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RESUMO 

Neste estudo se examinou uma possível associação entre a convergência parcial e integral das 

normas de contabilidade do International Financial Reporting Standard (IFRS) no Brasil com 

os Investimentos Diretos Estrangeiros (IDEs). A literatura sobre o tema aponta que a adoção 

das normas do IFRS por um determinado país reduz a assimetria de informações dos 

investidores internacionais, ocasionando um aumento nos IDEs. Para esta investigação foram 

utilizados dados do período que corresponde ao mês de setembro de 1995 a fevereiro de 2015. 

Os resultados encontrados foram divergentes para os períodos de convergência parcial e 

integral das normas do IFRS no Brasil. Apenas o período de convergência integral mostrou 

estar relacionado aos níveis dos IDEs. Dessa forma, este estudo traz evidências que a 

qualidade da informação contábil é um fator importante na explicação da alocação de recursos 

dos investidores. 

 

Palavras-Chave: International Financial Reporting Standard; investimentos diretos 

estrangeiros; assimetria de informações. 

 

Área Temática do evento: Contabilidade para Usuários Externos 

 

1 INTRODUÇÂO 

A abertura do comércio internacional a partir do século XX criou a necessidade e 

ampliou as possibilidades para a convergência das normas contábeis. Usuários da informação 

contábil além fronteiras poderiam analisar e interpretar demonstrações contábeis dentro de um 

mesmo sistema de códigos. 

A partir de 2005 as empresas que negociavam ações nas bolsas de valores européias, 

com algumas exceções, foram obrigadas a utilizar as normas do International Financial 

Reporting Standard (IFRS). No Brasil, as normas contábeis então definidas pela Lei 6.404/76 

tiveram alterações pelas Leis 11.638/07 e 11.941/09 em um processo de convergência às 

normas internacionais e, a partir do exercício de 2010, as empresas foram obrigadas a 

divulgarem suas demonstrações nos padrões do IFRS. 

A adoção das normas internacionais de contabilidade se fundamenta no aumento da 

relevância da informação contábil para a tomada de decisões. Essa adoção implicaria no 

mailto:brunofig@ymail.com
mailto:sirlemes@uol.com.br


 
 

 

aumento da transparência da informação contábil e, por conseguinte, a redução da assimetria 

informacional. 

Segundo Daske, Hail, Leuz e Verdi (2008) apenas a adoção do padrão IFRS não 

garante uma melhora na qualidade informacional. Esta estaria relacionada também a fatores 

como o ambiente institucional, ambiente político, estrutura de propriedade, entre outros. Para 

Holthausen (2009), as diferenças no ambiente institucional dos diversos países podem ser de 

tal magnitude que inviabilizam a adoção de um único sistema de normas contábeis. Contudo, 

Barth, Landsman e Lang (2008) encontraram evidências de um aumento da qualidade da 

informação contábil após a adoção das normas internacionais.  

Assim, não há consenso na literatura sobre os possíveis impactos trazidos pela adoção 

das normas do IFRS para os usuários da informação contábil. Neste sentido, uma questão 

importante a ser investigada é a influência das normas contábeis do IFRS para o investimento 

direto estrangeiro (IDE) (Hamberg, Mavruk & Sjogren, 2013; Gordon, Loeb & Zhu, 2012; 

Nnadi & Soobaroyen, 2015). 

A literatura que relaciona o IDE com a informação contábil indica que os países que 

adotam um mesmo sistema normativo contábil tendem a reduzir os custos de processamento 

de informações por parte dos investidores, reduzindo, assim, o prêmio de risco exigido dos 

investimentos (Black, Carnes, Jandick & Henderson, 2007). De acordo com Porters e Rey 

(2005), os investidores internacionais tendem a alocar recursos em países que apresentam alta 

qualidade da informação contábil, diminuindo o viés de seleção. 

Posto isto, o presente trabalho pretende responder a seguinte questão: qual a influência 

da adoção das normas contábeis do IFRS pelo Brasil nos níveis de IDE? 

Este questionamento torna-se relevante dado que o IDE representa um importante 

fator para o desenvolvimento da economia brasileira (Baer & Sirohi, 2013). De acordo com 

Hearn, Piesse e Strange (2010) os investimentos estrangeiros representam importantes fontes 

de recursos para os países emergentes, mitigando sérios problemas de poupanças internas.  

Ademais, Gordon et al. (2012) entendem que uma possível influência das normas 

contábeis do IFRS sobre os níveis de IDE seria potencializada para os mercados emergentes 

em que, historicamente, as normatizações contábeis destes mercados, anteriores ao IFRS, não 

privilegiavam informações relevantes aos investidores. O mercado brasileiro, supostamente, 

enquadra-se neste cenário. 

Esse estudo pretende contribuir, portanto, no entendimento de como os influxos de 

recursos de investidores internacionais dirigidos ao mercado brasileiro reagiram à adoção das 

normas de contabilidade do IFRS, considerando que este processo de convergência contábil é 

relativamente recente no Brasil. Adicionalmente, se analisou de forma distinta o período de 

convergência parcial e integral das normas do IFRS, de forma a investigar os volumes de 

investimentos estrangeiros de médio e longo prazos (IDEs) nestes dois períodos. 

As técnicas de regressão por Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) indicaram um 

efeito positivo e estatisticamente significante entre os níveis de IDEs e o período de adoção 

integral das normas contábeis do IFRS. Entretanto, não houve evidências que o período de 

adoção parcial das normas do IFRS impactou os IDEs. Para contornar possíveis efeitos de 

endogeneidade na modelagem econométrica e como validação dos resultados, o presente 

estudo empregou o método dos Mínimos Quadrados Ordinários de Dois Estágios (MQ2E) por 

meio de variáveis instrumentais (VI). Estes resultados foram semelhantes aos encontrados por 

meio das regressões de MQO. 

