa de outros investidores (La Por-

ta et al., 1999; Claessens et al., 2002), permitir 

que a empresa assuma riscos excessivos em 

busca de maior rendibilidade (Platt e Platt, 

2012) e evitar que as empresas atinjam o mes-

mo nível de conformidade com as recomenda-

ções dos códigos de bom governo que outras 

empresas com menor concentração de capital 

(Arcay e Vázquez, 2005) – com implicações 

negativas relativamente ao risco (Gupta et al., 

2013). 

 

Tal como previsto (H4) os nossos resultados 

apresentam uma relação inversa e estatistica-

mente significativa entre as variações nas medi-

das de risco consideradas e a credibilidade do 

conselho de administração em ambos os hori-

zontes temporais considerados. O mercado pa-

rece ter considerado as empresas com um nú-

mero (em média) mais elevado de cargos de 

administração exercidos pelos administradores 

noutras empresas ou instituições como menos 

arriscadas. Este resultado está de acordo com 

estudos anteriores que referem que o mercado 

recompensa os administradores de empresas 

bem geridas com cargos de administração adici-

onais (Fama e Jensen, 1983) e que empresas 
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com administradores presentes em mais conse-

lhos de administração estão menos sujeita a 

uma situação de insolvência (Platt e Platt, 

2012), uma vez que estes têm maior capacidade 

(Shivdasani e Yermack, 1999; Akhigbe e Mar-

tin, 2006), mais experiência, têm acesso a mais 

informação (Platt e Platt, 2012) e colocam à 

disposição das empresas uma maior variedade 

de contactos e outros recursos importantes para 

o bom funcionamento da empresa (Field et al., 

2013). 

 

As oportunidades de crescimento apresentaram 

coeficientes positivos e estatisticamente signifi-

cativos tanto para o risco total como idiossin-

crático, independentemente do horizonte tem-

poral considerado. Estes resultados estão de 

acordo com estudos anteriores como Cao et al. 

(2008) e Rajgopal e Venkatachalam (2011) e 

confirmam a nossa quinta hipótese (H5). Em-

presas com maiores oportunidades de cresci-

mento podem ser vistas como mais arriscadas 

devido à sua potencial necessidade de obter 

capital externo para estimular o seu crescimento 

(Hossain et al., 2005), sobretudo em períodos 

de maior incerteza, tal como aquele que resul-

tou da intensificação da crise financeira em 

2008. 

 

No que diz respeito às nossas variáveis de con-

trolo, os nossos resultados mostram uma rela-

ção positiva e significativa entre as alterações 

nos riscos total e idiossincrático, medidos no 

período de 12 meses antes e depois da falência 

do banco Lehman Brothers, e ambas as variá-

veis – alavancagem financeira e liquidez. No 

entanto, quando consideramos as alterações 

ocorridas nos riscos total e idiossincrático num 

período mais curto (-6 meses, +6 meses), não 

encontramos uma associação estatisticamente 

significativa entre qualquer das variáveis e o 

risco total. A relação positiva e significativa 

entre ambas as variáveis e as alterações no risco 

idiossincrático continua a verificar-se neste pe-

ríodo mais curto. A relação positiva e significa-

tiva entre ambas as medidas de risco considera-

das e o grau de alavancagem financeira está de 

acordo com os resultados de outros autores, tais 

como Opler e Titman (1994), Durnev et al. 

(2004) Liu et al. (2012) e Chira e Marciniak 

(2014) e é coerente com a ideia de que o en-

dividamento está relacionado com o risco. Con-

trariamente à ideia de que a liquidez protege as 

empresas de choques exógenos (Bromiley, 

1991), os nossos resultados sugerem que o mer-

cado de capitais considerou as empresas com 

maior liquidez como sendo mais arriscadas. 

Estes resultados estão de acordo com estudos 

anteriores que sugerem que empresas com ma-

ior liquidez tendem a ser alvo de maiores prob-

lemas de agência (Pinkowitz et al., 2006) e que 

ligam a liquidez a destruição de valor 

(Faulkender e Rong, 2006). Os argumentos de 

que durante períodos de crise financeira o com-

portamento dos investidores tende a ser guiado 

por percepções, e não pelo desempenho das 

empresas (Chira e Marciniak, 2014), e que os 

mercados de capitais das economias desen-

volvidas se tornaram menos eficazes a incorpo-

rar informações específicas das empresas nas 

cotações das ações durante a crise (Gupta et al., 

2013) podem ajudar a explicar porque não foi 

encontrada uma associação estatisticamente 

significativa entre as alterações no risco total, 

quando medido num período mais curto, e am-

bas as variáveis de controlo consideradas. 

 

7. Considerações Finais 

 

Neste estudo é analisado se e de que forma dife-

rentes características de governação influencia-

ram as variações ocorridas nas medidas de risco 

do mercado de capitais para as empresas não 

financeiras cotadas na Euronext Lisboa, na se-

quência da crise financeira global. Para tal, fo-

ram estimados e comparados os riscos total, 

idiossincrático e de mercado ao longo de dife-

rentes períodos entre 6 e 30 meses, antes e de-

pois da falência do banco Lehman Brothers, 

tendo sido encontradas variações médias e/ou 

medianas positivas e estatisticamente significa-

tivas no risco total para todo o período e subpe-

ríodos considerados. Encontrámos ainda varia-

ções positivas e estatisticamente significativas 
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no risco idiossincrático para todo o período de 

30 meses e quase todos os subperíodos conside-

rados. Estes resultados estão de acordo com a 

ideia que a incerteza dos investidores aumentou 

durante o período de crise. Não encontrámos, 

no entanto, variações estatisticamente significa-

tivas no risco de mercado. Este resultado está 

de acordo com estudos anteriores que documen-

tam que a volatilidade dos mercados de capitais 

tem permanecido relativamente inalterada nas 

últimas décadas – tanto nos Estados Unidos 

como na Europa – enquanto a volatilidade idi-

ossincrática aumentou significativamente.  

 

Tendo em conta estes resultados, centrámos a 

nossa atenção na influência de certas caracterís-

ticas de governação nos riscos total e idiossin-

crático, medidos ao longo de um período mais 

curto (-6 meses, +6 meses) e de um período 

mais longo (-12 meses, +12 meses). Os resulta-

dos das regressões sugerem que grande parte 

das características consideradas estão significa-

tivamente relacionadas com as alterações verifi-

cadas em ambas as medidas de risco e ambos os 

horizontes temporais. Os sinais dos coeficientes 

estão, de um modo geral, de acordo com os re-

sultados apresentados na literatura relevante. 

Mais especificamente, notamos que empresas 

com um número relativamente maior de admi-

nistradores não executivos e com administrado-

res que exercem (em média) cargos de gestão 

num número mais elevado de outros conselhos 

de administração apresentaram menores aumen-

tos nos riscos total e idiossincrático. Estes re-

sultados são robustos para ambos os horizontes 

temporais considerados. Por outro lado, empre-

sas com um número relativamente maior de 

administradores independentes, maior concen-

tração de capital e maiores oportunidades de 

crescimento apresentaram maiores aumentos 

nos riscos total e idiossincrático, quer no perío-

do mais curto, quer no período mais longo con-

siderado. Relativamente às variáveis de contro-

lo, verificámos que empresas com maior ala-

vancagem financeira e maior liquidez também 

apresentaram maiores aumentos no risco idios-

sincrático, independentemente do horizonte 

temporal considerado, e no risco total, quando 

considerado o período mais longo. Não encon-

trámos relação estatisticamente significativa 

entre as variáveis de controlo e o risco total, 

quando considerado o período mais curto. 

 

Globalmente, este estudo destaca a importância 

de determinadas características de governação 

para as alterações ocorridas ao nível dos riscos 

total e idiossincrático durante a crise financeira 

global. Uma vez que um aumento do risco total 

se reflete numa redução de valor para os deten-

tores de capital e condiciona a gestão estratégi-

ca das empresas, identificar características que 

aumentam a susceptibilidade de as cotações das 

ações sofrerem maiores variações em períodos 

de incerteza pode ajudar os gestores e regulado-

res a melhorar os mecanismos de governação e 

evitar que as mesmas sejam afetadas por restri-

ções decorrentes do seu desempenho no merca-

do de capitais. Por outro lado, estas característi-

cas poderão ser consideradas como informação 

adicional na análise do risco, quer nas decisões 

sobre quais os títulos a deter em carteira, quer 

no acompanhamento e previsão relativamente 

aos títulos de uma carteira já existente, pelo que 

o nosso estudo pode ter particular interesse para 

gestores, reguladores e investidores em geral. 
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Anexo A 

Identificação das empresas 

Altri, SGPS, SA 

Brisa - Auto Estradas de Portugal, SA 

Cimpor - Cimentos de Portugal, SGPS, SA 

Cofina, SGPS, SA 

Compta-Equipamentos e Serviços de Informática, SA 

Corticeira Amorim, SGPS, SA 

EDP - Energias de Portugal, SGPS, SA 

Estoril Sol - SGPS, SA 

Glintt, S.A. 

Grupo Soares da Costa, SGPS, SA. 

Grupo Média Capital, SA 

Ibersol - SGPS, SA 

Imobiliária Construtora Grão Pará, SA 

Impresa - SGPS, SA 

Inapa -Investimentos, Participações e Gestão, SA 

Jerónimo Martins - SGPS, SA 

Lisgráfica -Impressão e Artes Gráficas, SA 

Mota-Engil, SGPS, SA 

Novabase - SGPS, SA 

Portucel - Empresa Produtora de Pasta e Papel, S.A. 

Portugal Telecom, SGPS, SA 

Reditus - SGPS, SA 

SAG Gest - Soluções Automóvel Globais, SGPS, SA 

Semapa - Sociedade Investimento e Gestão, SGPS, SA 

Sociedade Comercial Orey Antunes, SA 

Sonae - SGPS, SA 

Sonae Indústria, SGPS, SA 

SONAECOM - SGPS, SA 

Sumol + Compal, S.A. 

Toyota Caetano Portugal, SA 

VAA - Vista Alegre Atlantis, SGPS, SA 

Zon Multimédia - Serv. Tel. Multimédia, SGPS, SA 
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Anexos 

 

 
 

 

Anexo B     
Correspondência entre período e data  

(data de referência: 15 de Setembro de 2008  

– Falência do banco Lehman Brothers) 

Período De (data de início) Até (data de fim) 

(-6M, +6M) 15 de Abril de 2008 14 de Março de 2009 

(-12M, +12M) 15 de Outubro de 2007 14 de Setembro de 2009 

(-18M, +3M) 15 de Abril de 2007 14 de Março de 2010 

(-24M, +24M) 15 de Outubro de 2006 14 de Setembro de 2010 

(-30M, +30M) 15 de Abril de 2006 14 de Março de 2011 
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1. Introdução  

 

O contexto dos últimos anos conferiu ao incum-

primento registado no crédito concedido a cli-

entes uma monitorização e controlo mais fre-

quentes, emergindo a necessidade de estreitar a 

aplicação das normas contabilísticas vigentes 

para o reconhecimento destas situações. O volu-

me de crédito vencido cresceu com o aumento 

das dificuldades financeiras sentidas por famí-

lias e empresas e esta passou a ser uma medida 

considerada em muitos estudos como proxy da 

solidez dos bancos. 

 

Integrado num trabalho de investigação mais 

abrangente, que assenta no estudo da solidez 

dos bancos da Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Económico (OCDE), partin-

do do contexto macroeconómico associado à 

problemática das crises bancárias, até uma pers-

pectiva mais interna de cada banco, centrada no 

endividamento das instituições financeiras e no 

incumprimento no crédito concedido a clientes, 

este artigo versa sobre a última componente. O 

seu principal objectivo é a identificação das 

características bancárias, macroeconómicas, 

regulamentares e de organização dos sistemas 

financeiros dos países que, conjuntamente, con-

duzem a maiores volumes de crédito com impa-

ridade observados nos bancos cotados em bolsa 

em actividade entre 1991 e 2009 em 33 países 

da OCDE. Os principais contributos apresenta-

dos ocorrem ao nível da metodologia adoptada, 

dos testes de robustez realizados e dos determi-

nantes do incumprimento considerados na aná-

lise efectuada, com particular destaque para o 

modo como a regulamentação e supervisão e a 

organização dos sistemas financeiros dos países 

são medidas. 

 

Diversas dimensões de crédito vencido são re-

ferenciadas na literatura financeira como poten-

ciais proxies da solidez bancária, designada-

mente o crédito vencido em relação ao total de 

crédito concedido (Gosh, 2005; Boudriga et al., 

2009a; Boudriga et al., 2009b; Espinoza e Pra-

sad, 2010; Louzis et al., 2010 e 2012; Festić et 

al., 2011; Park, 2012); as provisões para co-

brança duvidosa, face ao total de crédito conce-

dido (Park, 2012); os ratings financeiros atribu-

ídos aos bancos (Demirgüç-Kunt et al., 2008; 

Kulathunga e Rehman, 2011); critérios de pon-

tuação atribuídos em função do cumprimento 

dos princípios centrais de Basileia (Demirgüç-

Kunt e Detragiache, 2011); a probabilidade de 

falência ou encerramento (Bongini et al., 2001; 

Poghosyan e Čihak, 2011); custos de ineficiên-

cia (Uchida e Satake, 2009); e a concentração 

do sector bancário (Kulathunga e Rehman, 

2011). São, na sua maioria, características inter-

nas dos bancos, o que demostra a importância 

de tais factores nesta temática e motiva a for-

mulação da primeira questão de investigação à 

qual o presente estudo procura responder: (1) 

“As características intrínsecas dos bancos influ-

enciam o incumprimento em que os clientes 

bancários incorrem?”. 

Determinantes do Crédito Vencido  
nos Bancos de Capital Aberto da OCDE 

 
 
Cristina Pereira*, Joaquim J. S. Ramalho* 
e Jacinto Vidigal da Silva* 

 

* - CEFAGE-UE, Universidade de Évora 
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A par destas características surge a relação do 

incumprimento com o contexto macroeconómi-

co de cada instituição, na medida em que a acu-

mulação massiva de crédito vencido é potenci-

almente responsável por situações de insolvên-

cia bancária, particularmente no decurso de epi-

sódios de crises sistémicas. A consequência 

imediata do aumento da proporção de crédito 

vencido é o aumento do risco de crédito que, de 

acordo com Masood e Aktan (2009), pode re-

sultar da liberalização do sistema bancário, sen-

do tal mais evidente nos países emergentes. 

Elevado volume de incumprimento verificado 

por parte dos clientes bancários deteriora a qua-

lidade do capital dos bancos e conduz, com fre-

quência, à bancarrota (Collins e Wanjau, 2011), 

sendo o exemplo mais recente e evidente disso 

a crise do subprime, com origem no registo de 

grandes montantes de crédito vencido.  

 

O aumento da proporção de crédito vencido 

indica uma falha da política de crédito dos ban-

cos e resulta no aumento da probabilidade de 

ocorrência de crises financeiras. Saba et al. 

(2012) consideram, ainda, que a qualidade do 

crédito se deteriora com a perda de capacidade 

de pagamento pelos devedores, sendo que esta, 

por sua vez, decorre da aplicação dos emprésti-

mos obtidos em fins não rentáveis e com eleva-

das taxas de juro. É neste contexto que se pro-

cura dar resposta à questão (2) “As condições 

macroeconómicas dos países da OCDE influen-

ciam o nível de incumprimento registado pelos 

bancos que aí operam?”.  

 

Com o intuito de atenuar a instabilidade, muitos 

países introduziram quadros de regulamentação 

prudencial nos seus sistemas, transformando a 

banca numa das indústrias mais regulamenta-

das. Porém, tal não foi suficiente para evitar os 

choques sistémicos mais recentes. Tais eventos 

reforçam a presença da temática da solidez ban-

cária na literatura, surgindo estudos que classi-

ficam os bancos como “falidos” ou “não fali-

dos” ou outras correntes que os agrupam em 

bancos muito fortes ou fortes; bancos adequa-

dos, e bancos fracos ou com sérios problemas 

(Gaganis et al. 2006, e Ioannidis et al., 2010), 

em função dos ratings que lhes são atribuídos 

pelas agências de notação financeira. 

