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RESUMO 

Este artigo procurou avaliar o impacto do investimento estrangeiro em 

carteira, com a abertura da conta financeira, sobre o mercado de capitais da 

África do Sul. Para o alcance deste objectivo, além de uma revisão da literatura, 

fez-se também uma estimação econométrica utilizando o Modelo de 

Regressão Linear Múltipla (MRLM), de modo a avaliar, o impacto da taxa de 

câmbio, retorno do índice S&P 500, taxa de inflação e do investimento em 

carteira sobre a capitalização bolsista naquele país, no período compreendido 

entre 1995 e 2018.  

Deste modo, por um lado procurou-se avaliar a hipótese de que a abertura 

financeira produz um impacto positivo no mercado de capitais e, por outro, 

de acordo com a revisão da literatura favorável à abertura financeira, avaliar a 

concretização dos argumentos apresentados pelos defensores da abertura da 

conta capital na África do Sul. 

Palavras-chave: Abertura da conta financeira; investimento em carteira; 

capitalização bolsista 
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ABSTRACT 

This paper sought to assess the impact of foreign portfolio investment on the 

capital market in South Africa. To materialize this objective, in addition to a 

literature review, the article also an econometric estimation use the Multiple 

Linear Regression Model (MRLM), to assess the impact of the exchange rate, 

return of S&P 500, inflation rate and portfolio investment on market 

capitalization in that country.  

Thus, on the one hand, we tried to evaluate the hypothesis that financial 

openness has a positive impact on the capital market, and on the one, 

according to the literature review in favour of financial openness, to evaluate 

the realization of the arguments presented by the defenders opening of the 

capital account in South Africa. 

Keywords: Opening of the capital account; portfolio investment; market 

capitalization. 

 

Disclaimer: As opiniões expressas neste artigo são dos autores, não 

representando necessariamente as da CMC. 
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1. Introdução 

No final da década de 80 e início de 90, vários países em desenvolvimento 

adoptaram alguma forma de liberalização da sua conta financeira, com 

particular destaque para a África do Sul, Brasil e Turquia. Nos dias de hoje, o 

impacto desta liberalização económica tem sido bastante debatido. 

Alguns autores defendem que a abertura da conta financeira e, 

consequentemente, a livre circulação do capital é um passo inevitável para o 

desenvolvimento económico e financeiro do país. Não obstante reconhecerem 

que a mesma deve ser feita de forma gradual e/ou a partir da existência de 

algumas precondições, como um sistema financeiro suficientemente 

desenvolvido e regulado, associado a políticas macroeconómicas consistentes. 

Outros autores, no entanto, acreditam que o processo de abertura da conta 

capital apenas produz efeitos desestabilizadores sobre as economias em 

desenvolvimento, tornando os países mais propensos a reversões cíclicas, 

resultando em efeitos controversos sobre os mercados financeiros e a 

economia como um todo. 

Diversos estudos empíricos, normalmente utilizando dados em painel, têm 

procurado avaliar a relação entre abertura da conta financeira, por um lado, e 

crescimento económico, crises económicas e volatilidade dos mercados 

financeiros, por outro.  

Visando produzir evidência empírica sobre a realidade Africana, o presente 

trabalho procura avaliar o impacto da abertura da conta financeira sobre o 

mercado de capitais da África do Sul, entre 1995 e 2018. 

Contando com a introdução, o presente artigo está organizado em 6 (seis) 

capítulos. O capítulo 2 trata da revisão da literatura, onde são discutidas as 

teorias a favor e contra a abertura da conta financeira quanto às evidências 
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empíricas acerca da relação entre a abertura da conta financeira, por um lado, 

e o crescimento económico, crises económicas e volatilidade dos mercados 

financeiros, por outro. O capítulo 3 apresenta os modelos utilizados para a 

abertura da conta financeira em alguns países. No capítulo 4, apresenta-se a 

metodologia empírica utilizada para testar se a abertura da conta financeira 

teve um impacto positivo ou não sobre o mercado de capitais sul-africano. O 

capítulo 5 apresenta os resultados da investigação. E, finalmente, no capítulo 

6 são apresentadas as considerações finais. 