Os resultados alcançados possuem importantes implicações para investidores e 

normatizadores da área contábil. Este estudo traz insights de como a quantidade e a qualidade 

da informação contábil podem afetar os níveis de assimetria de informações entre empresas e 

investidores internacionais. Neste sentido, o estudo torna-se interessante pois, até 



 
 

 

recentemente, a contabilidade brasileira voltava-se para o atendimento de informações 

requeridas pela esfera governamental, tratando a figura dos investidores como stakeholders 

secundários. 

O estudo está dividido em cinco seções. A primeira seção se refere a esta introdução. 

A segunda seção trata da relação teórica entre IFRS e IDE. A terceira e quarta seções 

apresentam, respectivamente, os aspectos metodológicos e a análise dos resultados. Por fim, a 

seção cinco apresenta as considerações finais. 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A normatização contábil entendida como parte integrante da infraestrutura 

institucional de um país objetiva, em última instância, a alocação e o fluxo de recursos entre 

os agentes econômicos (Nnadi & Soobaroyen, 2015). Neste sentido, seria razoável o 

questionamento se uma determinada normatização contábil pode ser um fator explicativo 

preponderante para os IDEs. 

Segundo Chen, Ding e Xu (2014), os investimentos realizados entre os países que 

adotam o mesmo padrão contábil tendem a diminuir os custos de transações dos investidores, 

pois permitem um maior grau de comparabilidade do desempenho econômico e financeiro das 

firmas. Os autores apontam, também, que uma possível associação entre uma determinada 

normatização contábil e investimentos estrangeiros depende do nível em que as informações 

contábeis são relevantes para os investidores. O conceito de comparabilidade está relacionado 

ao menor viés entre as normas contábeis quanto ao reconhecimento e mensuração das 

transações de diferentes naturezas. Os estudos sobre o tema não têm alcançado resultados 

convergentes. 

Yip e Young (2012) examinaram se a adoção obrigatória do IFRS aumentaria a 

comparabilidade da informação contábil. A amostra deste estudo foi constituída por empresas 

que representam 17 países europeus. Os autores encontraram evidências que a convergência 

do “padrão local” para o IFRS foi um direcionador para o aumento da comparabilidade das 

demonstrações contábeis. 

 Para Defond, Hu, Hung e Li (2011), os países europeus com as regras de implantação 

do IFRS mais “rígidas” foram os que obtiveram maior grau de comparação das informações 

contábeis. No entanto, Kvaal e Nobes (2010) encontraram evidências que as normas do IFRS 

são subjetivas a ponto de reduzir a comparabilidade de informações contábeis de empresas 

localizadas em distintos países. 

Outro ponto importante da relação entre a normatização contábil e os IDEs diz 

respeito a relevância da informação contábil para os investidores. O conceito de relevância da 

informação contábil está estritamente relacionado à qualidade deste tipo de informação 

disponibilizada pelas firmas aos mais variados agentes econômicos. Por sua vez, o termo 

qualidade da informação contábil está associado a uma melhor representação das transações 

econômicas a partir dos seus elementos quantitativos e qualitativos (Barth et al., 2008). 

Em relação ao IFRS, algumas pesquisas têm apontado que este sistema normativo, de 

forma geral, apresenta um efeito positivo sobre a qualidade da informação contábil, o que 

impactaria os mercados financeiros em termos de: redução do custo de capital para as 

empresas (Daske et al., 2008); aumento da acurácia na previsão dos lucros das empresas pelos 

analistas de mercado (Glaum, Baetge, Grothe & Oberdorster, 2013); e aumento do 

investimento direto estrangeiro para os países adotantes do IFRS (Chen et al., 2014). 

Dessa forma, foram definidas duas hipóteses para buscar evidências quanto a adoção 

do IFRS ser um fator preponderante para os IDEs. 

 



 
 

 

Hipótese alternativa 1 (H1): a adoção parcial das IFRS pelo Brasil influenciou os níveis de 

Investimento Direto Estrangeiro (IDE). 

 

Hipótese alternativa 2 (H2): a adoção integral das IFRS pelo Brasil influenciou os níveis de 

Investimento Direto Estrangeiro (IDE). 

 

A construção das hipóteses 1 e 2 se justifica no caso brasileiro, pois o processo de 

convergência às normas do IFRS foi dividido em duas etapas. A primeira etapa consistiu em 

uma espécie de “convergência parcial” para o ano calendário de 2008 e 2009, com a adoção 

de alguns IFRS via CPC. Na segunda etapa, a partir do exercício de 2010, as empresas foram 

obrigadas a divulgarem suas demonstrações integralmente nos padrões do IFRS. 

 

3 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

3.1 Coleta de Dados e Amostra 

Os dados utilizados neste estudo foram coletados no banco de dados disponibilizado 

pelo Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (IPEA)
1
. Estes dados correspondem ao 

período do mês de setembro de 1995 a fevereiro de 2015 (base de dados mensal), totalizando 

234 observações e se referem a dados agregados da economia brasileira. Esta técnica de 

agregação dos dados para investigação da relação entre a adoção das IFRS por um 

determinado país e os níveis de IDEs pode ser identificada em outros trabalhos (Gordon et al., 

2012; Nnadi & Soobaroyen, 2015). 