 

No entanto, a solidez destas instituições não se 

encontra restringida aos ratings e contempla, 

também, a disciplina de mercado, considerada 

pelo acordo de Basileia II. Esta norma prevê a 

divulgação de informação relevante para os 

agentes de mercado, designadamente a de inte-

resse para depositantes e investidores que, se-

gundo Poghosyan e Čihak (2011), permite a 

identificação dos bancos menos fortes, possibi-

litando a tomada de medidas preventivas. Para 

além da divulgação de informação, a dissemina-

ção de boas práticas de liquidez deve, de acordo 

com os autores, constituir uma parte integrante 

da definição do sistema de regulamentação fi-

nanceira. Em linha de conta com as mesmas 

premissas, sabe-se que os bancos que respeitam 

os princípios conexos à disponibilização de in-

formação previstos por Basileia II tendem a 

receber ratings financeiros mais favoráveis atri-

buídos pela Moody’s, de acordo com Demirgüç

-Kunt et al. (2008). Segundo os autores, forte 

regulamentação e supervisão são essenciais pa-

ra um sistema bancário sólido, formulando-se, 

assim, a questão (3) “A regulamentação e su-

pervisão bancárias, vigentes num país da OC-

DE, num determinado ano, acarretam implica-

ções no crédito com imparidade?”. 

 

Também recentemente, as diferenças políticas e 

legais entre os países começaram a figurar em 

muitos trabalhos de natureza financeira 

(Boudriga et al., 2009a, por exemplo), de acor-

do com os quais a promoção de um sistema fi-

nanceiro sólido e estável só é possível em ambi-

entes legais e democráticos saudáveis. A este 

nível Demirgüç-Kunt e Levine (2001) classifi-

cam os sistemas financeiros dos países como 

orientados para os bancos ou para o mercado de 

capitais, implicando maior dinamismo e maior 

crescimento económico nestes últimos. É neste 

âmbito que surge a última questão a que este 
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artigo procura responder: (4) “Existem diferen-

ças significativas no volume de crédito com 

imparidade das instituições bancárias em activi-

dade em países com sistemas financeiros orien-

tados para os bancos, face aos orientados para o 

mercado?”. 

 

O artigo é organizado em seis secções. Após 

esta introdução, a segunda secção contempla a 

definição contabilística e regulamentar do cré-

dito vencido e crédito com imparidade, discute 

as potenciais medidas de incumprimento e apre-

senta as hipóteses empíricas testadas. A terceira 

secção descreve a amostra e os dados usados no 

estudo, enquanto a quarta detalha os modelos 

econométricos aplicados. A quinta secção apre-

senta os resultados apurados e a sexta encerra o 

artigo com as conclusões obtidas e contributos 

alcançados. 

 

2. Incumprimento no crédito concedido 

pelos bancos 

 

Em 2007, com epicentro nos EUA e rápida pro-

pagação a uma escala global, teve início a mai-

or crise do século XXI. Na sua origem esteve o 

risco excessivo assumido pelas famílias nos 

créditos hipotecários contraídos, facilitado pela 

incorreta monitorização e controlo por parte das 

instituições financeiras. Uma parte significativa 

destes mutuários não tinha condições financei-

ras para assegurar o cumprimento dos créditos 

obtidos que, no entanto, foram vendidos em 

mercados secundários como se fossem de baixo 

risco. Esta subavaliação do risco permitiu o 

crescimento desordenado do crédito hipotecário 

e a sua qualidade começou a depreciar-se à me-

dida que as famílias entraram em incumprimen-

to. Na sequência destes episódios, as implica-

ções negativas de elevados volumes de crédito 

na continuidade da actividade bancária começa-

ram a emergir e desencadearam um interesse 

crescente na literatura financeira. 

 

Esta secção apresenta a definição contabilística 

e regulamentar de crédito vencido e crédito com 

imparidade, descreve as suas principais medi-

das e determinantes e formula as hipóteses a 

testar na componente empírica. 

 

2.1. Noção financeira e contabilística  

de crédito vencido e crédito com imparidade 

 

De acordo com o guia de indicadores de solidez 

financeira do FMI1 (2004), considera-se crédito 

vencido quando: 

 O pagamento de juros ou a amortização 

de capital estão vencidos há 90 dias ou 

mais; 

 O pagamento de juros a 90 ou mais dias 

foi capitalizado, refinanciado ou atrasado 

por meio de acordo entre as partes; 

 Os pagamentos estão atrasados há menos 

de 90 dias, mas existem outras razões que 

induzem a que os mesmos possam não 

ocorrer na sua totalidade, designadamen-

te a situação de falência do devedor. 

 

Uma vez classificado como crédito vencido, o 

mesmo ou o empréstimo que o substitua man-

tém esta classificação até ser amortizado, ou até 

ao recebimento, por parte do banco, de todo o 

capital e respectivos juros conexos ao emprésti-

mo inicial, ou àquele que o tenha substituído. 

Porém, segundo Bloem e Freeman (2005), esta 

transferência da classificação como crédito ven-

cido para os empréstimos que substituem o ori-

ginal pode não ocorrer em todos os países. Por 

outro lado, tanto a International Accounting 

Standard 39 (IAS 39), como o Comité de super-

visão bancária de Basileia, referem-se ao crédi-

to vencido como “empréstimos com imparida-

de” (impaired loans), respeitando ao crédito 

concedido cujo pagamento é provável que não 

ocorra. 

 

As práticas de solidez bancária 7 e 11 do Comi-

té de supervisão bancária de Basileia referem, 

ainda, a ocorrência de empréstimos com impari-

dade quando é provável que todo o montante 
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conexo ao empréstimo concedido não possa ser 

recuperado. A IAS 39, nos parágrafos 58 a 70, 

refere que à data de balanço cada entidade deve 

avaliar se existe ou não prova objectiva que 

evidencie que um activo ou grupo de activos se 

encontra com imparidade. Existindo tal prova, 

há que determinar a quantia da perda por impa-

ridade.  

 

No entanto, tal activo só se encontra com impa-

ridade se esta decorrer de um ou mais aconteci-

mentos registados após o reconhecimento inici-

al do activo. Nos termos do parágrafo 59 desta 

norma, a prova objectiva que um activo está 

com imparidade requer dados observáveis, de-

signadamente: 

 Significativa dificuldade financeira do 

obrigado; 

 Quebra de contrato, tal como um incum-

primento ou atraso nos pagamentos de 

juros ou capital; 

 O emitente, por razões económicas ou 

legais relacionadas com as dificuldades 

do contraente, oferece-lhe uma concessão 

que de outro modo não consideraria; 

 Tornar-se provável que o contraente do 

empréstimo entre em processo de falên-

cia ou outra reorganização financeira. 

 

Para os países que seguem as práticas de soli-

dez bancária 7 e 11 do Comité de supervisão 

bancária de Basileia, o montante da imparidade 

deve ser reconhecido, reflectindo na declaração 

de rendimentos do banco o valor escriturado do 

empréstimo, descontado dos respectivos juros. 

Deste modo, os juros não acrescem a tais em-

préstimos, podendo ser apresentados, mas ape-

nas na óptica de caixa. Podem, no entanto, sur-

gir casos de países em que o montante de crédi-

to vencido surja nas demonstrações financeiras 

do banco, enquanto o mesmo exista, situação 

em que os juros devem ser acrescidos, nos ter-

mos do contrato de empréstimo (Bloem e 

Freeman, 2005). 

Considerando um ponto de vista mais específi-

co para as entidades bancárias, o Statement of 

Financial Accounting n. 114 (SFAS 114) que 

impõe os critérios para registo contabilístico de 

empréstimos com imparidade pelos credores, 

tem-se que um empréstimo é reconhecido como 

tal quando, com base em informação e eventos 

correntes, é provável que o credor não receba 

todos os montantes (capital e juros) em dívida 

acordados no contrato de concessão de crédito. 

Contudo, esta instrução não especifica de que 

modo os bancos devem determinar a probabili-

dade do crédito se tornar incobrável, referindo 

apenas que os credores devem aplicar os seus 

procedimentos habituais de revisão dos emprés-

timos para tal determinação, tendo em conta 

que um atraso pouco significativo não deve in-

duzir a aplicação da SFAS 114. Por outro lado, 

segundo esta instrução, não se pode classificar 

um crédito concedido como empréstimo com 

imparidade quando, durante o período do atra-

so, o credor espera receber todo o montante em 

dívida, acrescido dos juros relativos ao atraso, 

nos termos do contrato celebrado. De igual mo-

do, um empréstimo reclamado ou qualquer ou-

tro até ao termo da maturidade não pode ser 

classificado com imparidade, se o credor espe-

rar recuperar todo o montante em dívida, inclu-

indo os juros relativos ao período em que o em-

préstimo esteve pendente, que acrescem aos 

contratados. 

 

De referir, ainda, que de acordo com a SFAS 

114, um empréstimo cujos termos sejam modi-

ficados durante um processo difícil de restrutu-

ração da dívida e que tenha sido previamente 

classificado com imparidade, manterá esta clas-

sificação mesmo após a reestruturação.  

 

A imparidade deve ser registada com base no 

valor actual dos cash flows futuros esperados, 

descontado à taxa de juro efectiva do emprésti-

mo, exceptuando-se os casos em que, por nor-

ma, os credores registam as imparidades com 
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base no preço de mercado ou no justo valor2 da 

garantia associada ao empréstimo, quando este 

se encontra dependente de uma garantia. 

 

A par da definição contabilística de incumpri-

mento, apresentada no ponto anterior, na litera-

tura financeira considera-se crédito em incum-

primento ou em vias de incumprimento quando 

a probabilidade do seu pagamento na totalidade 

é substancialmente baixa. No entanto, de acor-

do com Saba et al. (2012), se um empréstimo 

classificado como vencido recomeçar a ser pa-

go, este volta a ser classificado como estando a 

ser cumprido, mesmo que todos os pagamentos 

anteriores não estejam, ainda, regularizados. 

Por outro lado, um empréstimo é considerado 

em cumprimento se as prestações e os juros 

estiverem a ser pagos de acordo com os termos 

do contrato (Siddiqui et al., 2012). Caso contrá-

rio, o empréstimo será considerado como crédi-

to vencido, podendo assumir-se três classifica-

ções distintas: 

 Substandard: quando se regista incum-

primento superior a 90 dias; 

 Doubtful: quando se regista incumpri-

mento por um período de 180 dias; 

 Loss: após ter passado um ano desde o 

reporte do atraso de pagamento. 

 

Para além destas definições importa conhecer 

as medidas de incumprimento frequentemente 

usadas na literatura. A proxy mais comum para 

o crédito vencido (crédito com imparidade ou 

medida de incumprimento) é o rácio do crédito 

vencido face ao total do crédito concedido 

(Gosh, 2005; Boudriga et al., 2009a; Boudriga 

et al., 2009b; Espinoza e Prasad, 2010; Louzis 

et al., 2010 e 2012; Festić et al., 2011 e Park, 

2012). Contudo, surgem ainda outras alternati-

vas, designadamente: 

 Crédito vencido / provisões para cobran-

ça duvidosa (Fofack, 2005);  

 Provisões para cobrança duvidosa / crédi-

to concedido (Park, 2012); 

 Crédito vencido, líquido de encargos 

(Keeton e Morris, 1987; Khemraj e Pa-

sha, 2009 e Saba et al., 2012); 

 Rácio de incumprimento baseado na di-

mensão dos empréstimos = Empréstimos 

classificados como duvidosos ou em atra-

so / total de empréstimos (Blanco e Gi-

meno, 2012); 

 Rácio de incumprimento baseado no nú-

mero de devedores = Devedores com 

empréstimos classificados como duvido-

sos ou em atraso / número total de deve-

dores (Blanco e Gimeno, 2012). 

 

Neste contexto, concluiu-se que o critério do 

vencimento a 90 dias para identificação do cré-

dito vencido é frequente, mas não universal. 

Contudo, tanto a definição de crédito vencido 

patente na literatura, como a definição de crédi-

to com imparidade3 prevista pela IAS 39 e pela 

SFAS 114, consideram critérios de classifica-

ção coerentes. Assim, pode assumir-se que o 

peso dos empréstimos com imparidade 

(impaired loans) no total de crédito concedido 

pelos bancos é um importante indicador de in-

cumprimento, na medida em que faculta infor-

mação sobre o volume de crédito vencido regis-

tado por cada instituição bancária.  

 

A adequação desta variável surge, ainda, refor-

çada pelo facto da inclusão de montantes classi-

ficados como empréstimos com imparidade, nas 

demonstrações financeiras dos bancos, pressu-

por que se verificaram os critérios previstos na 

IAS 39 e na SFAS 114, designadamente o  

registo de uma prova efectiva de tal situação, 
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2- Quantia pela qual um activo poderia ser trocado, ou um passivo liquidado, entre partes conhecedoras e dispostas a isso numa transacção 
em que não exista relacionamento entre elas (IAS 39).  
 

3- Ou empréstimos com imparidade. 
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assente num facto observável. Deste modo, no 

presente estudo, considerar-se-á como medida 

de crédito vencido (ou incumprimento) o rácio 

crédito com imparidade/total do crédito conce-

dido (equivalente à proxy mais comum na lite-

ratura). 

 

2.2. Hipóteses a testar 

 

Partindo dos estudos que consideram o incum-

primento como potencial medida da solidez dos 

bancos, formularam-se as seguintes hipóteses a 

testar: 

 

H1): A perda de qualidade da gestão implica o 

aumento do incumprimento. 

 

Melhor qualidade da gestão, pressuposta pelo 

registo de menores custos, sinalizará também a 

eventual constituição de menores provisões pa-

ra cobrança duvidosa (Poghosyan e Čihak, 

2011), contexto que se espera menos propício 

ao incremento do incumprimento. Assim, ob-

servar um sinal positivo nesta variável, indica-

dor de aumento do rácio e da degradação da 

qualidade de gestão, mostrará a relação positiva 

esperada com o incumprimento. 

 

H2): Maior rentabilidade sugere menor incum-

primento. 

 

Maior rentabilidade implica a criação de maio-

res fluxos financeiros. Bancos mais rentáveis 

são, também, mais competitivos e, por isso, 

capazes de oferecer melhores condições no cré-

dito que concedem. Tendem a atrair mais clien-

tes (pela segurança que infligem) aos quais po-

derão conceder maiores facilidades de crédito, 

com maior probabilidade de serem cumpridas. 

Apesar de alguns estudos contrariarem esta 

perspectiva (Ioannidis et al., 2010), assume-se 

que quanto maior a rentabilidade observada, 

menor o rácio de incumprimento esperado para 

os bancos da amostra. 

H3): Liquidez superior implica menor incum-

primento. 

 

A falta de liquidez pode constituir um sério pro-

blema, particularmente em momentos de difícil 

acesso ao mercado interbancário e quando os 

depositantes procuram taxas de juro superiores 

para as suas poupanças. Contrariamente, bancos 

com uma situação líquida melhor, terão maiores 

montantes para disponibilizar em crédito aos 

seus clientes e, em linha de conta, com o que 

acontece com a rentabilidade, este crédito pode-

rá ser concedido em condições mais atrativas 

para clientes particulares e empresas. Tais con-

dições minimizarão a probabilidade de incum-

primento. 

 

H4): Maior dimensão influencia negativamente 

o volume de incumprimento. 

 

Embora os bancos de maior dimensão tendam a 

suportar maiores comportamentos de risco 

(Louzis et al., 2012), possivelmente devido ao 

efeito too-big-to-fail que lhes garante maior 

influência sobre os agentes governamentais e 

reguladores, são geralmente mais procurados 

tanto por depositantes, como para pedidos de 

crédito, em virtude da confiança que lhes é atri-

buída. Assim, conseguem garantir os níveis de 

liquidez que a sua actividade exige e tenderão a 

dispor de maiores e melhores mecanismos de 

controlo do crédito mal parado, o que implicará 

melhores condições de cumprimento por parte 

dos clientes a quem concedem empréstimos. 

 

H5): A taxa de crescimento real do PIB exerce 

influência negativa sobre o incumprimento. 

 

Além de atenuar a probabilidade de ocorrência 

de crises bancárias, a taxa de crescimento real 

do PIB tende a reduzir o volume de crédito ven-

cido, devido a flutuações cíclicas da economia 

(Davis e Karim, 2008). Em momentos de  

crescimento económico esperam-se melhores 
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condições de vida das famílias e maior capaci-

dade de honrar os seus compromissos, obser-

vando-se o mesmo para as empresas, que nestas 

fases dos ciclos económicos terão maior capaci-

dade de cumprimento dos seus créditos. Deste 

modo, maior riqueza implicará menor propor-

ção de crédito vencido, face ao total de crédito 

concedido. 

 

H6): A inflação exerce influência negativa no 

indicador de incumprimento no crédito conce-

dido a clientes. 