2. Revisão da Literatura – Políticas de Abertura da Conta Financeira e o 

Mercado de Capitais: Teorias e Evidências Empíricas 

2.1. Argumentos a favor e contra a abertura da conta financeira 

Principalmente após as crises cambiais e financeiras que se alastraram pelos 

chamados "mercados emergentes", no final da década de 1990, a abertura 

financeira destas economias ao resto do mundo marcou presença constante 

nas discussões políticas e académicas sobre a economia internacional e não 

só. 

Em sede destas discussões, vários países em desenvolvimento foram induzidos 

a abrir os seus mercados de acções para os investidores estrangeiros pela 

primeira vez (CLAESSENS; RHEE, 1994), como parte das suas políticas de 

abertura da conta financeira. 

Os defensores da abertura da conta financeira encaram-na como sendo um 

passo inevitável para o desenvolvimento económico e financeiro dos países e 

que a sua adopção permitiria a economia destes beneficiar-se da livre 

circulação do fluxo de capital. Não obstante reconhecerem que tal processo 

deve ocorrer gradualmente e/ou ter em consideração a existência de algumas 

premissas fundamentais, nomeadamente, sistema financeiro com suficiente 
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grau de desenvolvimento e regulação associada a políticas macroeconómicas 

consistentes. 

PRASAD et. al (2006) fazem um bom resumo dos potenciais benefícios da 

abertura da conta financeira para os países em desenvolvimento, sendo que 

os mesmos estão relacionados com: 

 Maior acesso aos mercados financeiros externos – geralmente a custos 

de capital mais baixos, devido a melhor alocação dos riscos inerentes 

ao processo. O aumento da eficiência na alocação de poupanças a nível 

global proporciona melhores oportunidades para os países partilharem 

o risco macroeconómico e assim suavizarem o consumo; 

 Maior acesso ao know-how tecnológico e ao conhecimento de outros 

países através do investimento directo estrangeiro; 

 Desenvolvimento do sector financeiro como resultado dos efeitos da 

entrada de bancos estrangeiros sobre a oferta de crédito, estimulando 

melhores práticas bancárias, e também dos fluxos de investimento em 

carteira que aumentam a liquidez nos mercados de capitais domésticos, 

permitindo o desenvolvimento destes; e 

 Reforço da disciplina do mercado, o que pode estimular políticas 

macroeconómicas consistentes, visto que a actuação dos investidores 

internacionais funciona como uma força de mercado penalizadora das 

más políticas em detrimento das boas. 

Por outro lado, as críticas ao processo de abertura da conta financeira são 

feitas principalmente por economistas de uma vertente mais keynesiana, tanto 

os neo-keynesianos (RODRIK, 1998; STIGLITZ, 2000), como os pós-keynesianos 

(DAVIDSON, 2002; KREGEL, 2008; PRIEWE, 2008). 



 

Artigo Científico  

 

Página 7 de 30 

 

De modo geral, tais críticos acreditam que o processo de abertura da conta 

financeira apenas produz efeitos desestabilizadores sobre as economias em 

desenvolvimento, tornando os países mais propensos a reversões cíclicas, 

resultando em efeitos controversos sobre os mercados financeiros e a 

economia como um todo. 

Na escola keynesiana, o destaque recai para STIGLITZ (2000), para quem os 

economistas favoráveis à abertura da conta financeira sustentam que os 

ganhos desta medida seriam semelhantes aos ganhos obtidos no comércio 

de bens e serviços. Neste sentido, BHAGWATI (1998) argumenta que os 

mercados financeiros são diferentes dos mercados de bens e serviços, por 

conta da existência de informação imperfeita. O autor critica também o 

argumento de que a abertura financeira promove maior estabilidade 

macroeconómica, já que a mesma está associada a maior instabilidade. Assim, 

STIGLITZ (2000) sustenta que a abertura financeira das economias desestimula 

o investimento e crescimento económico, uma vez que este processo, por um 

lado, facilita a fuga de capitais do país, com efeitos adversos sobre o 

crescimento económico, e, por outro, resulta na presença do risco de 

instabilidade que concorre para desencorajar as decisões de investimento. 