O período de análise contempla alguns importantes eventos de ordem mundial como 

a “bolha” dos preços das ações de empresas de alta tecnologia no mercado norte-americano 

no ano de 2001, a crise econômica Argentina também no ano de 2001 e a crise financeira 

norte-americana (crise dos títulos subprime) a partir do ano de 2007.  De acordo com Mensi, 

Hammoudeh, Reboredo e Nguyen (2014) e Bianconi, Yoshino e Sousa (2013), estes eventos 

impactaram de forma direta ou indireta o mercado brasileiro em relação aos títulos de dívida 

das empresas e os preços das ações negociadas na bolsa de valores brasileira. 

Um aspecto importante na amostra é que sua unidade de análise se situa para o nível 

do país. Assim, uma possível influência da adoção das normas contábeis do IFRS para os 

níveis dos IDEs foi investigada por meio dos seus valores agregados para o mercado 

brasileiro. 

 

3.2 Modelagem Econométrica 

A técnica econométrica empregada foi a análise de regressão múltipla. Esta técnica 

admite valores métricos para a variável dependente, enquanto as variáveis independentes 

podem ser métricas ou não métricas (Brooks, 2008). 

A relação entre a adoção das normas do IFRS pelo Brasil e o IDE foi investigado por 

meio da seguinte modelagem econométrica: 

 
                                       

                                                              

(1) 

Onde: 

IDEt: investimento direto estrangeiro no período t; 

IFRSParcial: variável dicotômica que assume o valor 1 para o período de convergência parcial das 

normas contábeis do IFRS no Brasil; assume o valor 0 para as demais observações; 
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IFRSIntegral: variável dicotômica que assume o valor 1 a partir do ano 2010 quando houve a adoção 

integral das normas do IFRS no Brasil; assume o valor 0 para as demais observações; 

controle: variáveis de controle; 

β0, β1, β2 e βn: coeficientes do modelo de regressão e; 

εt: termo de erro. 

 

Foi esperado que os coeficientes    e   , que estão associados, respectivamente, às 

figuras da adoção parcial e integral das IFRS pelo Brasil, apresentassem sinal positivo e 

significância estatística. Este resultado indicaria que as informações contábeis advindas das 

normas do IFRS são relevantes para os investidores estrangeiros no que se refere ao processo 

de alocação de recursos para o mercado brasileiro. 

As variáveis de controle utilizadas neste estudo levaram em consideração que o risco a 

ser remunerado nos IDEs diz respeito ao risco sistemático, ou seja, assumiu-se que os 

investidores internacionais possuem em maior ou menor grau uma carteira de investimentos 

diversificada. Por isso, não foram consideradas informações específicas das empresas 

brasileiras, como índices de rentabilidade, liquidez, entre outros, pois estes riscos poderiam, a 

priori, serem eliminados por meio da diversificação dos investimentos. 

A escolha das variáveis de controle foi baseada nos trabalhos de Godinez e Liu (2015), 

Boateng, Hua, Nisar e Wu (2015), Nnadi e Soobaroyen (2015), Herrera-Echeverri, Harr e 

Estévez-Bretón (2014), Hamberg et al. (2013) e Gordon et al. (2012). O Quadro 1 apresenta, 

de forma resumida, as variáveis de controle. 

 
Variáveis de Controle Descrição 

Risco_País 

Este indicador baseia-se na diferença entre os retornos oferecidos por títulos de 

dívida emitidos por países emergentes e pelos bônus do Tesouro norte-americano. 

Para o caso específico do Brasil denomina-se EMBI+ Brasil 

 

Câmbio Taxa de conversão entre as moedas: R$/US$ 

Juros Taxa básica de juros negociadas entre instituições financeiras: taxa over 

IPCA Taxa de inflação no cenário brasileiro 

Export Valor nominal das exportações brasileiras 

Dív_Líq Dívida líquida do governo federal brasileiro 

PIB Produto Interno Bruto 

T_Bond30 Rentabilidade de classe de título do Tesouro norte-americano (30 anos) 

Dow Índice do desempenho do mercado acionário norte-americano 

Ibov Retorno da carteira representativa do mercado de capitais brasileiro 

Desemp Taxa de desemprego na economia brasileira 

Rec_Gov Valor nominal das receitas do governo federal brasileiro 

Rent_Fund Rentabilidade média dos fundos de ações brasileiros 

Ind_Conf Indicador de confiança do consumidor para a economia brasileira 



 
 

 

Quadro 1: Variáveis de controle 

Para evitar possíveis problemas de multicolinearidade e endogeneidade no modelo 

econométrico proposto (modelo 1) foi utilizado a técnica de Análise de Componentes 

Principais para as variáveis de controle. Esta técnica cria um número menor de dimensões ou 

fatores que têm por objetivo descrever um conjunto de dados (Corrar, Paulo & Dias Filho, 

2009). Ademais, esta técnica pode ser útil para se lidar com um conjunto de dados no qual as 

variáveis apresentam distintas escalas de mensurações, dado que as cargas fatoriais são 

padronizadas. 

 

 

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Como forma de se caracterizar as principais variáveis empregadas neste estudo, são 

apresentadas na Tabela 1 as estatísticas descritivas. 