 

Elevada inflação baixa o valor real do emprésti-

mo, contratualizado a um valor nominal fixo e 

torna o pagamento do crédito mais fácil, bai-

xando o incumprimento das empresas (Ghosh, 

2005). Ao contratar um empréstimo a uma taxa 

de juro nominal fixa, se a inflação sobe acima 

do esperado, o banco vai perder, pois o valor 

real que vai receber diminui, ao mesmo tempo 

que quem pediu emprestado vê diminuir o valor 

real que tinha em dívida. Se a inflação subir 

acima do previsto, face à data de contratualiza-

ção do empréstimo, os clientes com empréstimo 

em dívida terão maior facilidade em realizar o 

seu pagamento, esperando-se a diminuição do 

incumprimento. 

 

H7): A subida das taxas de juro pode implicar 

aumento do incumprimento. 

 

O aumento das taxas de juro torna o custo do 

capital alheio mais elevado, conduzindo a um 

pagamento superior pelo dinheiro disponibiliza-

do. Geralmente, tal aumento surge acompanha-

do do aumento das dificuldades de pagamento, 

tanto de famílias, como de empresas. Quanto 

mais elevado o montante a pagar, mais difícil se 

torna a amortização do crédito obtido, pelo que 

se espera que a escalada das taxas de juro se 

repercuta no aumento do volume de crédito 

vencido. 

 

H8): Maior desenvolvimento de um país implica 

menor incumprimento nos bancos que nele 

exercem a sua actividade. 

 

O PIB per capita é entendido como proxy de 

observância da lei e das normas estabelecidas e 

cumprimento de contratos, pressupondo que em 

países mais desenvolvidos a prática destes prin-

cípios é mais acentuada (Demirgüç-Kunt et al., 

2008). Maior cumprimento dos normativos le-

gais vigentes pode sinalizar práticas de gestão e 

concessão de crédito mais prudentes e com me-

nor assunção do risco, contexto mais propício 

para aplicação de requisitos mais criteriosos na 

aprovação do crédito concedido. Os cidadãos e 

empresas destes países tenderão a apresentar, 

também, maiores hábitos de cumprimento das 

suas obrigações, entre as quais o cumprimento 

dos contratos de crédito. Portanto, maior desen-

volvimento terá uma relação negativa com o 

incumprimento, verificado no crédito concedido 

a clientes. 

 

H9): Regulamentação forte exerce influência 

negativa sobre o incumprimento. 

 

Regulamentação forte implica, entre outros as-

pectos, a existência de restrições na estrutura de 

propriedade dos bancos, o cumprimento dos 

rácios mínimos de capital impostos por Basileia 

I e II, a ponderação do risco segundo o mesmo 

acordo, a observância de níveis mínimos de 

liquidez e a existência de um sistema explícito 

de protecção de depósitos. Um sistema de regu-

lamentação mais apertado procura garantir mai-

or segurança para os clientes bancários e maior 

solidez para os bancos. Deste modo, espera-se 

que a análise das propostas de concessão de 

crédito seja, também, mais criteriosa e, como 

tal, menos propícia a situações de incumpri-

mento. 
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H10): Supervisão forte exerce influência negati-

va sobre o incumprimento. 

 

Em linha de conta com o previsto para a regula-

mentação, supervisão mais forte implica maior 

rigor no modo como esta se processa em cada 

país. E, por seu turno, maior rigor implicará 

mais transparência na concessão de crédito, 

minimizando operações arriscadas e com eleva-

da probabilidade de caírem em incumprimento. 

 

H11: A orientação dos sistemas financeiros pa-

ra os bancos influencia positivamente o incum-

primento. 

 

A orientação dos sistemas financeiros para os 

bancos implica um contexto com maior prote-

ção governamental dos bancos, mas também 

menor competição no mercado de capitais, me-

nos proteção dos investidores e menor probabi-

lidade de formação de uma classe empreende-

dora sólida. A garantia do resgate pelo estado 

pode conferir aos bancos maior propensão para 

realização de investimentos arriscados e para a 

aplicação de critérios menos restritos na con-

cessão de empréstimos que resultem em maior 

proporção de crédito mal parado.  

 

3. Análise e descrição de dados 

 

Esta secção descreve a amostra de dados e as 

variáveis explicativas usadas no estudo do in-

cumprimento. 

3.1. Amostra e descrição dos dados 

 

O conjunto de dados usado tem por base diver-

sas fontes. A informação sobre os bancos foi 

obtida na base de dados Osíris, enquanto os 

dados macroeconómicos (com exceção das ta-

xas de juro aplicadas no crédito concedido pe-

los bancos, provenientes do DataStream, Tho-

mson Reuters) foram obtidos na EIU country 

data, ambas da Bureau Van Dijk. Os índices de 

regulamentação e supervisão foram construídos 

a partir das respostas ao Bank Regulation and 

Supervision Survey do World Bank nas versões 

de 2000, 2003 e 2008 (Barth et al., 2001b, 2003 

e 2008b). 

 

A natureza do sector bancário impossibilita a 

observação exata dos mesmos bancos em todos 

os anos, pelo que o painel de dados é não balan-

ceado. Nos 19 anos (1991 a 2009) em análise 

há bancos que cessaram a sua actividade, outros 

que a iniciaram a meio desse intervalo temporal 

e ainda outros que podem ter registado fusões, 

ou realizado aquisições que os transformaram 

numa entidade distinta. Assim, o estudo incide 

sobre 14.849 observações, relativas a 1.842 

bancos.  

 

A evolução do incumprimento é representada 

no gráfico 1 onde se observa 1992 como o ano 

com o maior volume de crédito vencido e 2005 

no extremo oposto. A partir de 2005 o rácio 

volta a subir até valores relativamente próximos 

Gráfico n.º 1 

Evolução do incumprimento médio no crédito concedido pelos bancos da amostra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Elaboração dos autores. 
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dos observados em 1992, registados já no  

decurso da crise bancária mais recente. 

 

Para além da intermediação financeira, a con-

cessão de crédito é uma das principais atribui-

ções dos bancos. O incumprimento pode impli-

car perda de liquidez e, consequentemente, per-

da de solidez, à medida que no activo o crédito 

mal parado vai ganhando expressão. Assim, 

assumiu-se como indicador de incumprimento o 

crédito com imparidade, em relação ao total de 

crédito concedido. O rácio foi calculado a partir 

da informação disponível na aplicação Osíris da 

Bureau Van Dijk. 

 

Pretende-se, portanto, conhecer quais os aspec-

tos que explicam a proporção do crédito conce-

dido que cai em incumprimento, razão pela qual 

a variável explicada corresponde à proporção 

seguinte: 

 

Incumprimento = Crédito com imparidade    (1) 

                              Total de crédito concedido 

 

O incumprimento varia entre 0 e 1 e, para além 

desta proporção, é, ainda, aplicada a variável 

incumprimento transformada, decorrente da 

transformação log-odds descrita na secção 4. 

Esta é usada, tal como no trabalho de Espinoza 

e Prasad (2010), com o intuito de obter uma 

variável dependente representada por um núme-

ro real e, como tal, passível de ser aplicada na 

estimação dos modelos lineares. 

 

3.2. Índices de regulamentação e supervisão 

 

A regulamentação e supervisão são considera-

das no sentido de averiguar o impacto das im-

posições legais e da monitorização da activida-

de nos níveis de vulnerabilidade do sector. Sur-

gem, com particular destaque, na investigação 

levada a cabo por Barth et al. (2008a) e Dincer 

e Neyapti (2008).  

 

Para medir estes determinantes, calcularam-se 

índices de regulamentação e supervisão a partir 

do Bank Regulation and Supervision Survey do 

World Bank. Na construção destes índices 

adoptou-se uma metodologia similar à que La 

Porta et al. (1997, 1998) aplicaram na constru-

ção de dois índices representativos dos direitos 

dos acionistas e dos direitos dos credores, adici-

onando-se pontos em função dos direitos conce-

didos nos diferentes países em análise. No pre-

sente trabalho de investigação, os índices calcu-

lados (regulamentação e supervisão) são, de-

pois, transformados em variáveis dummy, 

iguais a 1 para os pares país/ano que apresen-

tam índices mais elevados (regulamentação e 

supervisão fortes) e igual a 0 para os países/ano 

em que a supervisão e regulamentação não se 

afiguram fortes. 

 

Índice de regulamentação 

 

Para estudar os efeitos da regulação foi criado 

um índice agregado de regulamentação formado 

por via da adição do valor 1 se na regulamenta-

ção bancária, em vigor num país, (1) existe um 

limite para a percentagem máxima de capital 

que proprietário possa deter; (2) se registarem 

restrições no que respeita à propriedade dos 

bancos por empresas não financeiras; (3) for 

imposto um rácio de capital mínimo regulamen-

tado igual ou superior ao imposto por Basileia; 

(4) a ponderação do risco estiver em linha com 

as orientações de Basileia; (5) o rácio de capital 

mínimo variar em função do risco de crédito 

dos bancos; (6) o rácio de capital mínimo variar 

em função do risco de mercado dos bancos; (7) 

a dívida subordinada for requerida como parte 

do capital regulamentado; (8) for requerido um 

nível mínimo de liquidez; (9) existir um sistema 

explícito de protecção de depósitos (fundo de 

protecção de depósitos, por exemplo). Nos ca-

sos em que os aspectos regulamentares não se 

verificam foi assumido o valor zero. 

 

Deste modo, quanto mais intensa for a regula-

mentação imposta aos bancos de um país, mais 

elevado será o valor assumido pelo índice,  

podendo este variar entre zero e nove. Atenden-

do a que o Bank Regulation and Supervision 

Survey teve lugar em três momentos distintos 
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do período em análise, 2000; 2003 e 20084 

(actualização da versão de 2007), o índice foi 

calculado três vezes, aplicando-se os valores 

obtidos num ano aos registos dos anos imedia-

tamente anteriores. Assim, para os registos 

compreendidos entre 1991 e 2000 considerou-

se o índice apurado para este último ano, para 

os registos entre 2001 e 2003, aplicou-se o índi-

ce calculado para 2003 e para os dados de 2004 

a 2009 usou-se o índice mais recente, de entre 

os três calculados. A dummy regulamentação 

forte assumiu o valor 1 para índices de regula-

mentação iguais ou superiores a 6 e o valor 0, 

no caso contrário. 

 

Índice de supervisão 

 

O índice de supervisão segue a mesma metodo-

logia do anterior, sendo formado adicionando 1 

se o país estiver sujeito a supervisão em que (1) 

exista mais de uma entidade supervisora; (2) o 

número total de supervisores bancários profis-

sionais seja igual ou superior à média da amos-

tra; (3) a frequência das inspecções no local, 

conduzidas em bancos médios e grandes seja 

anual; (4) qualquer infracção detectada pela 

supervisão prudencial é reportada. Nos casos 

em que as práticas de supervisão não se verifi-

caram foi assumido o valor zero. 

 

O índice constituído varia entre zero e quatro, 

sendo tanto maior, quanto mais exigente e fre-

quente for a actividade de supervisão bancária 

registada num país. À semelhança do índice de 

regulamentação, também este foi apurado para 

três períodos diferentes (2000, 2003 e 2008), ao 

longo do horizonte temporal em estudo, assu-

mindo-se que a supervisão vigente em cada um 

dos anos para os quais se construiu o índice 

vigorava nos anos anteriores e no período entre 

dois Bank Regulation and Supervision Survey. 

A dummy supervisão forte assume o valor 1 

para índices de supervisão iguais ou superiores 

a 3 e o valor 0, no caso contrário. 

 

3.3. Estatística descritiva 

 

A tabela 1 apresenta a descrição das variáveis 

explicativas usadas na estimação dos modelos 

de regressão e a tabela 2 disponibiliza a estatís-

tica descritiva das mesmas variáveis. 

 

A variação entre valores muito díspares em ca-

racterísticas bancárias como a qualidade da ges-

tão e a rentabilidade demonstra heterogeneidade 

entre os bancos que compõem a amostra. O 

mesmo sucede no conjunto de variáveis macro-

económicas, onde se vislumbram diferentes 

níveis de riqueza entre as observações, que va-

riam entre momentos de recessão, com uma 

taxa de crescimento real do PIB negativa, face a 

momentos de crescimento económico, com este 

indicador na casa dos 25%. No que respeita à 

flutuação dos preços, as observações oscilam 

entre deflação na ordem dos 4% e uma inflação 

elevada, superior a 100%. As taxas de juro do 

crédito concedido pelos bancos não são excep-

ção a estas variações, observando um máximo 

de 80%, registados em 1998 na Turquia e um 

mínimo de -1,05% no México, em 1992. A ta-

bela 2 inclui, ainda, a variável dependente na 

sua versão original, enquanto proporção com-

preendida entre 0 e 1, e depois da transforma-

ção log-odds (ver equação 3).  

4- Além destas versões, as respostas de 2011/2012 também já são conhecidas e poderiam ter sido aplicadas ao ano de 2009. Contudo, por 
uma questão de comparabilidade dos dados e devido às alterações que esta versão contempla face às anteriores, no ano de 2009 foram 
assumidas, também, as respostas de 2008.  
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De referir, ainda, que o incumprimento varia 

entre valores muito extremos. Contudo, a média 

da proporção do crédito vencido face ao total de 

crédito concedido é relativamente baixa, situan-

do-se nos 2%. 
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Tabela n.º 1 

Descrição das variáveis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela n.º 2  

Estatística descritiva  

Variável Descrição 

Incumprimento Crédito com imparidade/total do crédito concedido 

Qualidade da gestão 
Rácio cost-to-income. Valores mais baixos indicam me-
lhor qualidade da gestão. 

Rentabilidade 
ROAA = Lucro líquido depois de dividendos preferenci-
ais/total médio anual do ativo 

Liquidez Ativo líquido/depósitos e financiamento de curto prazo 

Dimensão 
Logaritmo do total do ativo deflacionado pelo índice de 
preços no consumidor a preços de 2005. 

Taxa de crescimento real 
do PIB 

% de aumento no PIB real face ao ano anterior. 

Taxa de inflação 
Taxa de crescimento média anual dos preços no consu-
midor. 

Taxa de juro (crédito 
concedido) 

Taxa de juro média aplicada pelos bancos de cada país 
no crédito que concedem. 

PIB per capita PIB nominal/população 

Regulamentação forte 
1 se o índice de regulamentação for igual ou superior a 6. 

0 caso contrário. 

Supervisão forte 
1 se o índice de supervisão for igual ou superior a 3. 

0 caso contrário. 

Orientação para os ban-
cos 

1 se o sistema financeiro do país em que o banco atua é 
orientado para os bancos. 

0 caso contrário. 

Estatística descritiva 

Variável Obs. Média Desvio padrão Mínimo Máximo 

Incumprimento 14.849 0,02 0,04 0,0000001 0,98 

Incumprimento (var. transformada) 14.849 -4,66 1,52 -14,26 3,99 

Qualidade da gestão 14.849 66,73 26,61 0,00 936,43 

Rentabilidade (%) 14.849 0,74 1,29 -28,7 20,84 

Liquidez 14.849 1,77 8,39 0,30 899,19 

Dimensão 14.849 14,64 2,19 7,47 21,63 

Taxa de crescimento real do PIB (%) 14.849 2,22 2,22 -8,23 24,62 

Taxa de inflação (%) 14.849 2,56 3,40 -4,48 104,54 

Taxa de juro (crédito concedido) (%) 14.849 7,21 5,33 -1,05 80,00 

PIB per capita 14.849 10,47 0,37 8,43 14,56 

Regulamentação forte 14.849 0,78 0,41 0 1 

Supervisão forte 14.849 0,70 0,46 0 1 

Orientação para os bancos 14.849 0,24 0,42 0 1 
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4. Metodologia econométrica 

 

Nesta secção são descritos os modelos econo-

métricos usados no estudo do crédito vencido, 

designadamente: 

 Modelo linear, com transformação  

logística; 

 Modelo linear com efeitos fixos, com 

transformação logística; 

 Modelo linear com efeitos aleatórios, 

com transformação logística; 

 Modelo probit fraccionário. 