Os pós-keynesianos rejeitam a hipótese dos mercados eficientes e das 

expectativas racionais para explicar o comportamento dos mercados 

financeiros (GLICKMAN, 1994; EATWELL e TAYLOR, 2000; DAVIDSON, 2002). 

De acordo com esta escola, num mundo caracterizado pela incerteza e 

atendendo ao facto de que a base de informação de apoio aos investidores é 

incompleta, as avaliações futuras dos mercados são sempre sujeitas a 

decepções. Nesse contexto, a abertura financeira por parte das economias tem 

sido a maior fonte de instabilidade no que se refere à ocorrência de crises 

cambiais e ataques especulativos, com efeitos profundos sobre as variáveis 

reais da economia (produto e emprego).  
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Em condições de mobilidade de capitais, a taxa de câmbio passa cada vez 

mais a ser determinada pelas decisões dos investidores internacionais. Assim, 

os fluxos de capitais têm influência significativa sobre os mercados cambiais, 

tornando as taxas de câmbio mais voláteis do que seriam se os seus 

movimentos fossem explicados pelo comportamento dos fluxos de bens e 

serviços (HARVEY, 2003). 

2.2. Estudos empíricos 

Diversos estudos empíricos, normalmente utilizando dados em painel, 

procuraram avaliar a relação entre abertura da conta financeira, por um lado, 

e crescimento económico, crises económicas e volatilidade dos mercados 

financeiros, por outro.  

Os vários estudos feitos neste sentido revelaram que as evidências empíricas, 

em geral, não mostram uma relação forte entre abertura financeira e as demais 

variáveis (EINCHENGREEN, 2004).  

RODRIK (1998) avaliou tal relação no período de 1977-1989 em quase 100 

países, com recurso a variáveis de controlo, e concluiu que os dados não 

oferecem nenhuma evidência de que países em desenvolvimento sem 

controlo de capitais tenham crescido mais rapidamente, registado maior 

volume de investimento ou experimentado níveis inferiores de inflação. 

FROOT et al. (2001) investigaram a relação existente entre os fluxos de 

investimento em carteira e os retornos das acções para uma amostra de dados 

diários de 44 países (dos quais, 16 desenvolvidos e 28 emergentes), utilizando 

o Modelo de Vectores Auto-regressivos (VAR). Em sede desta pesquisa, os 

resultados demonstraram haver fortes evidências de correlação entre os fluxos 

líquidos de investimento e as desfasagens de retornos e variação cambial, 

geralmente positiva. Seguindo este padrão, o investidor estrangeiro adopta o 
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comportamento de positive feedback trading, segundo o qual os agentes 

compram as acções quando estas estiverem em alta e vendem-nas quando 

estiverem em baixa. 

No mesmo sentido, FRANZEN et al. (2009) avaliaram o impacto dos factores 

que influenciaram o fluxo do investimento estrangeiro no mercado de acções 

brasileiro entre Janeiro de 1995 e Dezembro de 2005, período posterior à 

estabilização macroeconómica do país e abertura financeira. Para 

concretização do estudo, as variáveis seleccionadas foram, dentre outras, as 

seguintes: a participação estrangeira na capitalização da principal bolsa do 

país (BM&FBOVESPA), representando o investimento estrangeiro; o retorno do 

índice Ibovespa; a variação cambial do real em relação ao dólar americano; a 

taxa básica de juro (Selic) e o retorno do índice MSCI World1. 

Os resultados desses estudos apontaram para que os investidores estrangeiros 

costumam investir no Brasil em períodos de recuperação dos preços das 

acções. Além disso, levam em consideração os retornos passados do índice 

Ibovespa no processo de decisão do investimento, e também têm ciência de 

que as suas acções no mercado nacional podem influenciar o comportamento 

do índice Ibovespa.  