 

Tabela 1: Estatísticas descritivas 

Variáveis Observações   Média 
Desvio-

Padrão 
Mínimo Máximo 

Coeficiente 

de 

Variação 

 

IDEt 234 2.745,77 2.145,31 31,24 15.374,35 0,78  

Risco_País 234 529,35 371,59 146,24 1.475,75 0,70  

Câmbio 234 2,01 0,61 0,95 3,81 0,30  

Juros 234 1,31 0,56 0,49 3,33 0,43  

IPCA 234 0,54 0,41 -0,51 3,02 0,76  

Export 234 10.775,59 6.463,51 2.949,16 26.158,51 0,60  

Dív_Líq 234 628.317,00 327.348,40 80.800,42 1.207.402,00 0,52  

PIB 234 214.375,20 126.768,80 60.577,40 485.530,00 0,59  

T-Bond30 234 4,94 1,12 2,46 7,09 0,23  

Dow 234 10.727,84 2.753,19 4.755,48 18.133,00 0,26  

Desemp 234 10,27 1,50 6,90 13,60 0,15  

Rec_Gov 234 42.599,72 31.579,63 6.427,54 125.281,90 0,74  

Rent_Fund 234 1,23 4,77 -17,98 13,98 3,88  

Ibov 234 1,50 8,60 -39,55 24,05 5,73  

Ind_Conf 234 122,76 24,33 75,72 170,18 0,20  

IDEt: investimento direto estrangeiro no período t; Risco_País: EMBI+ Brasil; Câmbio: taxa de câmbio R$/US$; 

Juros: taxa over; Export: exportações brasileiras; Dív_Líq: dívida líquida do governo federal brasileiro; PIB: 

Produto Interno Bruto; T-Bond30: Título do Tesouro norte-americano (30 anos); Dow: Fechamento do índice 

Dow Jones; Desemp: taxa de desemprego na economia brasileira; Rec_Gov: receitas do governo federal 

brasileiro; Rent_Fund: rentabilidade média dos fundos de ações brasileiros; Ibov: retorno do índice Ibovespa e; 

Ind_Conf: índice de confiança do consumidor na economia brasileira. 



 
 

 

    
Pode-se observar na Tabela 1 que o coeficiente de variação (CV), com exceção das 

variáveis Câmbio, Juros, T-Bond30, Dow, Desemp e Ind_Conf, apresentaram valores 

relativamente altos, maiores que 0,50, denotando o nível de assimetria da distribuição de 

probabilidades destas variáveis. As variáveis Rent_Fund e Ibov apresentaram o maior CV, 

3,88 e 5,73, respectivamente. Por sua vez, a variável Desemp apresentou o menor CV no 

valor de 0,15.  

A Tabela 2 (Apêndice A) apresenta os coeficientes de correlação. De forma geral, 

foram observadas várias correlações estatisticamente significativas ao nível de 5%. Para a 

variável IDEt (variável dependente) foram observadas correlações elevadas com as variáveis 

Export, PIB e Rec_Gov, respectivamente de 0,66, 0,66 e 0,67. Por sua vez, foi observado uma 

correlação quase que perfeita entre as variáveis PIB e Rec_Gov na ordem de 0,98. 

Por meio dos resultados da técnica de Análise de Componentes Principais, nota-se que 

o teste de Bartllet’s apresentou significância estatística ao nível de 1%, indicando a 

possibilidade de aplicação desta técnica. A escolha do número de fatores baseou-se no teste de 

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) e o método ortogonal Varimax foi empregado para a rotação dos 

fatores. A composição de cada fator é apresentada na Figura 1. 

Observa-se na Figura 1 que foram desenvolvidos quatro fatores. Estes fatores 

receberam denominações específicas de acordo com as dimensões em que as variáveis estão 

relacionadas, sendo: Condições Macroeconômicas, Percepção de Risco, Desempenho do 

Mercado Financeiro e Inflação. A variável PIB não foi identificada como pertencente a um 

determinado fator. Esta variável apresentou correlações significativas com os quatro fatores, 

sendo, portanto, não considerada para a construção dos fatores. Ademais, os fatores foram 

capazes de explicar, em conjunto, 88,58% do total da variância dos dados originais. 

 

 
Figura 1: Composição dos fatores 

 

 Posteriormente, foi realizado o teste de correlação entre os fatores. Como espera-se 

que estes fatores correspondam a dimensões distintas, foi estimado baixas correlações entre 

eles. Estes resultados encontram-se na Tabela 3. 

 

  

Fatores 

Fator 1: 

Condições 
macroeconômicas 

 

Câmbio; Juros; Export; Dív_Líq;  

T-Bond30; Dow; Rec_Gov 

 

Fator 2: 

Percepção de risco 

 

Risco_País; Desemp; Ind_Conf 

 

Fator 3: 

Desempenho do mercado 
financeiro 

 

 

Rent_Fund; Ibov 

 

 
Fator 4: 

Inflação 
IPCA 



 
 

 

Tabela 3: Correlações entre os fatores 

Ítens Cond. Macr. Perc. Risco 
Desemp. Merc. 

Financ. 
Inflação 

Cond. Macr. 1    

Perc. Risco 0,0419 1   

Desemp. Merc. Finan. 0,0009 0,0001 1  

Inflação 0,1683** -0,0707 0,0137 1 

**Significante ao nível de 5%. 

 

Foi observada (Tabela 3) uma correlação significativa ao nível de 5% para os fatores 

Condições Macroeconômicas e Inflação. Como a correlação entre estes dois fatores foi 

relativamente baixa, alcançando 0,1683, optou-se por manter estes fatores nas análises 

subsequentes.  

Com o desenvolvimento dos fatores, o modelo de regressão múltipla ficou assim 

composto: 

 
                                                                            

(2)                                                                                                                                               

Onde:  

IDEt: investimento direto estrangeiro no período t; 

IFRSParcial: variável dicotômica que assume o valor 1 para o período de convergência parcial das 

normas contábeis do IFRS no Brasil; assume o valor 0 para as demais observações; 

IFRSIntegral: variável dicotômica que assume o valor 1 a partir do ano 2010 quando houve a adoção 

integral das normas do IFRS no Brasil; assume o valor 0 para as demais observações; 

Macro: condições macroeconômicas; 

Risco: percepção de risco; 

Finc: desempenho do mercado financeiro; 

Infl: inflação; 

β0, β1, β2, β3, β4, β5 e β6 : coeficientes do modelo de regressão e; 

εt: termo de erro. 