 

O primeiro modelo estimado é dado por: 
  

                                    (2) 
 

onde     representa o termo do erro, que é variá-

vel ao longo do tempo e de banco para banco, e  

 

 
 

representa a chamada transformação logística 

(log-odds): 

 

 
 

Ao contrário de   ,   * varia entre menos e mais 

infinito, pelo que é razoável usar o modelo line-

ar (4) no estudo do incumprimento no crédito 

concedido pelos bancos. De notar que na amos-

tra nenhum banco apresenta incumprimento 

zero e, por outro lado, o rácio também não al-

cança o valor 1. Assim, a transformação realiza-

da afigura-se ajustada ao objecto de estudo, já 

que os modelos log-odds não admitem zeros 

nem uns e, como tal, será possível efectuar a 

estimação do modelo de regressão linear múlti-

pla pelo método dos mínimos quadrados. 

 

Como os modelos com transformação logística 

são lineares nos parâmetros, é possível usar os 

modelos de dados de painel com efeitos fixos e 

efeitos aleatórios tradicionais, que acrescentam 

os efeitos individuais     à equação (2), assumin-

do que estes estão (efeitos fixos) ou não (efeitos 

aleatórios) relacionados com as variáveis expli-

cativas.  

 

Alternativamente aos modelos lineares, o mo-

delo de regressão fraccionária proposto por 

Papke e Wooldridge (1996) pode ser estimado 

diretamente através de técnicas não lineares, 

sem carecer da prévia linearização. De forma a 

garantir que a variável dependente fica compre-

endida no intervalo [0, 1], o modelo assume a 

seguinte forma funcional (ignorando-se, de mo-

mento, a existência de efeitos individuais): 

 

E(   /   ) = G (     ),                                                   (5) 

 

onde G (.) é uma função não linear conhecida 

que satisfaz a condição 0 < G (.) < 1, sendo 

qualquer função de distribuição cumulativa uma 

possível especificação para G (.), conforme dis-

posto no estudo de Ramalho et al.  (2011).  

 

Com dados de painel, é necessário acrescentar 

efeitos individuais ao modelo (5). De acordo 

com Papke e Wooldridge (2008), é mais fácil 

fazê-lo no âmbito do modelo probit, pelo que o 

modelo considerado neste estudo é dado por: 

 

 
 

Segundo os autores, o modelo proposto pode 

ser estimado pelo método da quasi-máxima ve-

rossimilhança de Bernoulli agrupada (pooled 

Bernoulli quasi-MLE, ou pooled QMLE, na 

literatura), desde que ajustados os erros padrão, 

e pela equação de estimação generalizada 

(GEE, na literatura). Note-se, no entanto, que o 

modelo probit fraccionário proposto é adequado 

para painéis balanceados de dados com um ho-

rizonte temporal (T) relativamente pequeno, 

face a um número de observações (N) elevado.  

 

Apesar de no presente estudo se cumprirem os 

pressupostos relativos a T e N, o painel é não 

balanceado, situação em que a aplicação do mo-

delo pode ser de difícil extensão. Ainda assim, 

optou-se pela sua aplicação com o intuito de 

testar a robustez dos resultados apurados nos 

restantes modelos, até porque não há razão para 

supor que a falta de dados não seja aleatória. 
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5. Estimação dos modelos e análise dos 

resultados 

 

A tabela 3 apresenta os coeficientes apurados 

para cada variável, que representam a magnitu-

de e sentido da influência exercida por cada 

variável explicativa no nível de incumprimento 

de clientes observado em cada banco. Os mode-

los foram estimados em Stata 12 considerando 

erros padrão cluster-robust, tomando cada ban-

co como um cluster. 
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Tabela n.º 3  

Resultados das estimações 
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Os resultados apurados apontam todas as carac-

terísticas bancárias como significativas na ex-

plicação do incumprimento, verificando-se o 

sentido de influência esperado e sendo a liqui-

dez a que apresenta a menor robustez. Assim, o 

volume de crédito vencido tende a ser mais ele-

vado em bancos com pior qualidade da gestão, 

menor rentabilidade e menor dimensão. 

 

Relativamente às variáveis de natureza macroe-

conómica, observa-se um impacto negativo so-

bre o nível de incumprimento em todas, com 

excepção da taxa de juro aplicada no crédito 

concedido que não se revelou significativa em 

nenhuma das estimativas realizadas. Os resulta-

dos mostram que em momentos de crescimento 

económico e em países com maior desenvolvi-

mento per capita, o nível de incumprimento 

observado aos clientes bancários tende a ser 

inferior. Estas variáveis são ambas significati-

vas, para um nível de significância de 1%, em 

todas as estimações. Com menor robustez, os 

resultados para a inflação confirmam a relação 

negativa esperada. Quando um empréstimo foi 

negociado a uma taxa de juro nominal fixa e a 

inflação sobe acima do esperado, o valor real do 

empréstimo a pagar pelo devedor é menor, con-

ferindo maior probabilidade de cumprimento, 

baixando assim o nível de crédito vencido.  

 

Embora com diferentes níveis de significância, 

a dummy regulamentação forte é significativa 

em todas as estimações, concluindo-se que nos 

países em que a regulamentação é mais intransi-

gente tendem a registar-se menores níveis de 

incumprimento. De igual modo, supervisão 

mais efectiva tende a incorrer no mesmo efeito. 

Todavia, os resultados desta variável não são 

comprovados pelo modelo não linear, na medi-

da em que a variável não é significativa na sua 

estimação. Nas restantes estimações varia entre 

uma significância de 1% no modelo de regres-

são linear clássico e no modelo linear com efei-

tos aleatórios e de 10% no modelo linear com 

efeitos fixos. 

Para a última hipótese, observou-se a signifi-

cância (a 1%) da variável “orientação para os 

bancos” em todas as estimações, indicando que 

nestes países o nível de incumprimento regista-

do pelos bancos é superior, quando comparado 

com o verificado nos países com sistemas fi-

nanceiros orientados para o mercado de capi-

tais. A garantia de maior protecção governa-

mental pode implicar o aumento do risco de 

crédito assumido pelos bancos, o que poderá 

justificar esta relação positiva entre as variá-

veis. 

 

5.1. Comparação entre diferentes painéis 

 

O teste de Hausman revelou que os efeitos alea-

tórios são inconsistentes, sendo preferíveis os 

resultados do modelo de efeitos fixos, que se 

apresenta robusto à correlação entre   e   .  

Assim, para realização dos testes de robustez 

estimou-se o modelo de efeitos fixos para sub-

conjuntos da amostra. Note-se, no entanto, que 

a estimação do modelo de efeitos fixos não per-

mite inferir sobre a robustez dos resultados da 

variável orientação para os bancos, já que esta 

não é incluída no modelo por não variar ao lon-

go do tempo. 

 

Atendendo a que uma parte significativa das 

observações consideradas na amostra respeitam 

a bancos dos Estados Unidos, considerou-se 

pertinente inferir se os resultados apurados seri-

am os mesmos, caso estas instituições não fos-

sem consideradas. Por outro lado, integrando a 

amostra subgrupos de interesse, entendeu-se 

relevante a sua individualização para efeitos de 

comparação dos resultados. Surgiram, assim, 

três painéis de dados adicionais, OCDE exclu-

indo EUA, G7 e União Europeia, para os quais 

se estimou o modelo de regressão linear, com 

efeitos fixos. Os resultados apurados figuram 

na tabela 4 e indicam alterações de significância 

de algumas variáveis na explicação do incum-

primento, de painel para painel. 
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Comparando os diferentes painéis, observamos 

que a rentabilidade, a taxa de crescimento real 

do PIB e o PIB per capita são significativas na 

explicação do nível de incumprimento de clien-

tes, independentemente do país onde os bancos 

actuam. A direcção da influência destas variá-

veis no rácio de crédito vencido e os níveis de 

significância mantêm-se, com a excepção do 

PIB per capita, que apresenta níveis de signifi-

cância diferentes para o painel que considera a 

OCDE excepto os EUA e para o que contempla 

apenas os países do G7.  

 

Adicionalmente, observaram-se algumas dife-

renças do painel 2 (OCDE excepto EUA) face 

aos restantes, designadamente no que respeita à 

liquidez, inflação e supervisão, na medida em 

que este é o único painel em que tais variáveis 

não são significativas. Conclui-se, assim, que 

estes determinantes poderão ser particularmente 

relevantes na explicação do nível de incumpri-

mento dos bancos a operar nos EUA. 

 

A dimensão mantém a influência negativa no 

rácio de incumprimento, com a excepção do 

painel 3, que considera apenas bancos em acti-

vidade nos países do G7, possivelmente pelo 

facto da maioria dos bancos deste painel ser de 

grande dimensão. Por sua vez, a robustez da 

qualidade da gestão não é confirmada neste tes-

te, pois o painel original é o único em que a 

variável é significativa.  
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Tabela n.º 4  

Resultados das estimações para subconjuntos da amostra 
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A regulamentação apenas é significativa no pai-

nel 4 (União Europeia), para além do original. 

Por fim, a taxa de juro revela-se significativa 

apenas no painel 3, não o tendo sido em qual-

quer estimação anterior. Todavia, o sinal apura-

do é o esperado aquando da descrição das hipó-

teses a testar, revelando que quando considera-

dos apenas os bancos em actividade no G7, a 

subida das taxas de juro potencia o aumento do 

rácio de incumprimento. 

 

5.2. Medida alternativa de incumprimento 

 

Na ausência de informação sobre os montantes 

de crédito registados em situação de incumpri-

mento, as provisões para cobrança duvidosa 

poderão sinalizar o nível esperado de crédito 

vencido, na medida em que traduzem as expec-

tativas da instituição bancária relativamente ao 

volume de crédito que espera não vir a recupe-

rar.  

 

Na literatura recente, Park (2012) aplica a  

qualidade do activo como proxy para o incum-

primento de clientes, sendo este rácio dado pe-

las provisões para cobrança duvidosa face ao 

total de crédito concedido. Deste modo, com o 

intuito de testar a robustez dos resultados obti-

dos para as hipóteses formuladas, realizaram-se 

estimações alternativas com a qualidade do ac-

tivo como variável dependente, cujos resultados 

são apresentados na tabela 5.  

 

Considerando esta medida de incumprimento 

alternativa, as variáveis liquidez, inflação e re-

gulamentação forte perdem a significância. 

Contudo, a robustez dos resultados mantém-se 

para a influência da rentabilidade, dimensão, 

taxa de crescimento real do PIB e supervisão 

forte. Deste modo, qualquer que seja a proxy 

usada, observa-se que à medida que a rentabili-

dade e a dimensão dos bancos aumentam, o 

incumprimento de clientes tende a diminuir, 

sucedendo o mesmo em momentos de cresci-

mento económico e perante supervisão mais 

forte. 
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Tabela n.º 5  

Resultados das estimações para uma medida alternativa de incumprimento 

6. Conclusões 

 

A mais recente crise financeira global colocou 

os bancos sob uma atenta vigilância por parte 

dos reguladores, dos mercados, das agências de 

notação financeira e, até mesmo, dos depositan-

tes, alterando muitos dos paradigmas associa-

dos ao comportamento da banca. No centro do 

debate financeiro ficaram a regulamentação e 

supervisão falíveis e o peso que o incumpri-

mento generalizado no crédito concedido pode 

registar no decréscimo da solidez das institui-

ções bancárias. 

No estudo que materializa este artigo observam

-se variáveis para as quais é evidente a robustez 

dos resultados que apresentam, designadamente 

a rentabilidade, a qualidade da gestão, a taxa de 

crescimento real do PIB e o PIB per capita. 

 

De entre o conjunto de variáveis explicativas 

conexas às instituições bancárias todas se apre-

sentaram significativas, com particular destaque 

para a robustez da rentabilidade. Concluiu-se 

que bancos com melhor qualidade da gestão e 

de maior dimensão registam menos crédito  

vencido. No mesmo sentido, observou-se que 
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bancos com maior liquidez também apresentam 

níveis de incumprimento de clientes mais bai-

xos, que se assume decorrerem de condições de 

crédito concedido mais vantajosas para os cli-

entes. 

 

Do ponto de vista macroeconómico percepciona

-se que a taxa de juro não influencia o cumpri-

mento das obrigações de crédito de clientes, 

como seria de esperar, enquanto os indicadores 

de crescimento económico e de desenvolvimen-

to se demonstram como alguns dos maiores 

determinantes do crédito vencido. Assim, ob-

serva-se que o incumprimento tende a diminuir 

em contextos de crescimento económico e em 

países com maior nível de desenvolvimento per 

capita. A subida da taxa de inflação também 

determina o decréscimo do incumprimento. 

 

Conjuntamente, maior regulamentação e super-

visão mais intensa conduzem a menor incum-

primento, enquanto o volume de incumprimen-

to tende a ser superior em países orientados pa-

ra os bancos. Contudo, esta conclusão é afasta-

da pelo teste de Hausman que indica o modelo 

de efeitos fixos como consistente, estimação em 

que a orientação para os bancos não é conside-

rada. 

 

Nos testes de robustez considerando diferentes 

painéis com grupos de países distintos é de des-

tacar a relevância das variáveis rentabilidade, 

taxa de crescimento real do PIB e PIB per capi-

ta, cuja influência sobre a variável de interesse 

é transversal a todos os painéis. No teste reali-

zado tomando outra proxy de incumprimento 

foram, também, comprovados os resultados 

iniciais, mantendo-se a significância e direcção 

de influência da maioria das variáveis explicati-

vas. 

 

A concretização deste estudo apresenta contri-

butos metodológicos ligados à aplicação do mo-

delo probit fraccionário. Paralelamente obser-

vam-se inovações ao considerarem-se, conjun-

tamente, factores de natureza macro e microe-

conómica entre as variáveis explicativas, o que 

não é comum na literatura sobre incumprimen-

to, bem como contributos decorrentes da reali-

zação de um estudo agregado para vários paí-

ses, já que o mais frequente é a realização de 

trabalhos centrados numa só realidade. Por fim, 

há ainda lugar a contributos relacionados com 

as medidas de regulamentação, supervisão e 

orientação dos sistemas financeiros dos países, 

propostas neste trabalho de investigação. 
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1. Introdução 

 

Em 2007, as ações com o nome China apresen-

taram um melhor desempenho na estreia em 

Wall Street do que as restantes. Bae e Wang 

(2012) sugeriram um efeito positivo do nome 

China que induz um impulso sobre o preço des-

tes títulos perante um aumento da atenção dos 

investidores. Sete anos depois, a Alibaba prota-

gonizou a maior oferta pública inicial (IPO, na 

sigla em inglês) da história, em Setembro de 

2014. O IPO chinês entrou diretamente para o 

primeiro lugar das maiores entradas em bolsa 

de sempre, num ranking liderado por quatro 

companhias chinesas: Alibaba, Agricultural 

Bank of China, ICBC e AIA Group. Paralela-

mente, após a remodelação gráfica do Financial 

Times, o editor Lionel Barber explicava que, 

entre os principais temas em destaque em 2014, 

esteve a China: “China shakes the world. China 

is closing in on the US as world’s largest econ-

omy but still faces daunting environmental and 

social challenges. Beijing is also flexing its 

muscles in the Pacific and beyond. Our China 

team will track the superpower-in-waiting at 

home and abroad”. Mas afinal o que tem a  

China de tão especial?  

 

Este estudo pretende avaliar se o facto de um 

fundo investir na China influencia as decisões 

de investimento, percebendo de que forma as 

notícias da Bloomberg sobre a economia do 

país podem servir como indicador da atenção 

do investidor. Ou seja, a hipótese de investiga-

ção admite que um aumento de notícias positi-

vas sobre a China é acompanhado de um au-

mento dos fluxos para os fundos com atividade 

nesse mercado.  

Entre milhares de fundos de investimento no 

mercado, qual escolher para alocar as minhas 

aplicações? Vários estudos avaliaram o efeito 

da atenção do investidor no comportamento de 

determinado ativo com base em Indicadores 

como as visualizações e edições na enciclopé-

dia online Wikipédia (Moat et al., 2013), a fre-

quência de pesquisas no Google (Da et al., 

2011), referências nas redes sociais (Bollen, 

Mao e Zeng, 2011). Outra parte da literatura 

deu relevo às notícias publicadas na imprensa 

económica e financeira (Tetlock, 2007; entre 

outros).  

 

Para a presente investigação, foram recolhidos 

dados sobre os fundos de investimento que ope-

ram nas economias emergentes do Brasil, Rús-

sia, Índia e China (BRIC) através da base de 

dados Lipper, da Reuters Thomson Financial. 

Para capturar a atenção dos investidores proce-

deu-se à construção de indicadores de visibili-

dade com base em notícias publicadas pela 

Bloomberg sobre a economia de cada país dos 

BRIC.  