No que diz respeito à variação cambial, os autores identificaram haver uma 

saída do mercado quando a variação cambial resulta na apreciação do real 

em relação ao dólar americano, de forma que o encarecimento relativo das 

acções brasileiras impacta nas decisões dos investidores estrangeiros. Por sua 

vez, a taxa Selic apresentou uma relação positiva, apesar de fraca, e desfasada 

______________________________________ 

1 O MSCI World é um índice, calculado pela Morgan Stanley Capital International, que engloba 

as 1.615 acções dos seguintes países: Austrália, Áustria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Finlândia, 

França, Alemanha, Hong Kong, Irlanda, Israel, Itália, Japão, Holanda, Nova Zelândia, Noruega, 

Portugal, Singapura, Espanha, Suécia, Suíça, Reino Unido e Estados Unidos da América. 
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em seis meses com o comportamento dos agentes estrangeiros, o que na 

visão dos autores é razoável, na medida em que os investidores estrangeiros 

formam as suas expectativas em relação ao desempenho da economia, que 

um aumento dos juros seria seguido de uma queda na inflação e de um 

consequente melhor desempenho das empresas (FRANZEN et al., 2009). 

Quanto ao fluxo dos investimentos estrangeiros em acções em percentagem 

do PIB, observou-se que este aumentou com a elevação da inflação e do 

aumento do retorno do índice MSCI World (BARBOSA; MEURER, 2012).  

O trabalho de VARTANIAN (2012) tinha como objectivo analisar o efeito 

contágio do índice Dow Jones e dos preços das commodities sobre o índice 

Ibovespa no período compreendido entre Janeiro de 1999 e Dezembro de 

2010. Neste estudo, verificou-se uma relação entre o preço das commodities, 

representado pelo Reuters Jefferies CRB Index e os índices Bovespa e Dow 

Jones, em que o comportamento do preço das commodities afecta, no mesmo 

sentido, o comportamento do Ibovespa e do Dow Jones. Além disso, os 

resultados indicaram que um aumento no preço das commodities, ou ainda 

das acções de empresas norte-americanas, influenciam positivamente o índice 

Bovespa.  

De acordo com essa relação entre o preço das commodities e o índice 

Ibovespa, evidenciada no trabalho de VARTANIAN (2012), surge a hipótese de 

que o investimento estrangeiro direccionado para o mercado de acções dos 

países exportadores das principais commodities seja também influenciado 

pelas cotações desses produtos primários no cenário internacional. 

Um outro autor foi NYAGA (2017), que elaborou um trabalho de pesquisa com 

objectivo de estudar o investimento estrangeiro em carteira e como este 

impacta na capitalização de mercado no Quénia. No referido artigo, foram 

utilizados dados mensais de séries temporais de 2007 a 2015. Com base no 
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modelo estacionário ordinário de mínimos quadrados (OLS), foi utilizado um 

modelo de regressão linear múltiplo para analisar como o investimento 

estrangeiro em carteira, taxas de juros, taxa de câmbio e retornos nos 

mercados interno e externo influenciam e afectam a capitalização de mercado 

no Quénia.  

O estudo mostrou que há um impacto positivo significativo do investimento 

estrangeiro em carteira na capitalização de mercado no mercado de capitais 

queniano. Observa-se também que flutuações da taxa de câmbio afectam 

negativamente a capitalização de mercado, enquanto os “retornos positivos” 

no mercado doméstico afectam positivamente a capitalização de mercado. 

Por fim, ANAYOCHUKWU (2012) desenvolveu também um trabalho de 

pesquisa para investigar o impacto dos retornos do mercado de acções no 

investimento estrangeiro em carteira na Nigéria. Os objectivos da pesquisa 

foram: identificar a relação entre investimento estrangeiro em carteira e 

retorno do mercado de acções, taxa de inflação e determinar a direcção da 

causalidade entre o investimento estrangeiro em carteira e o retorno do 

mercado de acções na Nigéria. 