Os resultados para o modelo 2 são apresentados na Tabela 4 (Apêndice B). Os 

pressupostos de normalidade (teste de Shapiro-Wilk e Shapiro-Francia) e homocedasticidade 

dos resíduos (teste de Breusch-Pagan) não foram atendidos neste modelo. O teste de Durbin-

Watson não foi conclusivo quanto à autocorrelação dos resíduos. Dessa forma, o não 

atendimento desses pressupostos pode comprometer a eficiência dos estimadores no modelo 

de regressão linear (Gujarati, 2006). 

Para lidar com o não atendimento dos pressupostos do modelo de regressão linear 

foram empregados dois procedimentos: 

 

1
o 
Procedimento 

Houve o acréscimo da variável IDEt-1 no modelo 2. Esta variável representa os valores 

para o IDE defasado em um período. Segundo Gujarati (2006), as diferenças de primeira 

ordem tendem a manter a média e variância constantes em uma série temporal, ou seja, a 

estacionaridade da série. O modelo de regressão linear ficou assim composto: 

 



 
 

 

                                                                   

                                                                                                                                                           

(3) 

Onde:  

IDEt: investimento direto estrangeiro no período t; 

IFRSParcial: variável dicotômica que assume o valor 1 para o período de convergência parcial das 

normas contábeis do IFRS no Brasil; assume o valor 0 para as demais observações; 

IFRSIntegral: variável dicotômica que assume o valor 1 a partir do ano 2010 quando houve a adoção 

integral das normas do IFRS no Brasil; assume o valor 0 para as demais observações; 

Macro: condições macroeconômicas; 

Risco: percepção de risco; 

Finc: desempenho do mercado financeiro; 

Infl: Inflação; 

IDEt-1: investimento direto estrangeiro no período t-1; 

β0, β1, β2, β3, β4, β5, β6 e β7 : coeficientes do modelo de regressão e; 

εt: termo de erro. 

 

2
o
 Procedimento 

Foram estimados erros-padrão robustos em relação à não normalidade e à 

heterocedasticidade dos dados. Foi estimado, também, erros-padrão robustos à 

heterocedasticidade e à autocorrelação dos dados por meio do método de Newey-West. A 

quantidade utilizada de lags para aplicação do método de Newey-West foi de 12 períodos, 

onde foi considerado o resultado do teste de Dickey Fuller Aumentado (Tabela 5- Apêndice 

C) para os resíduos da regressão do modelo 3. Por fim, foi utilizado o método de estimação 

dos mínimos quadrados ponderados. Para esta finalidade foi empregada a variável PIB
2
 como 

fator de ponderação na estimação dos coeficientes.   

A partir destes dois procedimentos foram estimados os coeficientes das regressões. Os 

resultados são apresentados na Tabela 6. 

 

  

                                                           
2
 A variável PIB apresentou altas correlações estatisticamente significantes com a variável dependente e com as 

variáveis de controle. Estas correlações podem ser vistas na Tabela 2 (Apêndice A). Ademais, a variável PIB não 
integrou nenhum fator de controle. 



 
 

 

Tabela 6: Resultado das regressões (modelagem final) 
                                                                           

    

Variáveis 

Coeficientes 

Erros-Padrão 

Robustos 

Coeficientes 

Método de Newey-West 

Coeficientes 

Método dos Mínimos 

Quadrados Ponderados 
 

IFRSParcial 

703,666 

(449,129) 

703,666 

(564,787) 

837,095* 

(425,244) 

IFRSIntegral 

 

1917,650*** 

(662,002) 

 

1917,650*** 

(607,060) 

2119,085*** 

(578,079) 

Macro 
504,468** 

(221,442) 

504,468* 

(260,329) 

402,576** 

(171,991) 

Risco 
352,366 

(213,442) 

352,366 

(283,301) 

168,112 

(149,538) 

Finc 
-160,850* 

(86,741) 

-160,850** 

(80,357) 

-164,249* 

(89,377) 

Infl 
-60,7451 

(108,785) 

-60,7451 

(148,911) 

-104,838 

(100,472) 

IDEt-1 
0,090 

(0,064) 

0,090 

(0,063) 

0,142** 

(0,065) 

Constante 
1973,708*** 

(296,761) 

1973,708*** 

(354,616) 

1773,751*** 

(225,751) 

F-Sig 0,000*** 0,000*** 0,000*** 

 ̅  0,4749 0,4587 0,4137 

N 234 234 234 

Teste Reset 0,4157 0,4157 0,4499 

Teste Linktest Linear Linear Linear 

Fator de Inflação da 

Variância Médio 
2,54 2,54 2,16 

***Significante ao nível de 1%; **Significante ao nível de 5%; *Significante ao nível de 10%. 

 IDEt: investimento direto estrangeiro no período t (variável dependente); IFRSParcial: variável dicotômica que 

assume o valor 1 para o período de convergência parcial das normas contábeis do IFRS no Brasil; assume o valor 

0 para as demais observações; IFRSIntegral: variável dicotômica que assume o valor 1 a partir do ano 2010 quando 

houve a adoção integral das normas do IFRS no Brasil; assume o valor 0 para as demais observações; Macro: 

condições macroeconômicas; Risco: percepção de risco; Finc: desempenho do mercado financeiro; Infl: inflação 

e; IDEt-1: investimento estrangeiro no período t-1. 