 

De acordo com os resultados, não se observou 

qualquer efeito de atração dos fundos que in-

vestem na China, ou qualquer efeito sequer ca-

paz de induzir uma entrada de fluxos quando 

surgem notícias positivas sobre a economia chi-

nesa. Antes, esse efeito de atração existe nos 

fundos que atuam no mercado indiano e brasi-

leiro.   

 

Os resultados foram mais ambíguos e divergen-

tes quanto à hipótese de os fundos chineses  

Fundos MADE IN CHINA: Teste à Hipótese da Atenção  
do Investidor em Investimentos nos BRIC 

 
 
Alberto Teixeira 
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serem os mais afetados perante notícias negati-

vas do que os restantes fundos dos BRIC. E isto 

porque em apenas alguns casos as conclusões 

sugerem um efeito de aversão dos consumido-

res aos fundos chineses quando surgem notícias 

negativas acerca da economia chinesa. 

 

Adicionalmente, verificaram-se resultados con-

sistentes na relação negativa entre notícias ne-

gativas e fluxos dos fundos, uma conclusão que 

Sirri e Tufano (1998) haviam indiciado origi-

nalmente embora sem a devida fundamentação 

prática. Isto demonstra que as notícias da im-

prensa especializada podem funcionar como um 

importante mecanismo de redução dos custos 

de pesquisa de informação no mercado de fun-

dos, sobretudo ao restringir o conjunto de op-

ções de fundos disponíveis para o consumidor, 

conclusões importantes para os reguladores, 

que têm como uma das principais missões con-

tribuir para um mercado com informação simé-

trica, e para os investidores, que procuram nas 

notícias da imprensa especializada um suporte 

básico às suas decisões de investimento.  

 

Por outro lado, e na medida em que a literatura 

associa um aumento dos gastos de operação dos 

fundos aos gastos com marketing, perceber a 

notoriedade (positiva ou negativa) dos fundos 

pode ser uma ferramenta útil para os gestores 

dos fundos no que toca à otimização dos recur-

sos financeiros disponíveis. 

 

2. Atenção do Investidor 

 

Em 1987, Merton desenvolveu um modelo para 

explicar o equilíbrio do mercado num contexto 

de informação incompleta. Introduziu uma  

extensão do modelo anterior de pricing dos  

ativos no mercado, o Capital Asset Price Model 

(CAPM), mas numa situação em que os investi-

dores têm restrições ao nível da informação. 

Nesse modelo, Merton propôs a hipótese da 

atenção do investidor, defendendo que o custo 

de obter informação impede o agente de conhe-

cer todas as empresas disponíveis para investir. 

“The key behavioral assumption of the model is 

that an investor uses security k in constructing 

his optimal portfolio only if the investor knows 

about security k” (Merton, 1987: 488). Merton 

argumentou que as companhias com menor 

reconhecimento têm de oferecer retornos mais 

elevados para reparar a assimetria de in-

formação entre os investidores. Do outro lado, 

notou que empresas com maior notoriedade têm 

maior valor de mercado pela razão de que, com 

uma base de acionistas mais alargada, têm 

menores custos em transmitir a informação. 

 

A ideia de que maior atenção do investidor esti-

mula a procura pela ação, aumentando o seu 

preço de equilíbrio e reduzindo o retorno espe-

rado, trouxe uma nova abordagem à literatura 

sobre o comportamento dos agentes do merca-

do. Moat et al. (2013) consideraram as pa-

geviews na Wikipedia para antecipar a evolu-

ção do Dow Jones (Estados Unidos). Bank et al. 

(2011), Da et al. (2011) e Latoeiro (2012) usa-

ram a frequência de pesquisas no Google para 

prever o comportamento dos mercados acionis-

tas. Ainda com o Google como indicador da 

atenção do investidor, Smith (2012) verificou 

que um aumento das pesquisas com os termos 

“crise económica” e “crise financeira” antecipa 

em uma semana o aumento da volatilidade no 

mercado cambial.  

 

Enquadrando a sua abordagem a meios de co-

municação menos convencionais, Bollen, Mao 

e Zeng (2011) conseguiram identificar mudan-

ças no sentimento dos investidores nos merca-

dos norte-americanos através dos feeds do 

Twitter. Zhang, Fuehres e Gloor (2011) repara-

ram que uma percentagem significativa de  

tweets emocionais se correlaciona negativa-

mente com o desempenho dos índices america-

nos Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq, mas  

exibem uma correlação positiva significativa 

com o índice de volatilidade VIX. Zheludev, 

Smith e Aste (2014) utilizaram técnicas de  

análise do sentimento e medidas de Teoria da 

Informação para demonstrar que o sentimento 

das mensagens veiculadas nas redes sociais po-

de conter informação ex-ante estatisticamente 
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significativa sobre os futuros preços do índice 

S&P 500 e de um conjunto limitado de ações. 

 

Outra parte da literatura deu relevo às notícias 

publicadas na imprensa económica e financeira 

como um indicador legítimo para medir a aten-

ção do investidor, uma abordagem cada vez 

mais reconhecida como útil no seio do merca-

do. Em particular, a agência noticiosa Dow Jo-

nes, contando com a colaboração de académi-

cos da Universidade de Columbia, compilou 

num dicionário cerca de 3.700 palavras que po-

dem sinalizar mudanças no sentimento do in-

vestidor caso sejam referenciadas nas notícias. 

Como por exemplo strenght, winner ou ingenui-

ty como sinais positivos ou litigious, colludes 

ou risk como sinais negativos. Outras empresas 

de investimento usam softwares que monitori-

zam conteúdos publicados online, sejam em 

jornais ou redes sociais, com algoritmos que 

interpretam mensagens, incluindo emoticons 

como :) ou :\.  

 

Através da análise diária ao conteúdo de uma 

popular coluna do Wall Street Journal, o Abre-

ast of the Market, Paul Tetlock (2007) desco-

briu que um tom de pessimismo elevado dessa 

opinião prevê maior pressão vendedora sobre as 

ações do índice industrial Dow Jones. Dougal et 

al. (2012), analisando a mesma coluna de opini-

ão, sugerem que o jornalista financeiro tem po-

tencial para influenciar o comportamento do 

investidor, pelo menos em horizontes temporais 

curtos.  

 

Num estudo sobre as empresas listadas no New 

York Stock Exchange e 500 outras cotadas do 

índice tecnológico Nasdaq, Fang e Peress 

(2009) demonstraram que uma carteira de ações 

sem exposição mediática rende mais 3% ao ano 

do que um conjunto de ações que dispõem de 

elevada cobertura da parte dos media. Larkin e 

Ryan (2008) classificaram notícias da agência 

Dow Jones como Positiva, Negativa e Neutral 

para prever movimentações intradiárias dos 

preços dos títulos do S&P 500. Gidófalvi e El-

kan (2001) fizeram uma abordagem semelhante 

relativamente ao índice tecnológico Nasdaq, 

demonstrando que os movimentos de curto-

prazo dos preços das ações podem ser previstos 

através das notícias financeiras.  

 

Mas o problema com que se depara o investidor 

no mercado acionista poder-se-á também colo-

car na tomada de decisão na escolha de um fun-

do de investimento. Em muitos casos, o investi-

dor pode ser aconselhado pelo seu banco ou 

intermediário financeiro para investir em deter-

minado fundo. Mas como Merton (1987) sub-

linhou em relação ao mercado acionista: “As 

with the firm, information from brokerage or 

investment services will only influence an in-

vestor's decisions if he knows about the source 

and has incurred the set-up cost to properly cal-

ibrate the information. Similarly, the investor 

knows about only a small number of money 

management institutions and if he does not 

know about an institution, he will not invest 

with it” (Merton, 1987: 490).   

 

Sirri e Tufano (1998) foram os primeiros a estu-

dar a influência das notícias nos fundos mutua-

listas de ações. Analisando referências nas notí-

cias a fundos de investimento nos Estados Uni-

dos, os dois autores repararam que a cobertura 

mediática é maior para os fundos com mais ati-

vos, fundos com comissões mais elevadas e 

fundos com retornos mais voláteis. Por outro 

lado, os media parecem tratar os fundos com 

bons e maus desempenhos de forma quase 

igual. No entanto, os dois autores verificaram 

que a ligação entre a exposição mediática do 

fundo e a entrada de fluxos é incipiente, conclu-

são que, ainda assim, não os desmotivou: “If the 

media are important determinants of consumer 

decisions, they probably deserve much more 

attention in the finance literature” (Sirri e Tufa-

no, 1998: 1620).  

 

O mesmo estudo de Sirri e Tufano encontrou na 

indústria de fundos evidências já observadas no 

mercado acionista: do mesmo modo que uma 

ação tem maior notoriedade quando exibe  

elevados níveis de rendibilidade, também um 
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fundo de investimento que apresenta retornos 

passados mais robustos goza de um reconheci-

mento que outros fundos não conseguem apre-

sentar. Os dois autores sugeriram que os inves-

tidores tomam decisões de compras nos fundos 

tendo em conta informações de desempenho 

anteriores, mas fazem-no assimetricamente. De 

forma desproporcionada, investem mais nos 

fundos que tiveram um bom desempenho no 

período anterior. Este resultado vai em linha 

com o que Gruber (1996) e Goetzmann e Peles 

(1997) destacaram a propósito do crescimento 

da indústria dos fundos mutualistas nos Estados 

Unidos na década de 90: os investidores indivi-

duais procuram desempenhos passados. Além 

disso, Sirri e Tufano indicam, através da medi-

ção dos fluxos, que estes estão diretamente rela-

cionados com a complexidade da família dos 

fundos, o que permite baixar os custos de pes-

quisa dos consumidores.  

 

Também Kaniel, Starks e Vasudevan (2007) e 

Gualtieri e Petrella (2005) analisaram a relação 

entre menções a fundos nos media e os fluxos 

financeiros com impacto na redução dos custos 

de pesquisa e no efeito de aprendizagem. Sobre 

o efeito de aprendizagem, os primeiros autores 

provaram que os investidores têm a oportunida-

de de, ao longo do tempo, aprender com os fun-

dos de investimento e adaptar as suas decisões 

de compra perante o peso atribuído a determi-

nados fatores, como a divulgação de notícias. 

Enquanto estes estudaram esta relação no mer-

cado norte-americano de fundos no período en-

tre 1994 e 2000, Gualtieri e Petrella (2005) ana-

lisaram a indústria italiana da mesma perspeti-

va, nos cinco anos entre 1999 e 2004, obtendo 

resultados similares: os artigos que denotavam 

um tom positivo (negativo) determinavam um 

aumento (decréscimo) de fluxos para os fundos 

citados.  

 

Tendo como ponto de partida cerca de 16 mil 

mudanças de nome de fundos de investimento 

sob gestão após o fim da bolha tecnológica em 

2000, para melhor refletir a orientação de valor, 

Cooper, Gulen e Rau (2005) provaram que o 

investidor manifesta atitudes irracionais sempre 

que o fundo altera o seu nome para uma desig-

nação mais atual e sedutora. Os autores aperce-

beram-se que quando há uma mudança de no-

me, os fundos registam um aumento significati-

vo nos fluxos financeiros. Este aumento dos 

fluxos fora do normal é da ordem dos 20% no 

ano após mudar o nome. E os gestores dos fun-

dos aproveitam-se dessa situação uma vez que 

não fazem alterações no portefólio do fundo.  

 

Huhmann e Bhattacharyya (2005) demonstra-

ram que firmas de fundos de investimento usam 

técnicas, como a omissão de determinadas in-

formações, para aumentar a probabilidade de os 

seus anúncios serem notados à medida que se 

vão apercebendo da importância de comunicar 

com os investidores. E Kirmani e Wright 

(1989) evidenciaram que o mero ato de publici-

tar um fundo pode levar os investidores a con-

cluir que é de elevada qualidade, acabando por, 

de alguma forma, atrair a atenção. 

 

3. China e os BRIC 

 

Desde o início do milénio, a China tem conhe-

cido um período de crescimento económico 

com taxas superiores a 7%, tornando-se nos 

anos mais recentes na segunda maior economia 

mundial. A robustez e emergência da economia 

chinesa limitaram o impacto das crises do 

subprime norte-americana e das dívidas sobera-

nas na Zona Euro na economia global, ofere-

cendo perspetivas ímpares para os investidores 

apostarem na valorização do mercado acionista 

chinês.   

 

Neste contexto, a hipótese de um fundo que 

investe na China captar maior atenção parece 

ganhar força. No plano comportamental, por 

duas razões principais: 1) porque as decisões de 

compras nos mercados seguem dois critérios 

dominantes, a perceção de risco de investimen-

to e o retorno esperado (Markowitz, 1952); e 2) 

porque as expectativas dos investidores em  

relação à incerteza de futuros acontecimentos 

desempenham um papel fulcral na tomada de 
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decisão de investimento (Wärneryd, 1999). 

 

Reforçando esta ideia, pretende-se verificar que 

o efeito cosmético que Cooper, Gulen e Rau 

(2005) demonstraram através dos fundos de 

investimento com uma designação orientada 

para a criação de valor poderá também ser ob-

servado nos fundos com atividade na China 

como elemento capaz de fornecer igual perce-

ção de valor.  

 

De resto, apesar do gap na literatura relativa-

mente a este assunto, analisando as estreias em 

bolsa de empresas chinesas em Wall Street em 

2007, Bae e Wang (2012) verificaram que as 

companhias com o nome China conseguiram 

um melhor desempenho no primeiro dia em 

bolsa, independentemente das diferentes carac-

terísticas, níveis de risco ou liquidez das recém-

cotadas. Os dois autores concluem que este 

efeito positivo do nome China é consistente 

com a hipótese da atenção do investidor, no 

sentido em que uma maior pressão nos preços é 

causada por um aumento da atenção dos inves-

tidores nas ações com o nome China.   

 

Neste contexto, torna-se interessante destacar 

que as companhias chinesas lideram o ranking 

de maiores IPO de sempre, com Alibaba, Agri-

cultural Bank of China, ICBC e a AIA Group a 

ocuparem os quatro primeiros lugares da tabela 

de maiores entradas em bolsa da história, se-

gundo um relatório de publicado no dia 22 de 

Setembro de 2014, pela Deals Intelligence, da 

Thomson Reuters.  

 

Em suma, a tomada de decisões com base na 

atenção tem implicações em várias situações 

económicas. Neste estudo, procede-se a uma 

avaliação da tomada de decisão no contexto de 

compra de fundos de investimento. Escolher 

que fundo de investimento comprar representa 

para o investidor um problema face à extensa 

diversidade da oferta. E, neste campo, a atenção 

do investidor há muito que tem sido reconheci-

da como uma variável crítica no processo de 

tomada de decisão.   

Argumenta-se, portanto, que os investidores/

consumidores resolvem este problema ao com-

prar fundos que recentemente prenderam a 

atenção devido ao facto de o fundo de investi-

mento operar no mercado chinês. 

 

Por outro lado, optou-se pelo conjunto dos 

BRIC para esta análise por razões de ordem 

metodológica, económica e financeira.  

 

Quanto à primeira razão, face ao objetivo do 

estudo de tentar encontrar um efeito de atrativi-

dade do nome China nos fundos de investimen-

to, similar ao que Bae e Wang (2012) evidenci-

aram nas cotadas chinesas listadas na bolsa nor-

te-americana, procurou-se estabelecer uma aná-

lise comparativa entre os fundos de investimen-

to com o nome China e outros sem esse ele-

mento distintivo na atenção do investidor. No 

entanto, face ao número significativamente re-

duzido de fundos sem o nome China, esta meto-

dologia ficou irremediavelmente posta de lado.  

 

Em alternativa, por razões de natureza econó-

mica, optou-se pelo grupo dos BRIC para esta 

análise por incluir economias que na última 

década mais se equiparavam em termos de pers-

petivas de crescimento económico acima das 

economias desenvolvidas.   

 

O acrónimo BRIC foi cunhado por Jim O’Neill, 

então no cargo de Head of Global Economic 

Research do Goldman Sachs, no estudo 

“Building Better Global Economic BRICs”,  

publicado em 2001, a propósito da crescente 

preponderância económica destes países, tanto 

individualmente mas também como bloco único 

económico. As perspetivas de então eram de 

que as suas economias combinadas iriam repre-

sentar, num cenário mais otimista, mais de 25% 

da economia global no final dessa década, com 

destaque para a China.  

 

As projeções de crescimento do Goldman para 

cada país dos BRIC eram diferentes: a econo-

mia chinesa iria crescer mais do que as outras. 