Os resultados mostraram que o investimento estrangeiro em carteira tem um 

impacto positivo e significativo nos retornos do mercado de acções, enquanto 

a taxa de inflação tem um impacto positivo, mas insignificante, nos retornos 

do mercado de acções. No caso do teste de causalidade, as evidências do 

resultado mostraram que há uma causalidade unidireccional decorrente dos 

retornos do mercado de acções para o investimento estrangeiro em carteira 

na economia, o que, por sua vez, promoverá os retornos do mercado de 

acções na Nigéria.  

 



 

Artigo Científico  

 

Página 12 de 30 

 

3. Abertura da Conta Capital: Modelos Adoptados por Alguns Países. 

3.1. Modelos utilizados para a abertura da conta financeira em alguns 

países. 

Face às particularidades de cada país, a abertura da conta financeira não 

aconteceu de maneira similar em todos os países, tendo cada um optado por 

um modelo que melhor se adequasse à sua conjuntura, nomeadamente:  

3.1.1. Brasil  

No Brasil, o modelo de liberalização financeira e consequentemente de 

abertura da conta financeira foi de implementação gradual e uma das 

primeiras reformas decorreu da Resolução nº 1.289, de 20.03.1987 do 

Conselho Monetário Nacional (CMN), que autorizou a constituição de 

Sociedades, Fundos e Carteiras de Investimento (Anexos I, II e II), voltados 

para a compra de acções e obrigações (debêntures2). 

A referida resolução serviu de antecâmara para o investimento em carteira por 

parte de investidores não residentes cambiais, uma vez que em 1991 foi 

adicionado o anexo IV, que permitiu a entrada de investidores não residentes 

cambiais (p. ex. fundos de pensões) e autorizou o investimento no mercado 

de títulos de renda variável, livres de restrições em relação ao prazo mínimo 

de permanência, composição de carteira ou capital inicial mínimo.  

Em seguida (1992), de modo a incentivar ainda mais a entrada de capital 

estrangeiro no país, o governo brasileiro adoptou uma política contínua de 

______________________________________ 

2 Debêntures são títulos emitidos por empresas – de capital aberto ou não - com o objectivo 

de captar recursos para financiarem os seus projectos. Esse investimento em renda fixa de 

médio e longo prazo dá ao investidor o direito de crédito sobre a empresa emissora, 

recebendo uma taxa de juros que pode ser prefixada ou pós-fixada. 
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juros elevados, que foi acompanhada em 1993 pela liberalização da compra 

de títulos de renda fixa (públicos e privados) por parte de investidores não 

residentes cambiais mediante inclusão na Resolução 1289 do Anexo VI. 

Durante os anos que se seguiram, implementou-se gradualmente a 

liberalização financeira, assim como o fomento à participação de investidores 

não residentes cambiais na economia, mediante a modernização das políticas 

monetárias e cambiais, bem como a implementação do Plano de Privatização, 

tendo o investimento dos não residentes cambiais jogado um papel 

importante nesse período, uma vez que foi via bolsa de valores que grandes 

companhias como Embraer, Rio Tinto e Banespa passaram para o sector 

privado. 

3.1.2. Turquia 

A liberalização financeira na Turquia teve início em 1980 e dividiu-se em três 

fases, de 1980 a 1989, 1990 a 1999 e de 2000 a 2004, sendo que as reformas 

concernentes à conta financeira arrancaram logo na primeira fase. 

Estas últimas foram divididas em duas fases, sendo a primeira efectivada com 

a entrada em vigor da primeira versão do Decreto Nº 323 do Conselho de 

Ministros sobre a protecção do valor da moeda turca, que, de entre várias 

medidas ligadas ao investimento em carteira por parte de investidores não 

residentes cambiais, começou por permitir o investimento em qualquer valor 

mobiliário emitido na Turquia, desde que em moeda estrangeira.   