 

Os resultados do teste Reset na Tabela 6 indicam a não existência de erros de 

especificação dos modelos pela supressão de variáveis relevantes. Tampouco, há indicações 

de violação da forma funcional dos modelos, ou seja, o teste Linktest identificou apenas 

padrões lineares nos modelos. O Fator de Inflação da Variância, que mensura o nível de 

Continuação 



 
 

 

multicolinearidade dos regressores, ficou dentro de patamares aceitáveis, não apontando 

possíveis eliminações de variáveis independentes. 

Os resultados obtidos referentes aos níveis de IDEs em relação à adoção parcial e 

integral das normas do IFRS no Brasil foram divergentes. 

O coeficiente da variável IFRSParcial, que mensura o período de adoção parcial das 

normas do IFRS, apresentou significância estatística marginal (ao nível de 10%) apenas na 

regressão que utilizou o método dos mínimos quadrados ponderados. Uma possível 

explicação para este resultado é que a adoção parcial das normas do IFRS foi um período de 

adaptação do mercado brasileiro dentro de um processo de convergência para outra 

normatização contábil. Ademais, a inclusão de novos pareceres, interpretações e orientações 

emitidos pelo CPC em consonância às IFRS em relação às novas regras contábeis foram 

efetuadas de forma gradual neste período. Neste sentido, os resultados obtidos não 

sustentaram a hipótese 1 (H1) deste estudo. 

Com relação ao coeficiente da variável IFRSIntegral, que mensura o período de adoção 

integral das normas do IFRS no Brasil, apresentou sinal positivo e significância estatística (ao 

nível de 1%) nos modelos propostos. Isso aponta que a adoção integral das normas do IFRS 

impactou positivamente os IDEs no caso brasileiro. Este resultado está em consonância com 

os trabalhos de Nnadi e Soobaroyen (2015), Hamberg et al. (2013) e Gordon et al. (2012), 

onde a convergência das normas contábeis “locais” de um país para as normas do IFRS 

reduzem os custos de processamento de informações dos investidores internacionais, pois as 

normas do IFRS, supostamente, aumentariam os níveis de comparabilidade dos relatórios 

contábeis e seriam informações de maior utilidade para os investidores dentro de um processo 

de tomada de decisões. Dessa forma, os resultados obtidos sustentaram a hipótese 2 (H2) 

deste estudo. 

 

4.1 Validação dos Resultados 

Segundo Brooks (2008) uma importante premissa dos métodos dos mínimos 

quadrados ordinários (MQO), para a adequada inferência, é que o termo de erro não está 

relacionado com os regressores (variáveis explicativas), ou seja, E(u|x)=0. Caso essa restrição 

não se verifique, ou seja, E(u|x)≠0, os regressores serão endógenos e a estimação dos 

parâmetros por meio de MQO não serão eficientes mesmo para grandes amostras. 

Assim, como forma de correção de possíveis problemas de endogeneidade na 

modelagem econométrica desenvolvida neste estudo foi realizado análises adicionais a partir 

da utilização de variáveis instrumentais (VIs). O emprego de VIs é restrito sob a condição de 

que determinado instrumento (variável proxy) mostra-se correlacionado com as variáveis 

explicativas originais e, não correlacionado com o termo de erro (Gippel, Smith & Zhu, 

2015). 

Para a estimação dos parâmetros das regressões por meio de VIs foi empregado o 

Método de Mínimos Quadrados Ordinários de Dois Estágios (MQ2E). Para isso, foram 

utilizados os seguintes procedimentos: 

 

a) redução da amostra: a amostra foi reduzida de forma a cobrir o período que corresponde do 

mês de janeiro de 2006 a fevereiro de 2015, o que totaliza 110 observações. Este 

procedimento teve como objetivo considerar nas análises um período de crescimento mais 

semelhante dos IDEs no Brasil. Por exemplo, o período de setembro de 1995 a dezembro de 

2005 corresponde, em média, a apenas 41% do total dos IDEs em relação ao período de 

janeiro de 2006 a fevereiro de 2015. 

b) variáveis endógenas e instrumentais: as variáveis IFRSParcial e IFRSIntegral que representam, 

respectivamente, os períodos de adoção parcial e integral das normas contábeis do IFRS no 



 
 

 

Brasil foram tratadas como variáveis endógenas. Como forma de corrigir este potencial 

problema de endogeneidade na modelagem econométrica foram desenvolvidas duas variáveis 

proxys instrumentais: i) Ln_FinEx: logaritmo neperiano da captação média de recursos 

externos de empresas brasileiras e; ii) Ln_Negoc: logaritmo neperiano da mediana de 

negócios no mercado a vista da Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros de São Paulo 

(BM&FBOVESPA). O desenvolvimento das variáveis instrumentais seguiu o trabalho de 

Gordon et al. (2012). Os autores apontam que a necessidade de um país em captar recursos 

financeiros externos e o acesso às cadeias de trocas comerciais internacionais (maior volume 

de negócios) apresentam importantes drivers para a adoção das IFRS. 

c) modelagem econométrica: para a investigação do impacto da adoção das normas de 

contabilidade do IFRS sobre os IDEs foram desenvolvidos dois modelos. O Modelo 1 

considerou o período de adoção parcial e integral ( IFRSparcial e IFRSIntegral), enquanto o 

Modelo 2 considerou apenas o período de adoção integral (IFRSintegral).  

 

Os resultados dos testes das regressões, utilizando variáveis instrumentais, são 

apresentados na Tabela 7. 