Mas a forma eficaz com que o acrónimo foi 
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aceite globalmente até aos dias de hoje sugere 

que, entre as principais economias do mundo, 

Brasil, Rússia, Índia e Rússia eram as que iriam 

crescer de forma mais acelerada. Por esta razão 

foram excluídas as economias emergentes mais 

pequenas. 

 

Segundo o Banco Mundial, a década entre 2003

-2013 foi declaradamente de expansão econó-

mica acelerada no conjunto dos BRIC, com es-

pecial evidência para a trajetória do crescimen-

to chinês. Mais irregulares foram as taxas de 

crescimento apresentadas pelo Brasil e pela 

Rússia. Só a Índia conseguiu observar taxas 

próximas das da China.   

 

Em virtude desse crescimento, os mercados 

acionistas dos BRIC expandiram-se de forma 

acentuada durante esse período, passando de 

uma capitalização de cerca de 2.000 milhões de 

dólares em 2000 para 8.000 milhões de dólares 

em 2010 e, potencialmente para os 59.000 mi-

lhões de dólares em 2030, segundo outro relató-

rio do Goldman Sachs com o título “EM Equity 

in Two Decades: A Changing Landscape”, pu-

blicado posteriormente, em 2010.  

 

Isto argumenta, no plano financeiro, em favor 

das oportunidades dos mercados acionistas que 

estas economias emergentes ofereciam e que 

outros mercados de ações não conseguiam ofe-

recer, na medida em que o valor fundamental 

das ações depende da força da atividade econó-

mica, refletindo-se no valor dos dividendos. 

 

4. Dados e Metodologia 

 

4.1 Fluxos financeiros 

 

Dentro dos mercados financeiros é difícil de 

descortinar decisões individuais dos investido-

res. A dimensão e o anonimato do mercado tor-

nam ainda mais complexo perceber o contexto 

em que determinada decisão foi tomada, ou o 

timing e o impacto dessa escolha.   

Porém, a literatura mostra que é possível con-

tornar estes obstáculos percebendo o comporta-

mento dos investidores através dos fluxos fi-

nanceiros dos fundos de investimento mutualis-

tas em ações. Pretende-se com este trabalho 

assim complementar estudos anteriores sobre as 

razões que poderão influenciar a dinâmica dos 

fluxos nos fundos de investimento.   

 

A evolução dos fluxos financeiros nos fundos 

de investimento constitui a variável dependente 

em análise. Goetzmann, Massa e Rouwenhorst 

(2000) e Cooper, Gulen e Rau (2005) sugerem 

que os fluxos financeiros dos fundos de investi-

mento são um importante instrumento para se 

perceber o comportamento do investidor. Parti-

cularmente, defendem estes autores, os fluxos 

permitem capturar variações na atenção do in-

vestidor. Nos seus estudos académicos, os in-

vestigadores definiram o fluxo financeiro de um 

fundo de investimento x entre o período t-1 e t 

através da fórmula: 

 

(1) 

 
 

onde Fx,t é fluxo financeiro do fundo de investi-

mento no período t, TNAx,t é o Ativo Líquido 

Total do fundo no período t e rx,t  é o retorno do 

fundo face ao mês anterior. 

 

Esta fórmula considera o fluxo financeiro como 

variável que permite medir o crescimento do 

património dos fundos sem considerar o cresci-

mento interno dos ativos, embora assuma o 

reinvestimento dos proveitos. 

 

A amostra dos fundos foi retirada da base de 

dados da Lipper, serviço disponibilizado pela 

Thomson Reuters que agrega dados financeiros 

de todos os fundos de investimento do mundo, 

incluindo do conjunto dos BRIC, numa base 

mensal. Foram retirados da amostra os países 

com um número de fundos residual, abaixo de 

100, por uma questão de representatividade que 
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facilitasse o tratamento estatístico.  

 

Os fundos de investimento são divididos de 

acordo com a classificação Lipper Global: Chi-

na e Greater China (engloba, além da China, as 

regiões de Hong Kong, Macau e Taiwan), Bra-

sil, Rússia e Índia. Além disso, a amostra consi-

dera fundos generalistas, não distinguindo-os 

por sectores. 

 

4.2 Bloomberg News Visibility Index 

 

Para analisar o efeito das notícias, procedeu-se 

à construção do Bloomberg News Visibility 

Index (BNVI), um índice de visibilidade ou de 

notoriedade constituído à semelhança do Goo-

gle Trends, que normaliza os termos pesquisa-

dos no motor de busca num período de tempo, 

mas com a particularidade de agregar as notí-

cias publicadas pela agência financeira Bloom-

berg, compreendendo palavras-chave previa-

mente selecionadas. 

 

Optou-se pela Bloomberg por se tratar da maior 

agência financeira e noticiosa do mundo,  

líder no mercado de informação financeira1 e 

cujos serviços são subscritos por profissionais 

ligados à área dos mercados financeiros e  

investidores sofisticados. Por isso, permite  

obter uma seleção do público-alvo, conferindo 

um maior grau de certeza em relação à fonte  

(e finalidade) da procura da notícia. Além  

dos terminais da Bloomberg, as notícias produ-

zidas pela agência são também publicadas em 

www.bloomberg.com, um dos sites de informa-

ção financeira e económica mais vistos em todo 

o mundo2, alargando o alcance de leitores. 

 

A literatura é vasta quanto à influência das notí-

cias nos mercados financeiros, tal como já fora 

abordado no ponto 1.2. do capítulo anterior. 

Para a construção do indicador de visibilidade a 

partir de notícias da Bloomberg replicou-se a 

fórmula do SVI do Google, que apresenta a se-

guinte formalização: 

 

(2) 

 
 

onde SVI é o coeficiente Google sobre o termo 

particular k observado no período t, PSk,t desig-

na o volume de pesquisas sobre o termo k em t 

e      considera a média de pesquisas sobre o 

termo particular k efetuadas o período analisa-

do, T, na formulação do BNVI da seguinte  

forma: 

 

(3) 

 

onde BTNI é o coeficiente Bloomberg News 

sobre o termo particular k observado no período 

t, N é o volume de notícias publicadas mensal-

mente pela Bloomberg sobre o termo k no perí-

odo t e      é a média de notícias sobre o termo k 

durante o período em análise, T. 

 

Em linha com os estudos de Bank et al. (2011), 

Da et al. (2011) e Latoeiro (2012), que encon-

traram no SVI do Google um indicador eficaz 

na captação da atenção do investidor, procedeu-

se à construção de um indicador de visibilidade 

em modo ‘relativo’. Isto porque, ao apurar as 

variações face à média de todo o período, o mo-

do ‘relativo’ permite estabilizar os níveis de 

produção noticiosa, evitando problemas que 

adviriam do número de notícias em termos ab-

solutos, como a tendência crescente do número 

de notícias. 

 

Para a construção das séries de notícias foram 

usadas as palavras-chave nome do país BRIC e 

economic growth - exemplo: china+economic 

growth. Tendo em consideração Sirri e Tufano 

(1998), que recomendaram mais do que uma 

simples contagem do número de notícias,  

1- Em 2012. a Bloomberg detinha uma quota geral de 30,82% na indústria da Informação de Mercados Financeiros, à frente da Reuters 
(28,48%), de acordo com o relatório Burton-Taylor Financial Market Data/Analysis Global Share & Segment Sizing 2013 - Key Competi-
tors 2008-12. Global Market Share 2008-12. Global Segment Sizing 2008-12. Global Product Mix 2008-12. Global User Mix 2008-12. 
Global Institution Mix 2008-12. da Burton-Taylor International Consulting. 
 
2- De acordo com os dados da Alexa, que controla o tráfego de websites, a Bloomberg.com ocupava o terceiro lugar entre os sites mais 
visitados dentro da imprensa especializada, atrás apenas da edição online do The Wall Street Journal e da Reuters.  

http://www.bloomberg.com
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distinguiram-se as notícias positivas das negati-

vas através da adição das palavras-chave above, 

faster e beat como indicador de notícias positi-

vas e below, slower e miss como indicadores de 

notícias negativas. 

 

Com a seleção destas palavras-chave para de-

terminar se uma notícia é positiva ou negativa 

pretende-se capturar o sentimento dominante do 

mercado, na medida em que ao crescimento 

económico observado num país se contrapõem 

as expetativas dos economistas e analistas in-

quiridos pela Bloomberg. 

 

Braberman e Urga (2003) e Vrugt (2009) utili-

zaram nos seus estudos um comparativo entre 

indicadores económicos (como a taxa de infla-

ção ou taxa de juros) e estimativas dos analistas 

para efetuarem os seus estudos sobre a influên-

cia das notícias da Bloomberg nas taxas implí-

citas nos contratos de futuros sobre fundos da 

Reserva Federal norte-americana, na inflação 

na zona euro e no mercado de futuros de obri-

gações norte-americanas, respetivamente. 

 

Entre as vantagens que Vrugt (2009) identificou 

nesta contraposição ‘valor observado versus 

consensus’ está a relação próxima entre as son-

dagens da Bloomberg e os mercados financei-

ros: “Bloomberg is widely adopted among in-

ternational money managers and traders and 

most participants in the survey are active in 

financial markets. The surprise element in mac-

roeconomic announcements is instantly availa-

ble after announcement and it is straightfor-

ward for traders to adjust their dynamic trading 

strategies to this new information” (Vrugt, 

2009: 5). 

 

Sempre que o crescimento económico 

(economic growth) apresentou uma taxa acima 

ou mais rápida do que a esperada ou que supe-

rou as estimativas dos analistas a notícia foi 

considerada positiva; por outro lado, se o cres-

cimento económico apresentou uma taxa abaixo 

ou mais lenta do que a esperada ou que falhou 

as estimativas dos analistas a notícia foi consi-

derada negativa. 

 

Este é um método efetivo para contornar uma 

das limitações clássicas que a literatura aponta à 

adoção das notícias como método para aferir a 

atenção de um investidor, o da indefinição da 

direção da notícia. Mas mais importante do que 

isso, uma vez que os media divulgam dados 

oficiais, que são amplamente difundidos pelos 

meios internacionais, a sua relativização pela 

Bloomberg permite uma análise singular no 

tratamento da notícia sobre o desempenho eco-

nómico, conferindo um estatuto original aos 

índices de visibilidade construídos. 

 

Por outro lado, este critério permite, de alguma 

forma, um maior controlo do problema da en-

dogeneidade entre as variáveis notícia e fluxos 

dos fundos porque seleciona notícias sobre o 

crescimento económico e a expetativa do mer-

cado e não notícias que referem diretamente os 

fundos, tal como Sirri e Tufano (1998), Kaniel, 

Starks e Vasudevan (2007) e Gualtieri, Paolo e 

Petrella (2005) observaram quando abordaram a 

relação entre menções dos fundos nos media e a 

evolução dos respetivos fluxos financeiros. 

 

Porém, há condicionalismos já identificados e 

que dificilmente podem ser ultrapassados. O 

facto de as notícias publicadas não contabiliza-

rem as visualizações dos leitores torna este indi-

cador de visibilidade menos eficiente para me-

dir a atenção do investidor. E também não reve-

lam a intensidade com que as expetativas foram 

superadas ou defraudadas.  

 

Além disso, as palavras-chave escolhidas po-

dem não ser as mais determinantes para com-

preender o sentimento dos investidores, ao 

compreender um conjunto de notícias que deixa 

de lado aspetos importantes como evolução dos 

mercados financeiros ou como a situação políti-

ca de cada país. Importa também sublinhar que 
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as notícias não captam apenas o efeito notorie-

dade, mas captam também uma alteração nos 

fundamentais das ações, com impacto na perce-

ção de risco dos investidores em relação aos 

fundos. 

 

Através do BNVI são estimadas outras variá-

veis. São construídos os indicadores Jumps in 

Bloomberg News Visibility Index (JBNVI), 

acompanhando Da et al. (2011), para captar 

variações anormais na atenção do investidor, e 

tomando a diferença entre o BNVI e a média 

das quatro últimas observações anteriores: 

 

(4) 

 
 

Seguindo Bae e Wang (2012), foram ainda cria-

das dummies para as variáveis construídas a 

partir de BNVI. Uma dummy é uma variável 

que só pode tomar dois valores, 0 ou 1, para 

indicar a presença ou ausência de uma caracte-

rística relevante. Assim, uma dummy BNVI é 

igual a um se o coeficiente BNVI for igual ou 

superior à média e é igual a zero se for inferior 

à média: 

 

(5) 

 

 

Do mesmo modo, foram criadas ainda dummies 

para aumentos e recuos das primeiras diferen-

ças e das jumps, onde as dummies DDIBNVI e 

DJBNVI são positivas se os coeficientes das 

primeiras diferenças (DIBNVI) e das jumps 

(JBNVI) forem superiores a zero e negativas  

se os coeficientes forem iguais ou inferiores a 

zero: 

 

(6) 

 

e 

 

(7) 

 

Por fim, salientar que se optou pela década (11 

anos, na verdade) que vai de 2003 a 2013 por 

várias razões: 1) por ser um período de tempo 

consideravelmente amplo para testar a hipótese 

da atenção do investidor no mercado dos fundos 

de investimento, 2) porque coincide com várias 

fases do ciclo económico global, tal como defi-

nido por Burns e Mitchell (1946), desde o perí-

odo da Grande Moderação nos Estados Unidos, 

caraterizada pela baixa volatilidade da taxa de 

inflação e do PIB e que terminou em 2007 com 

o início da crise do subprime, até aos primeiros 

anos da crise das dívidas soberanas na zona eu-

ro; 3) e porque abarca vários momentos da ma-

turação das economias dos emergentes: desde o 

início do boom económico até aos primeiros 

sinais de abrandamento da expansão económi-

ca. 

 

4.3 Regressões 

 

a) BNVI normais 

 

Utiliza-se a análise de regressão através do mé-

todo de mínimos quadrados (OLS) para testar 

se as variáveis da Bloomberg contêm poder 

explicativo sobre as variações nos fluxos para 

os fundos de investimento, a variável dependen-

te.  

 

As variáveis de controlo são o fluxo financeiro, 

retorno, dimensão e idade do fundo, à seme-

lhança de anteriores estudos sobre os fluxos 

financeiros dos fundos de investimento, como 

por exemplo Cooper, Gulen e Rau (2005). Para 

investigar o efeito das notícias introduz- se as 

variáveis apresentadas no Capítulo 2 que repre-

sentam o fluxo de notícias sobre o país do  

fundo em análise. O modelo base estimado é o 

seguinte: 

 

 

 

(8) 
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onde     é a variável que representa os fluxos 

financeiros do fundo de investimento x no mês 

t, sendo uma variável que passou pelo processo 

de winsorização para evitar que observações 

extremas (outliers) distorcessem a estimação,   .    

é a constante do modelo, e as variáveis de con-

trolo estão desfasadas um período à semelhança 

dos estudos anteriores:          são os fluxos fi-

nanceiros do fundo de investimento do mês an-

terior,          é o retorno do fundo de investimen-

to do mês anterior,              é a dimensão do 

fundo de investimento do mês anterior,          é a 

idade, em anos, do fundo de investimento do 

mês anterior. Os regressores        e       e        

constituem os indicadores de notícias positivas 

e negativas da Bloomberg sobre o país x no 

período t. Por fim,   é um processo de ruído 

branco. 

 

Serão usadas outras especificações deste mode-

lo: um com o indicador BNVI e outra com as 

dummies que indicam a presença do indicador 

BNVI. Como os investidores podem reagir tar-

diamente ao efeito das notícias, a variável de-

pendente      é substituída por variáveis que re-

presentam os fluxos financeiros acumulados em 

três, seis e 12 meses, como é especificado de 

seguida: 

 

(9) 

, 

 

(10) 
 

e 
 

(11) 

 

Desta maneira, pretende-se verificar se o efeito 

das notícias persiste nos meses seguintes. 

 

b) Agitações na atenção 

 

Parte da literatura sobre a atenção do investidor 

no mercado abordou o tema usando como indi-

cadores que tentam captar agitações na visibili-

dade dos ativos. Entre os indicadores mais utili-

zados estão as primeiras diferenças e os saltos 

ou jumps (diferença face à média das quatro 

observações anteriores) na atenção do investi-

dor, tal como Da et al. (2011) e Latoeiro (2012) 

aplicaram nas suas investigações académicas. 