______________________________________ 

3 Decreto N. º 32 sobre a Protecção do Valor da Moeda Turca – Definidas as bases regulatórias 

para a determinação do valor da Lira Turca em relação às outras moedas, as transacções 

cambiais, transacções de valores mobiliários e commodities e a entrada e saída de capitais 

país.    
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Esta liberalização parcial da conta financeira (1984) perdurou até Agosto de 

1989, com a entrada em vigor da segunda versão do Decreto N.º 32, que veio 

permitir o investimento em carteira por parte de investidores não residentes 

cambiais nos seguintes moldes:  

a) Compra e venda de todo o tipo de valor mobiliário previamente 

listado na Istambul Stock Exchange, bem com as novas emissões, 

desde que autorizado pela Turkey Capital Markets Board; 

b) Constituição de contas de depósitos a prazo em moeda local e 

transferência para o exterior do capital e das mais-valias dessas 

contas;  

c) Compra e transferência de divisas ou moeda local para o exterior 

sem restrições; e 

d) Abertura de contas em moeda local e transferência de capitais e 

mais-valias para o exterior tanto em moeda local quanto em divisas. 

3.1.3. Tanzânia 

Com o objectivo de facilitar a entrada de capital estrangeiro por via da Dar es 

Salaam Stock Exchange (DSE), o Executivo tanzaniano publicou, em 2013, o 

The Capital Markets and Securities Regulations (Foreign Investors). 

O regulamento visava permitir a participação de investidores não residentes 

cambiais no mercado tanzaniano com as seguintes restrições:  

e) Os investidores estrangeiros estavam somente autorizados a 

adquirir, alienar ou vender acções e obrigações corporativas;  

f) Em caso de Oferta Pública Inicial (OPI), os investidores tanzanianos 

tinham direito de preferência e os investidores não residentes 
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cambiais somente podiam adquirir os valores mobiliários por via da 

OPI se os investidores locais não os subscrevessem na totalidade; e 

g) Para as empresas listadas na Dar Es Salaam Stock Exchange, os 

investidores estrangeiros estavam exclusivamente autorizados a 

adquirir 60% dos valores mobiliários admitidos à negociação, 

estando o remanescente reservado aos investidores locais. 

No entanto, após a publicação do regulamento, o governo tanzaniano 

verificou que a participação de investidores não residentes cambiais era ainda 

pouco significativa, o que resultou na revogação em Setembro de 2014 do 

Regulamento publicado em 2013 pelo The Capital Markets and Securities 

(Foreign Investors) Regulations, 20144.  

A nova versão do regulamento permitiu aos investidores não residentes 

cambiais participarem no mercado de capitais tanzaniano do seguinte modo: 

a) Subscrição em 100% dos valores mobiliários de empresas listadas 

na DSE;  

b) Aquisição de acções de um emitente por via de OPI; e  

c) Participação no mercado primário de títulos de dívida pública 

sujeita às condições ou requisitos definidos pelo Banco Central da 

Tanzânia, que consistia essencialmente em permitir que somente 

residentes da África Oriental investissem em Títulos de Dívida 

Pública, devendo estes, contudo, manter os títulos por um período 

de um ano5. 

______________________________________ 

4 https://www.dse.co.tz/sites/default/files/dsefiles/Foreign%20Investors%20Regulations_0.pdf 

5http://www.tic.co.tz/financialSector 

https://www.dse.co.tz/sites/default/files/dsefiles/Foreign%20Investors%20Regulations_0.pdf
http://www.tic.co.tz/financialSector
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3.1.4. Quénia 

Para promover a participação de investidores não residentes cambiais na 

Nairobi Stock Exchange (NSE), em 2002, o Governo queniano divulgou o “The 

Capital Markets and Securities (Foreign Investors)”6, regulamento que 

autorizou a participação destes no mercado de capitais do Quénia. 

Segundo o Foreign Investors de 2002, os investidores estrangeiros estavam 

autorizados a comprar no máximo 75% das acções das empresas listadas na 

NSE e a subscrição do mesmo percentual em caso de IPO, sendo que o 

remanescente (25%) estava obrigatoriamente reservado aos investidores 

nacionais. 