 

Tabela 7: Resultados das regressões em dois estágios (MQ2E) 

Regressão de Primeiro Estágio Regressão de Segundo Estágio 

  

Modelo 1 

IFRSParcial 

 

 

Modelo 1 e 2 

IFRSIntegral 

 

 

 

 

 

Modelo 1 

Ln_IDEt 

 

Modelo 2 

LN_IDEt 

Variáveis 

Coeficiente 

(erro-padrão) 

Coeficiente 

(erro-padrão) 
Variáveis 

Coeficiente 

(erro-padrão) 

Coeficiente 

(erro-padrão) 

Risco 
0,206*** 

(0,078) 

-0,106* 

(0,059) 
Risco 

0,033 

(0,186) 

0,240** 

(0,104) 

Finc 
-0,026 

(0,050) 

-0,003 

(0,031) 
Finc 

-0,022 

(0,058) 

-0,060 

(0,056) 

Infl 
0,044 

(0,077) 

-0,005 

(0,052) 
Infl 

0,127 

(0,109) 

0,127 

(0,100) 

IDEt-1 
-0,00006 

(0,00003) 

0,00003 

(0,00003) 
IDEt-1 

0,00001 

(0,00003) 

-0,00002 

(0,00003) 

Ln_FinEx 
-1,710*** 

(0,571) 

0,638* 

(0,357) 
IFRSParcial 

0,713 

(0,452) 
- 

Ln_Negoc 
-0,005 

(0,081) 

0,457*** 

(0,056) 
IFRSIntegral 

0,955*** 

(0,172) 

0,853*** 

(0,150) 

Constante 
0,618 

(0,391) 

-2,394*** 

(0,256) 
Constante 

7,389*** 

(0,202) 

7,677*** 

(0,121) 

F-Sig  
12,30 

0,000*** 

101,56 

0,000*** 
Wald chi2 

93,13 

0,000*** 

82,06 

0,000*** 

 ̅  0,2185 0,6721  ̅  0,3602 0,4189 

N 110 110 N 110 110 

- - -  Eigenvalue 
4,444 

 

48,723 

 

- - - 
Teste de 

Hansen 
- 0,112 

***Significante ao nível de 1%; **Significante ao nível de 5%; *Significante ao nível de 10%. 

 Ln_IDEt: logaritmo neperiano do investimento direto estrangeiro no período t (variável dependente); IFRSParcial: 

variável dicotômica relacionada ao período de convergência parcial das normas contábeis do IFRS no Brasil; 

IFRSIntegral: variável dicotômica relacionada ao período de adoção integral das normas do IFRS no Brasil; Risco: 
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percepção de risco; Finc: desempenho do mercado financeiro; Infl: inflação; IDEt-1: investimento estrangeiro no 

período t-1; Ln_IDEt: logaritmo neperiano da captação média de recursos externos de empresas brasileiras e; 

Ln_negoc: logaritmo neperiano da mediana de negócios no mercado a vista da Bolsa de Valores, Mercadorias e 

Futuros de São Paulo (BM&FBOVESPA). 

Para corrigir problemas de multicolinearidade nos Modelos 1 e 2 (Tabela 7) foi 

retirada a variável de controle Macro. Contudo, outros resultados (não tabulados) apontaram 

resultados semelhantes quando se realizou uma nova análise de Componentes Principais nas 

variáveis de controle. 

Os resultados para a regressão de primeiro estágio indicaram uma melhor adequação 

do emprego de variáveis instrumentais para o Modelo 2 (estatística F: 101,56) em comparação 

com o Modelo 1 (estatística F: 12,30). Ademais, a estatística do Eingenvalue não rejeitou, 

para o Modelo 1, a hipótese da utilização de instrumentos fracos. Para o Modelo 2, os testes 

de Hansen e da estatística do Eingenvalue apontaram a adequação das variáveis instrumentais 

(Ln_FinEx e Ln_Negoc). 

O coeficiente da variável IFRSParcial no Modelo 1 apresentou sinal positivo, porém, não 

foi estatisticamente significante. Com relação aos coeficientes da variável IFRSIntegral eles 

apresentaram, nos Modelos 1 e 2, sinal positivo e significância estatística ao nível de 1%.  

Assim, os resultados encontrados pela análise de regressões com variáveis 

instrumentais sugerem um efeito positivo da adoção das normas internacionais de 

contabilidade pelo Brasil sobre os influxos de investimentos externos. Este efeito foi 

identificado apenas no período de adoção integral das normas do IFRS, o que corrobora com 

os demais resultados encontrados neste estudo. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A completa adoção das normas contábeis do IFRS no Brasil foi verificada em 2010, 

ou seja, um período relativamente curto para que se consiga estruturar um conhecimento mais 

“profundo” sobre o tema. Acrescenta-se a isso o fato de que, os modelos contábeis baseados 

em princípios, como no caso do IFRS, a discricionariedade do julgamento profissional tende a 

ser maior do que em modelos baseado em regras. A maior subjetividade implícita neste 

modelo requer de seus usuários sistemas de análise e interpretação adequados a este código 

contábil. 

Todavia, se a adoção das normas do IFRS reduzir de fato a assimetria de informações 

entre as empresas e o mercado, seria esperado um maior direcionamento de capitais 

estrangeiros para um determinado país, mantidos todos os outros fatores constantes. Para o 

caso brasileiro, os resultados deste estudo indicaram que a adoção integral das normas do 

IFRS representou um dos fatores associados aos níveis dos IDEs. Este resultado corrobora a 

utilidade da informação contábil enquanto provedora de informações relevantes aos seus 

usuários, mesmo em mercados menos desenvolvidos, como o brasileiro. 