 

Neste ponto, o objetivo passa por testar a hipó-

tese inicial perante oscilações na notoriedade 

positiva e negativa que um fundo recebe por via 

do desempenho da economia noticiado na im-

prensa especializada. A validação da pergunta 

implicará que a um aumento das notícias positi-

vas estará associado um acréscimo da entrada 

de fluxos para os fundos que investem na Chi-

na, e isto de uma forma mais intensa do que 

acontece com os outros países dos BRIC. Como 

hipótese secundária, uma subida das notícias 

negativas implicará uma saída de fluxos dos 

fundos chineses. 

 

Replica-se o modelo de regressão OLS utiliza-

do no ponto anterior. Mantêm-se as variáveis de 

controlo. A única diferença está no último re-

gressor, onde os indicadores BNVI são substi-

tuídos pelas primeiras diferenças DIBNVI e 

pelas jumps JBNVI, em duas versões diferentes 

do modelo: 

 

(12) 

 

e 

 

(13) 

 

onde      é a variável que representa os fluxos 

financeiros do fundo de investimento x no mês 

t, sendo uma variável que passou pelo processo 

de winsorização para evitar que observações 

extremas (outliers) distorcessem a estimação,   .   

é a constante do modelo, e as variáveis de con-

trolo estão desfasadas um período:           são os 

fluxos financeiros do fundo de investimento do 

mês anterior,         é o retorno do fundo de in-

vestimento do mês anterior,            é a dimen-

são do fundo de investimento do mês anterior,   
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.       é a idade, em anos, do fundo de investi-

mento do mês anterior. Os regressores  

                    ,              ,                 e      .   

constituem os indicadores de aumentos e saltos 

de notícias positivas e negativas da Bloomberg 

sobre o país x no período  t. Por  fim,     é  um 

processo de ruído branco. 

 

Serão usadas as mesmas especificações utiliza-

das na secção anterior: duas com os indicadores 

DIBNVI e JBNVI e outras duas com as 

dummies que indicam a presença de ambos os 

indicadores. 

 

5. Resultados 

 

5.1 BNVI normais: interpretação e discussão 

 

Face aos resultados expostos nos Quadros 1. e 

2. torna-se evidente a refutação da hipótese de 

os fundos que investem na China (coluna 1) 

captarem maior atenção dos investidores. É 

possível concluir com grau de confiança de 

99% que há mesmo uma ligeira relação negati-

va na evolução do indicador de notícias positi-

vas sobre a economia chinesa e a dinâmica de 

fluxos financeiros observada nos fundos de in-

vestimento que investem naquela região.  

 

Pode-se argumentar que o indicador das notí-

cias da Bloomberg pode não ser o mais adequa-

do para avaliar o impacto da atenção do investi-

dor nas dinâmicas dos fluxos financeiros dos 

fundos de investimento. Mas os resultados rela-

tivos aos fundos que investem na Índia (coluna 

2) e no Brasil (coluna 4) contrariam este argu-

mento e tornam mais clara a conclusão de que 

os fundos da China não possuem qualquer efei-

to de atração.  

 

Pode-se ainda argumentar que parte deste resul-

tado se deve à reputação algo confusa, ampla e 

incoerente da China, tendo em conta a comple-

xidade da nação, as suas contradições e enormi-

dade (Loo e Davies, 2006). Mas este argumento 

é demasiado ambíguo e generalista para que 

possa ser um determinante crucial na interpreta-

ção desta conclusão. Até porque contraria a ar-

gumentação que suportou as expetativas inicial-

mente formuladas. Bae e Wang (2012) observa-

ram que o nome China numa empresa chinesa 

captava maior atenção junto do investidor quan-

do se estreava na bolsa norte-americana face às 

outras companhias. Estes dois autores sublinha-

ram contudo que este efeito cosmético do nome 

China, como consequência de uma maior pres-

são compradora causa pela atenção do mercado, 

não se verificava na bolsa de Hong Kong. Por 

essa razão, tentou-se replicar o mesmo procedi-

mento exclusivamente sobre os fundos domici-

liados no mercado norte-americano, mas a redu-

zida amostra impossibilitou qualquer investiga-

ção pormenorizada. 

 

De acordo com os resultados da regressão ex-

postos nos Quadros 1. e 2., observa-se efetiva-

mente algum efeito de atratividade dos fundos 

de investimento que exercem atividade na Índia 

e Brasil quando surgem notícias positivas sobre 

esses mercados emergentes. Neste caso, é pos-

sível afirmar, com um nível de confiança robus-

to, que a existência de notoriedade positiva po-

de significar um aumento de inflows na ordem 

de 1.2% e de 1% para os fundos indianos e bra-

sileiros, respetivamente. 

 

Alternativamente, pensou-se que a existência de 

notoriedade negativa poderia ter uma influência 

mais negativa nos fundos que investem no mer-

cado chinês do que nos outros fundos. Esta se-

gunda hipótese verifica-se. A evolução entre 

notícias negativas sobre a economia chinesa 

encontra uma correlação negativa com a entra-

da de fluxos. Os coeficientes são mais negati-

vos em relação à China do que os outros países 

dos BRIC, são estatisticamente significativos e 

suportam esta conclusão. O resultado não é 

muito mais forte do que o verificado com os 

fundos brasileiros, o que, apesar de não invali-

dar a conclusão anterior, abre espaço a algumas 

dúvidas sobre o efeito que se pretendia verificar 

inicialmente. 

e 
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Posto isto, analisando os resultados de uma for-

ma mais global, este estudo não deixa de dar 

um contributo importante para a literatura dos 

fundos. A investigação está um passo à frente 

do que Sirri e Tufano (1998) haviam evidencia-

do. Mais do que a simples contabilização das 

notícias, verifica-se que a identificação das no-

tícias positivas e das notícias negativas possui 

alguma força explicativa na variação dos fluxos 

financeiros para os fundos de investimento, tal 

como os dois investigadores haviam sugerido 

mas não comprovado empiricamente.  

 

Atendendo estritamente à relação entre as notí-

cias negativas e a dinâmica dos fluxos dos fun-

dos, verificam-se coeficientes negativos nos 

países BRIC, à exceção da Índia. Este resultado 

alinha-se com o que era intuitivamente expectá-

vel, uma vez que o surgimento de notícias nega-

tivas sobre determinada economia pode natural-

mente condicionar o investimento em ativos 

desse mercado. Embora não reportado, repetiu-

se a regressão para índices BNVI sem identifi-

cação das notícias positivas e negativas e da 

qual derivaram resultados estatisticamente frá-

geis, mas consistentes com os do estudo de Sirri 

e Tufano (1998).  

 

Os resultados globais apresentam ainda um ce-

nário que está também em linha com as impli-

cações das notícias da imprensa financeira nos 

movimentos de preço e volume das ações de 

uma empresa (Tetlock, 2007; e Dougal et al., 

2012).  

 

Adicionalmente, os resultados sobre a notorie-

dade negativa em torno dos fundos reforçam a 

pertinência das notícias como variável determi-

nante na escolha (neste caso, na rejeição) dos 

fundos de investimento. Perante um problema 

de escolha do fundo, o consumidor utiliza as 

notícias económicas para reduzir os seus custos 

na obtenção de informação, como defendido 

nos estudos de Kaniel, Starks e Vasudevan 

(2007) e Gualtieri e Petrella (2005). 

 

É razoável por isso afirmar que as notícias da 

imprensa financeira ajudam o consumidor no 

processo de decisão em relação às compras de 

fundos ao restringir o leque de opções. Esta é 

uma situação que encontra semelhanças com o 

comportamento do investidor descrito por Ode-

an (1998) e Barber e Odean (2008) relativamen-

te à notoriedade de uma ação: o agente supera o 

problema de assimetria de informação limitan-

do a sua busca no mercado a títulos que recen-

temente chamaram a sua atenção e escolhe uma 

ação dentro de um conjunto de ações que entra-

ram no seu radar. 

 

A diminuição dos custos na obtenção de infor-

mação levanta ainda implicações sobre o papel 

das notícias no processo de aprendizagem do 

consumidor. Kaniel, Starks e Vasudevan (2007) 

e Gualtieri e Petrella (2005) analisaram deci-

sões de compras de fundos ao longo do tempo 

perante menções de fundos de investimento em 

artigos em revistas especializadas do setor. E 

concluíram que os investidores têm a oportuni-

dade de aprender com os fundos de investimen-

to e de mudar a forma como pesam determina-

dos fatores, como a cobertura mediática, no 

momento de decidir onde efetuar as suas aplica-

ções. Face aos resultados apresentados e às ca-

raterísticas únicas dos indicadores BNVI, con-

forme elencadas no segundo capítulo, uma in-

vestigação mais profunda sobre a importância 

das notícias no processo de aprendizagem pode-

rá ajudar a compreender melhor aspetos funda-

mentais do comportamento dos consumidores, 

nomeadamente em relação às suas decisões no 

mercado dos fundos de investimento. 

 

Importa também sublinhar as implicações dos 

retornos passados (           na evolução dos flu-

xos financeiros dos fundos. Os resultados dos 

Quadros 1. e 2. são consistentes com as anterio-

res conclusões de Gruber (1996), Goetzmann e 

Peles (1997), Sirri e Tufano (1998), Gualtieri e 

Petrella (2005) e Kaniel, Starks e Vasudevan, 

(2007): os investidores procuram retornos. 
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No caso dos BRIC, essa relação é mais pronun-

ciada nos fundos que investem na Índia, por 

sinal os que apresentam um relação mais salien-

te entre notícias positivas e fluxos. Isto indicia 

que, enquanto mecanismo que reduz os custos 

de pesquisa do consumidor, a importância da 

imprensa financeira também se observa na for-

ma como direciona o consumidor a procurar 

retornos passados, como Sirri e Tufano (1998) e 

Huang, Wei e Yan (2007) haviam notado. “In 

their absence, investors might be much less per-

formance-sensitive in allocating their monies to 

funds” (Sirri e Tufano, 1998: 1591). 

 

Relativamente às outras variáveis de controlo, 

os resultados para cada conjunto de fundos es-

tão de uma forma geral consistentes com o que 

foram divulgados. Os fundos mais novos e com 

mais fluxos no mês anterior observam maior 

entrada de fluxos (Gruber, 1996; Goetzmann e 

Peles, 1997; Sirri e Tufano, 1998; e Cooper, 

Gulen e Rau; 2005).  

 

Nos Quadros 3. e 4. expõem-se os resultados da 

replicação das anteriores regressões com a ex-

ceção da variável dependente, a dos fluxos dos 

fundos contemporâneos. No seu lugar, coloca-

ram-se os fluxos acumulados nos três (colunas 

1-4), seis (colunas 5-8) e 12 meses seguintes 

(colunas 8-12). O objetivo é tentar perceber a 

extensão do efeito da visibilidade de um fundo 

ao longo do tempo.  

 

Embora os resultados estejam geralmente em 

linha com o discutido anteriormente, adicionan-

do robustez às conclusões, o decréscimo da in-

tensidade dos coeficientes na relação entre notí-

cias e fluxos financeiros é intuitivamente expli-

cado com o aparecimento de novas notícias ao 

longo do tempo. Da mesma forma, também os 

coeficientes da relação entre as variáveis de 

controlo e as dinâmicas dos fluxos vão enfra-

quecendo, com principal incidência na variável 

do retorno do fundo. 

5.2 Agitações na atenção: interpretação e 

discussão 

 

Os resultados dos Quadros 5. e 6., sobre as pri-

meiras diferenças positivas, sublinham a con-

clusão fundamental que foi avançada no ponto 

anterior. A hipótese principal é refutada quando 

se observam as leituras negativas dos coeficien-

tes entre as notícias sobre a China e a dinâmica 

de fluxos para os fundos que atuam na região 

(coluna 1).  

 

Por outras palavras, sempre que há um aumento 

de notícias positivas sobre a economia chinesa 

num mês face ao mês anterior observa-se uma 

saída de fluxos financeiros dos fundos na or-

dem dos 0.7%. Esta é uma situação inesperada 

à luz do que fora argumentado anteriormente. 

 

Da mesma forma, os Quadros 7. e 8. expõem 

saltos na cobertura mediática sobre o país 

BRIC. Também aqui os resultados deixam pou-

cas dúvidas: rejeita-se a hipótese principal pela 

razão de que os coeficientes da relação entre 

notícias positivas sobre a China e fluxos dos 

fundos são negativos, embora em níveis de 

significância estatística que impedem conclu-

sões robustas. 

 

Por outro lado, como se verificou no ponto an-

terior, os fundos que investem na Índia (coluna 

2) parecem captar maior atenção dos investido-

res, na medida em que observam maior entrada 

de fluxos, na ordem dos 3.3%, sempre que há 

um aumento de notícias positivas sobre a eco-

nomia indiana. Os resultados em relação aos 

fundos com atividade no mercado brasileiro 

(coluna 4) mostram que o efeito da atenção 

também não deve ser negligenciado. Relativa-

mente aos fundos que investem na Rússia 

(coluna 3), os dados são pouco consistentes. 

 

Embora não esteja em linha com o inicialmente 

expectável, este resultado sustenta a conclusão 
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principal retirada no ponto anterior na medida 

em que refuta a hipótese primordial formulada 

relativamente aos fundos chineses. 

 

Todavia, em relação à segunda hipótese, sobre 

o facto de perturbações negativas em relação à 

notoriedade dos fundos terem um efeito mais 

intenso sobre a saída de fluxos nos fundos chi-

neses do que nos outros fundos dos BRIC, a 

conclusão do ponto anterior é contrariada nos 

mesmos Quadros 5., 6., 7. e 8. apresentados 

nesta secção. 

 

Verifica-se, efetivamente, uma dinâmica de 

outflows nos fundos que investem no mercado 

chinês perante agitações da notoriedade negati-

va desses fundos. Mas os coeficientes são mais 

intensos em relação aos fundos com atividade 

no mercado indiano. Um aumento das notícias 

negativas sobre a economia da Índia face ao 

mês anterior poderá significar a saída de 2.8% 

de fluxos financeiros dos fundos aí representa-

dos. 

 

Numa análise mais geral, estes dados conferem 

maior importância às notícias da Bloomberg 

como refletor de agitações na atenção do inves-

tidor, porque apresenta coeficientes mais inten-

sos do que os observados com os indicadores 

BNVI mais simples e apresentados na secção 

anterior. Por isso, também acrescentam utilida-

de a este indicador enquanto mecanismo deter-

minante na redução de custos de pesquisa, con-

sistentes com os estudos de Sirri e Tuffano 

(1998), Gualtieri e Petrella (2005) e Kaniel, 

Starks e Vasudevan (2007). 

 

Sublinhe-se ainda que um acréscimo da visibili-

dade positiva ou negativa dos fundos através 

das notícias pode igualmente revelar implica-

ções ao nível da gestão operacional dos pró-

prios fundos. 

 

Isto porque, na medida em que os custos com as 

comissões praticadas pelos fundos estão nor-

malmente associados ao nível de gastos do fun-

do com despesas de marketing e publicidade 

(Barber, Odean e Zheng, 2005), entender as 

mudanças mais bruscas no sentimento dos con-

sumidores poderá ajudar os gestores a otimizar 

a gestão dos recursos de que dispõem para a 

divulgação maior ou menor dos fundos. E, ten-

do em consideração que os consumidores ten-

dem a rejeitar fundos com fees elevadas 

(Barber, Odean e Zheng, 2005), estes resultados 

tornam-se ainda mais relevantes para os gesto-

res dos fundos. 

 

Por outro lado, pode ser interessante observar 

qual a origem ou o destino dos fluxos financei-

ros dos fundos que investem nestas economias 

emergentes. Goetzmann e Massa (2000) deram 

uma pista: “We find that flows into equity funds 

- both domestic and international - are nega-

tively correlated to flows to money market 

funds and precious metals funds” (Goetzmann e 

Massa, 2000: 3).  

 

À luz dos indicadores BNVI, construídos com 

base no sentimento do consumidor em relação à 

economia, e do mercado específico dos BRIC, 

aprofundar esta investigação nesta direção po-

derá ser importante para desvendar novos pa-

drões comportamentais dos investidores no que 

toca à indústria dos fundos de investimento. 

 

6. Conclusão 

 

Esta investigação procurou avaliar se os fundos 

que investem na China chamam mais a atenção 

do que os fundos que investem nas outras eco-

nomias dos BRIC. Isto implicaria que, para va-

lidar esta hipótese de trabalho, a relação entre 

as notícias positivas da Bloomberg sobre a eco-

nomia chinesa e a dinâmica de fluxos dos fun-

dos que investem naquele mercado teria de ser 

positiva e de forma mais intensa do que se ob-

serva com os fundos dos outros mercados emer-

gentes. 