Porém, em caso de uma OPI, caso a percentagem reservada de 25% não fosse 

integralmente subscrita pelos investidores quenianos, as acções poderiam ser 

adquiridas por investidores não residentes mediante aprovação da Capital 

Markets Authority of Kenya. 

A necessidade de investimentos em carteira exigiu ao governo eliminar as 

restrições no regulamento de 2002, permitindo deste modo que os 

investidores estrangeiros pudessem comprar acções de empresas listadas sem 

qualquer restrição. Todavia, a limitação de 75% para os investidores não 

residentes manteve-se para os casos seguintes: 

a) Fusões e aquisições;  

______________________________________ 

6 https://www.cma.or.ke/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=57&Itemid=194 

 

https://www.cma.or.ke/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=57&Itemid=194
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b) Operação de privatização (alienação de acções do Estado ao 

público);  

c) Alienação de acções de empresa de um sector estratégico do país; 

e  

d) Casos de interesse nacional. 

3.1.5. África do Sul 

Após a transição para a democracia (1994), o governo sul-africano 

implementou um conjunto de reformas de políticas macroeconómicas 

destinadas a normalizar o mercado cambial e atrair investimento estrangeiro, 

de modo a colmatar o défice de poupança interna que se verificava na sua 

economia. 

No âmbito destas reformas, em Março de 1995, a África do Sul procedeu à 

abertura total da sua conta financeira com o objectivo de viabilizar a entrada 

de capital estrangeiro para a sua economia. 

Após a implementação da abertura da conta financeira, houve uma melhoria 

substancial na balança de pagamentos. O investimento em carteira dominou 

a composição das entradas líquidas de capital estrangeiro na África do Sul na 

maior parte do período desde 1994, reflectindo a presença de investidores 

que actuam em grandes mercados de capitais no mercado doméstico. O stock 

de investimento estrangeiro em carteira aumentou em 41 p.p., passando dos 

38% do PIB em 1995 para 79% em 2008. 

4. Metodologia  

Para a produção da estimativa de capitalização do mercado, será utilizado o 

Modelo de Regressão Linear Múltipla (MRLM) para estimar uma equação que 

reflicta o grau de correlação verificado entre as variáveis seleccionadas tendo 
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como base Nyaga (2017), que elaborou um trabalho de pesquisa com o 

objectivo de estudar o investimento estrangeiro em carteira e como este 

impacta na capitalização de mercado no Quénia. Nesse artigo, foram utilizados 

dados mensais de séries temporais de 2007 a 2015. Com base no modelo 

estacionário ordinário de mínimos quadrados (OLS)7, foi utilizado um modelo 

de regressão linear múltiplo para analisar como o investimento estrangeiro 

em carteira, taxas de juros, taxa de câmbio e retornos nos mercados interno 

e externo influenciam e afectam a capitalização de mercado no Quénia.  

Modelo usado: MC= F (FPI, ROID, ROIF, TBILL, E,) 

Ou seja, ΔMC=β0+β1ΔFPI+β2ΔROID+β3ΔROIF + β4ΔTBILL + 

β5ΔE+εt 

Onde: 

ΔMC é a variação percentual da capitalização de mercado no mercado 

de capitais queniano; 

ΔFPI é a variação percentual do investimento em carteira estrangeira, 

ΔROID é a variação percentual no retorno do investimento no mercado 

doméstico; 

______________________________________ 

7 O estimador dos mínimos quadrados (habitualmente designado de estimador OLS- Ordinary 

Least Square) é um método de estimação que permite obter valores para os parâmetros em 

função das observações (yi,xi). É a forma de estimação mais amplamente utilizada 

na econometria, onde o estimador minimiza a soma dos quadrados dos resíduos 

da regressão, de forma a maximizar o grau de ajuste do modelo aos dados observados.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Econometria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Regress%C3%A3o


 

Artigo Científico  

 

Página 19 de 30 

 

ΔROIF é a variação percentual no retorno do investimento no mercado 

externo que é capturado pelo retorno das acções internacionais medido 

com base nos retornos das acções nos EUA; 

ΔTBILL é a variação percentual das taxas de rendimento (yields) dos 

Bilhetes do tesouro de 91 dias; 

ΔE é a variação percentual da taxa de câmbio; e 

ε(t) é o termo do erro. 