 Os resultados encontrados possuem implicações para investidores e normatizadores 

da contabilidade no sentido de se entender melhor quais são os drivers que estão relacionados 

aos IDEs e, como a contabilidade pode se mostrar útil neste sentido, a partir da melhoria na 

qualidade de suas normas. Ademais, a relação entre o ambiente de divulgação da informação 

contábil, a partir das estruturas institucionais, legais e econômicas de um país, e sua relação 

com os IDEs ainda é bem incipiente. 

Como sugestão para pesquisas futuras seria interessante desagregar o conceito de IDEs 

segundo tipos distintos de investidores. Por exemplo, poderia ser verificado a utilidade da 

informação contábil para investidores institucionais e individuais que alocam recursos em 

diversos países. Outra investigação pertinente seria relacionar as estruturas subjacentes à 

Estrutura Conceitual do IFRS (verificabilidade, oportunidade, comparabilidade etc) com os 



 
 

 

IDEs, como forma de se identificar mecanismos da informação contábil relevantes para a 

tomada de decisões de investimentos. 
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APÊNDICE A 
 

Tabela 2: Coeficientes de correlação 

  
IDEt  

 Risco-

País 
Câmbio Juros IPCA Export Dív_Líq PIB T-Bond30 Dow  Desemp Rec_Gov Rent_fund Ibov Ind_Conf 

IDEt 1 

             

 

Risco_País -0,45** 1 

            

 

Câmbio -0,06** 0,11 1 

           

 

Juros -0,47** 0,66** -0,27** 1 

          

 

IPCA -0,10 0,30** 0,23** 0,21** 1 

         

 

Export 0,66** -0,73** 0,07 -0,73** -0,19** 1 

        

 

Dív_Líq 0,57** -0,66** 0,35** -0,81** -0,10 0,91** 1 

       

 

PIB 0,66** -0,67** 0,18** -0,75** -0,11 0,94** 0,95** 1 

      

 

T-Bond30 -0,61** 0,60** -0,26** 0,70** 0,13 -0,85** -0,91** -0,92** 1 

     

 

Dow 0,56** -0,52** 0,30** -0,68** -0,15** 0,70** 0,79** 0,80** -0,73** 1 

    

 

Desemp -0,54** 0,67** 0,30** 0,46** -0,00 -0,69** -0,58** -0,70** 0,59** -0,42** 1 

   

 

Rec_Gov 0,67** -0,68** 0,16** -0,75** -0,09 0,91** 0,93** 0,98** -0,90** 0,78** -0,72** 1 

  

 

Rent_Fund -0,16** 0,16** -0,02 0,12 0,11 -0,15** -0,11 -0,14** 0,15** -0,07 0,06 -0,14** 1 

 

 

Ibov -0,16 0,20** 0,00 0,16** 0,11 -0,14** -0,10 -0,12** 0,12 -0,07 0,08 -0,13 0,92** 1  

Ind_Conf 0,45** -0,72** -0,02** -0,69** -0,20** 0,80** 0,75** 0,71** -0,66** 0,40** -0,65** 0,72** -0,07 -0,09 1 

**Significante ao nível de 5%. 

IDEt: investimento direto estrangeiro no período t; Risco_País: EMBI+ Brasil; Câmbio: taxa de câmbio R$/US$; Juros: taxa over; Export: exportações brasileiras; Dív_Líq: 

dívida líquida do governo federal brasileiro; PIB: Produto Interno Bruto; T-Bond30: Título do Tesouro norte-americano (30 anos); Dow: fechamento do índice Dow Jones; 

Desemp: taxa de desemprego na economia brasileira; Rec_Gov: receitas do governo federal brasileiro; Rent_Fund: rentabilidade média dos fundos de ações brasileiros; Ibov: 

retorno do índice Ibovespa e; Ind_Conf: índice de confiança do consumidor na economia brasileira. 



 
 

 

APÊNDICE B 

Tabela 4: Resultados da regressão 
                                                                   

Variáveis Coeficientes Erros-Padrão Valor-P 

IFRSParcial 769,861* 435,5334 0,078 

IFRSIntegral 2132,998*** 563,867 0,000 

Macro 548,546*** 196,738 0,006 

Risco 381,708** 167,382 0,024 

Finc -170,345 105,996 0,109 

Infl -56,708 121,885 0,642 

Constante 2164,560*** 198,826 0,000 

F-Sig 0,000***   

 ̅  0,4567   

N 234   

Shapiro-Wilk 0,000***   

Shapiro-Francia 0,000***   

Breusch-Pagan 0,003***   

Durbin-Watson 1,781   

***Significante ao nível de 1%; **Significante ao nível de 5%; *Significante ao nível de 10%. 

 IDEt: investimento direto estrangeiro no período t (variável dependente); IFRSParcial: variável dicotômica que 

assume o valor 1 para o período de convergência parcial das normas contábeis do IFRS no Brasil; assume o valor 

0 para as demais observações; IFRSIntegral: variável dicotômica que assume o valor 1 a partir do ano 2010 quando 

houve a adoção integral das normas do IFRS no Brasil; assume o valor 0 para as demais observações; Macro: 

condições macroeconômicas; Risco: percepção de risco; Finc: desempenho do mercado financeiro; Infl: inflação; 

Shapiro-Wilk e Shapiro-Francia: teste de normalidade dos resíduos; Breusch-Pagan: teste de 

heterocedasticidade dos resíduos; Durbin-Watson: teste de autocorrelação dos resíduos. 

 
 
 

APÊNDICE C 

Tabela 5: Resultado do teste de Dickey Fuller Aumentado 

 Estatística do 

Teste 

1% Valor 

Crítico 

5% Valor 

Crítico 

10% Valor 

Crítico 

Z(t) -3,158 -3,470 -2,882 -2,572 

N 221    

Quantidade de lags utilizados: 12  