 

Como alternativa ao efeito de atratividade pro-

curou-se um efeito de repulsa ou aversão impli-

cando que, perante uma notoriedade negativa, 

os fundos chineses observariam uma saída de 

 Fundos MADE IN CHINA...: 69 



70 : Cadernos do Mercado de Valores Mobiliários 

 

fluxos mais intensa do que os outros fundos dos 

BRIC. 

 

Os resultados alcançados não deixam margem 

para dúvidas relativamente à pergunta inicial. A 

partir das regressões não foi possível evidenciar 

qualquer efeito de atração nos fundos de inves-

timento chineses. Há duas razões principais que 

atestam esta conclusão: primeiro, porque não há 

qualquer relação entre notícias positivas e en-

trada de fluxos para os fundos que investem na 

China; e, segundo, porque esse efeito de atrati-

vidade existe nos fundos de investimento que 

exercem atividade na Índia e Brasil capazes de 

induzir dinâmicas de inflows, ao contrário dos 

fundos chineses. 

 

Procurou-se investigar a hipótese através de 

agitações na atenção do investidor. Contudo, 

perante subidas de notícias positivas sobre a 

China também não se verificou uma correspon-

dente entrada de fluxos para os fundos. Os re-

sultados confirmaram a conclusão fundamental 

deste estudo e salientaram as evidências já 

apontadas para os fundos na Índia e no Brasil. 

 

Este estudo apresenta alguns contributos positi-

vos numa área que tem merecido pouca atenção 

por parte da comunidade académica: a influên-

cia das notícias da imprensa especializada no 

comportamento dos consumidores de fundos de 

investimento. 

 

Esta relação apenas foi analisada em três traba-

lhos identificados no presente estudo, embora 

de uma forma diferente e com objetivos dife-

rentes: Sirri e Tufano (1998), Gualtieri e Pe-

trella (2005) e Kaniel, Starks e Vasudevan 

(2007) estudaram menções diretas dos fundos 

na imprensa para avaliar custos na obtenção de 

informação e processos de aprendizagem dos 

investidores, em vez da frequência de notícias 

publicadas sobre o crescimento económico dos 

BRIC como indicador indireto para medir a 

visibilidade dos fundos. Também aqui há outro 

ponto distintivo a salientar: o modo como foram 

construídos os indicadores de visibilidade da 

Bloomberg, conforme explicados no Capítulo 

II, reforçam o estatuto único deste trabalho. 

 

Adicionalmente, em termos de resultados, este 

estudo torna mais claro que a identificação das 

notícias positivas e das notícias negativas pos-

sui alguma força explicativa na variação dos 

fluxos financeiros para os fundos de investi-

mento. Repetiu-se a regressão para índices 

BNVI sem distinção das notícias positivas e 

negativas, mas sem resultados estatisticamente 

significativos, em linha com os do estudo de 

Sirri e Tufano (1998).  

 

Por outro lado, verificou-se que perante notícias 

negativas existe um claro movimento de saída 

de fluxos, sublinhando a importância das notí-

cias como variável determinante na escolha 

(neste caso, na rejeição) dos fundos de investi-

mento, reduzindo os custos de pesquisa do con-

sumidor, como defendido nos estudos de Kani-

el, Starks e Vasudevan (2007) e Gualtieri e Pe-

trella (2005). Como tal, as evidências de tal me-

canismo que restringe o leque de opções de fun-

dos são consistentes com o processo de escolha 

evidenciado por Odean (1998) e Barber e Ode-

an (2008) relativamente a uma ação: os investi-

dores superam o problema de assimetria de in-

formação limitando a sua busca no mercado 

acionista a títulos que recentemente chamaram 

a sua atenção. 

 

Analisando a visibilidade negativa em torno dos 

fundos, os resultados foram mais ambíguos e 

divergentes no momento de confirmar ou rejei-

tar a hipótese alternativa. Em alguns casos os 

resultados sugerem um efeito de aversão dos 

consumidores aos fundos chineses quando sur-

gem notícias negativas acerca da economia chi-

nesa. Todavia, noutros casos, os resultados ob-

servados rejeitam esta segunda hipótese. 

 

Algumas das conclusões deste estudo podem 

ser importantes para vários agentes no mercado: 

para os reguladores, porque, entre outras princi-

pais funções, têm como missão contribuir para 

um mercado com informação simétrica; para os 
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investidores, porque algumas evidências deste 

estudo sugerem que as notícias parecem tornar 

o consumidor mais sensível aos retornos passa-

dos dos fundos; e para os gestores dos próprios 

fundos, porque perceber a notoriedade (positiva 

ou negativa) dos fundos pode ser uma ferra-

menta bastante útil para a otimização dos recur-

sos disponíveis na medida em que a literatura 

associa um aumento dos gastos de operação dos 

fundos aos gastos com marketing.  

 

Neste ponto, torna-se importante referir que a 

impossibilidade de obter dados relativos aos 

gastos dos fundos com publicidade limitou al-

gumas das conclusões evidenciadas pelo estu-

do.  

 

Por outro lado, as limitações ao nível da fre-

quência dos dados dos fluxos dos fundos im-

possibilitaram maior precisão na análise estatís-

tica dos dados, na medida em que a periodicida-

de mensal da série poderá esconder ou encobrir 

alguns resultados que adviriam de uma periodi-

cidade diária ou mesmo semanal.  

Sobre eventuais medidas de risco como variá-

veis explicativas adicionais, não foi possível 

obter dados relativamente ao risco das carteiras 

dos fundos. E também não foram consideradas 

outros indicadores de risco-país, como os spre-

ads das obrigações do tesouro de cada país 

face à dívida alemã ou norte-americana, pois 

assumiu-se que parte do risco estaria já incorpo-

rado na notícia.  

 

Houve também limitações identificadas anteri-

ormente quanto à construção dos indicadores de 

visibilidade BNVI, que deixaram de lado notí-

cias do âmbito geopolítico, financeiro ou outro 

e que podem ter influência no sentimento do 

investidor. 

 

Os resultados obtidos podem abrir as portas a 

eventuais investigações. Nomeadamente, perce-

ber a origem e destino dos fluxos dos BRIC e 

das novas economias emergentes. Como ponto 

de partida, Goetzmann e Massa (2000) repara-

ram que há uma correlação negativa entre os 

fluxos dos fundos de ações e os fluxos dos fun-

dos de metais e mercado monetário. 
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Quadro 1 

Regressão OLS para os BNVI 

 

Este quadro apresenta a regressão OLS para avaliar o efeito da frequência de notícias da Bloomberg sobre o 

fluxo financeiro do fundo de investimento contemporâneo com winsorização. O retorno é do período anterior. 

Os símbolos *,** e *** representam níveis de significância de 10%, 5% e 1%, respetivamente. 

Variáveis (1) (2) (3) (4) 

     

  0.100*** 0.264*** -0.015 0.035*** 

 (7.45) (21.89) (-1.52) (3.09) 

 -0.003*** -0.004*** 0.000 -0.002*** 

 (-3.72) (-6.92) (0.91) (-11.23) 

 -0.001 0.012*** -0.017*** -0.011*** 

 (-0.42) (3.66) (-7.74) (-17.52) 

 0.278*** 0.085*** 0.038 0.278*** 

 (8.38) (3.85) (1.57) (29.34) 

BNVI China Positivo -0.008***    

 (-4.38)    

BNVI China Negativo -0.008***    

 (-6.89)    

BNVI Índia Positivo  0.012***   

  (3.36)   

BNVI Índia Negativo  0.006***   

  (2.62)   

BNVI Rússia Positivo   -0.000  

   (-0.07)  

BNVI Rússia Negativo   -0.003***  

   (-2.67)  

BNVI Brasil Positivo    0.010*** 

    (10.80) 

BNVI Brasil Negativo    -0.004*** 

    (-7.41) 

     

Constante 0.039** -0.116*** 0.130*** 0.087*** 

 (2.27) (-4.03) (7.39) (18.18) 

Observações 12768 14081 12244 87341 

R2 0.108 0.058 0.009 0.104 
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Variáveis (1) (2) (3) (4) 

     

  0.105*** 0.270*** -0.013 0.035*** 

 (7.64) (21.77) (-1.27) (2.98) 

 -0.003* -0.004*** 0.000 -0.002*** 

 (-3.67) (-6.77) (0.87) (-11.23) 

 -0.001 0.012*** -0.017*** -0.011*** 

 (-0.32) (3.38) (-7.62) (-17.24) 

 0.277*** 0.085*** 0.038 0.277*** 

 (8.37) (3.85) (1.59) (29.28) 

DBNVI China Positivo -0.012***    

 (-7.58)    

DBNVI China Negativo -0.009***    

 (-5.35)    

DBNVI Índia Positivo  0.012***   

  (5.86)   

DBNVI Índia Negativo  0.016   

  (0.59)   

DBNVI Rússia Positivo   0.002  

   (1.24)  

DBNVI Rússia Negativo   -0.003  

   (-1.50)  

DBNVI Brasil Positivo    0.006*** 

    (7.50) 

DBNVI Brasil Negativo    -0.007*** 

    (-7.78) 

     

Constante 0.031* -0.095*** 0.125*** 0.094*** 

 (1.84) (-3.35) (7.14) (19.31) 

Observações 12808 14081 12244 87395 

R2 0.110 0.057 0.009 0.103 

Quadro 2 

Regressão OLS para as dummies dos BNVI 

 

Este quadro apresenta a regressão OLS para avaliar o efeito da frequência de notícias da Bloomberg sobre o 

fluxo financeiro do fundo de investimento contemporâneo com winsorização. O retorno é do período anterior. 

Os símbolos *,** e *** representam níveis de significância de 10%, 5% e 1%, respetivamente. 
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Quadro 5 

Regressão OLS para as primeiras diferenças dos BNVI 

 

Este quadro apresenta a regressão OLS para avaliar o efeito das primeiras diferenças das notícias da Bloomberg 

o fluxo financeiro do fundo de investimento contemporâneo com winsorização. O retorno é do período anterior. 

Os símbolos *,** e *** representam níveis de significância de 10%, 5% e 1%, respetivamente. 

Variáveis (1) (2) (3) (4) 

     

  0.110*** 0.288*** -0.011 0.037*** 

 (8.01) (24.36) (-1.08) (3.18) 

 -0.003*** -0.004*** 0.000 -0.002*** 

 (-3.97) (-7.47) (0.80) (-11.02) 

 0.001 0.013*** -0.016*** -0.009*** 

 (0.45) (3.62) (-7.52) (-15.87) 

 0.281*** 0.082** 0.039 0.279*** 

 (8.48) (3.64) (1.61) (29.45) 

DIBNVI China Positivo -0.007**    

 (-2.04)    

DIBNVI China Negativo -0.011***    

 (-4.85)    

DIBNVI Índia Positivo  0.033***   

  (10.06)   

DIBNVI Índia Negativo  -0.028***   

  (-5.02)   

DIBNVI Rússia Positivo   -0.000  

   (-0.10)  

DIBNVI Rússia Negativo   -  

   -  

DIBNVI Brasil Positivo    0.011*** 

    (5.20) 

DIBNVI Brasil Negativo    -0.004*** 

    (-5.36) 
     

Constante 0.011 -0.114*** 0.120*** 0.086*** 

 (1.89) (-3.83) (7.02) (18.50) 

Observações 10767 14081 12244 87340 

R2 0.105 0.074 0.009 0.103 
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Quadro 6 

Regressão OLS para as dummies das primeiras diferenças dos BNVI 

 

Este quadro apresenta a regressão OLS para avaliar o efeito das primeiras diferenças das notícias da Bloomberg 

sobre o fluxo financeiro do fundo de investimento contemporâneo com winsorização. O retorno é do período 

anterior. Os símbolos *,** e *** representam níveis de significância de 10%, 5% e 1%, respetivamente. 

Variáveis (1) (2) (3) (4) 

     

  0.110*** 0.252*** -0.012*** 0.039*** 

 (8.14) (20.54) (-1.23) (3.18) 

 -0.003* -0.003*** 0.000 -0.002*** 

 (-4.03) (-6.13) (0.77) (-10.93) 

 0.002 0.009*** -0.016*** -0.009*** 

 (0.81) (2.77) (-7.52) (-15.10) 

 0.284*** 0.096*** 0.039 0.281*** 

 (8.56) (4.29) (1.61) (3.18) 

DDIBNVI China Positivo -0.001    

 (-0.48)    

DDIBNVI China Negativo -0.010***    

 (-1.73)    

DDIBNVI Índia Positivo  0.033***   

  (7.10)   

DDIBNVI Índia Negativo  -0.023***   

  (-10.83)   

DDIBNVI Rússia Positivo   -0.015**  

   (-3.13)  

DDIBNVI Rússia Negativo   -  

   -  

DIBNVI Brasil Positivo    0.006*** 

    (9.28) 

DDIBNVI Brasil Negativo    -0.008*** 

    (-4.92) 
     

Constante 0.009 -0.090*** 0.136*** 0.085*** 

 (0.53) (-3.03) (7.67) (16.51) 

Observações 12767 14081 12244 87340 

R2 0.103 0.064 0.009 0.102 
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Quadro 7 

Regressão OLS para as jumps dos BNVI 

 

Este quadro apresenta a regressão OLS para avaliar o efeito de saltos no número de notícias da Bloomberg o 

fluxo financeiro do fundo de investimento contemporâneo com winsorização. O retorno é do período anterior. 

Os símbolos *,** e *** representam níveis de significância de 10%, 5% e 1%, respetivamente. 

Variáveis (1) (2) (3) (4) 

     

  0.109*** 0.264*** -0.012*** 0.034*** 

 (8.06) (21.29) (-1.18) (3.08) 

 -0.003* -0.004*** 0.000 -0.002*** 

 (-3.98) (-6.43) (0.83) (-11.01) 

 0.001 0.010*** -0.016*** -0.009*** 

 (0.57) (2.84) (-7.51) (-15.57) 

 0.282*** 0.084*** 0.039 0.280*** 

 (8.55) (3.78) (1.61) (29.60) 

JBNVI China Positivo -0.004    

 (1.24)    

JBNVI China Negativo -0.011***    

 (-4.88)    

JBNVI Índia Positivo  0.022***   

  (4.65)   

JBNVI Índia Negativo  -0.017***   

  (-3.10)   

JBNVI Rússia Positivo   -0.003**  

   (-1.15)  

JBNVI Rússia Negativo   -  

   -  

JBNVI Brasil Positivo    0.025*** 

    (10.58) 

JBNVI Brasil Negativo    -0.002*** 

    (-2.24) 
     

Constante 0.006 -0.079*** 0.121*** 0.081*** 

 (0.39) (-2.71) (7.06) (17.62) 

Observações 12764 14081 12244 87337 

R2 0.105 0.056 0.009 0.103 
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Quadro 8 

Regressão OLS para as dummies das jumps dos BNVI 

 

Este quadro apresenta a regressão OLS para avaliar o efeito de saltos no número de notícias da Bloomberg so-

bre o fluxo financeiro do fundo de investimento contemporâneo com winsorização. O retorno é do período an-

terior. Os símbolos *,** e *** representam níveis de significância de 10%, 5% e 1%, respetivamente. 

Variáveis (1) (2) (3) (4) 

     

  0.109*** 0.253*** -0.011*** 0.038*** 

 (8.07) (19.65) (-1.14) (3.18) 

 -0.003* -0.003*** 0.000 -0.002*** 

 (-4.00) (-5.78) (0.82) (-11.02) 

 0.002 0.008*** -0.016*** -0.009*** 

 (0.83) (2.43) (-7.51) (-14.70) 

 0.284*** 0.087*** 0.039 0.280*** 

 (8.58) (3.92) (1.61) (29.59) 

DJBNVI China Positivo -0.003    

 (-1.59)    

DJBNVI China Negativo -0.003***    

 (-2.23)    

DJBNVI Índia Positivo  0.006***   

  (2.89)   

DJBNVI Índia Negativo  -0.016***   

  (-7.91)   

DJBNVI Rússia Positivo   -0.000  

   (-0.13)  

DJBNVI Rússia Negativo   -  

   -  

DJNVI Brasil Positivo    0.005*** 

    (7.99) 

DJBNVI Brasil Negativo    -0.002*** 

    (-2.71) 

     

Constante 0.003 -0.059*** 0.120*** 0.078*** 

 (0.18) (-2.08) (7.05) (17.03) 

Observações 12724 12768 12244 87341 

R2 0.103 0.059 0.009 0.102 
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