4.1. Especificação do Modelo 

Com base na referência de Nyaga (2017), que tenta explicar a relação entre 

fluxos de investimento estrangeiro em carteira, a variação percentual no 

retorno do investimento no mercado doméstico, a variação percentual no 

retorno do investimento no mercado externo, a variação percentual das taxas 

de rendimento (yields) dos Bilhetes do Tesouro de 91 dias e a variação 

percentual da taxa de câmbio, o artigo passa a especificar o modelo a ser 

estimado para produzir uma estimativa da capitalização de mercado a partir 

da informação conhecida.  

O modelo geral teórico a considerar é o seguinte: 

𝑪𝒂𝒑𝑩 =  𝜷𝟏 + 𝜷𝟐𝑰𝑬𝑪 + 𝜷𝟑𝑻𝒙𝑪 + 𝜷𝟒𝑻𝒙𝑰𝑵𝑭𝑳 + 𝜷𝟓𝑺&𝑷𝟓𝟎𝟎_𝑹𝑬 + 𝝐𝒌  

Para estimar os parâmetros 𝜷𝟏 a 𝜷𝟓, serão utilizadas informações sobre as 

variáveis a explicar detalhadamente abaixo. As seis variáveis usadas no modelo 

são explicadas em seguida: 

 A capitalização bolsista em USD é a variável explicada no modelo 

(CapB) – A capitalização de mercado é a variável dependente que é 

usada para mostrar como o investimento estrangeiro em carteira e 
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outros factores afectam o mercado de capitais sul-africano. A 

capitalização de mercado é usada para medir o tamanho do mercado 

de capitais. Quanto maior a capitalização, maior a dimensão do 

mercado de capitais. Maior capitalização reflecte como os investidores 

se sentem em relação ao mercado, ou seja, uma alta capitalização de 

mercado mostra que o número de investidores no mercado é alto. 

 Investimento estrangeiro em carteira em USD (IEC) – Esta variável 

espelha as entradas de investimento em instrumentos do mercado de 

capitais na Africa do Sul. E a entrada ou o aumento das entradas de 

investimento em carteira gera uma expectativa de maior dinamização 

do mercado interno, por via do aumento da base de investidores, 

impactando positivamente sobre o mercado de capitais. Isso significa 

que é esperada uma relação positiva entre as entradas e a capitalização 

no mercado, ou seja, 𝜷𝟐 ˃ 0  

 Taxa de Câmbio do Rand/USD (TxC) – É uma variável medida do Rand 

em relação ao dólar dos EUA. As constantes mudanças na taxa de 

câmbio aumentam o grau de incerteza no mercado. A incerteza reduz 

a confiança dos investidores estrangeiros no mercado sul-africano, 

afectando negativamente os preços, seja devido à saída de investidores 

ou a retornos incertos no futuro; espera-se que haja uma relação 

negativa entre a desvalorização do Rand e a capitalização bolsista, ou 

seja, 𝜷𝟑 ˂ 0.  

 Taxa de Inflação (TxINFL) – A taxa de inflação é uma variável que 

poderá ter um impacto negativo na capitalização bolsista. A literatura 

aborda que a alta taxa de inflação aumenta o custo de vida e a 

transferência de recursos de investimentos para consumo. Isso leva a 

uma queda na procura por instrumentos de mercado e, 

subsequentemente, leva a uma redução no volume de acções 



 

Artigo Científico  

 

Página 21 de 30 

 

negociadas e nos retornos do mercado de acções. Espera-se que 

𝜷𝟒 ˂ 0. 

 Retorno do Índice S&P500 (S&P500_RE) – Os retornos totais do índice 

S&P500 correspondem a uma taxa e são registados por ano. O retorno 

total inclui dois componentes: o retorno gerado pelos dividendos e o 

retorno gerado pelas mudanças de preço no índice. Embora a maioria 

das pessoas se concentre apenas no retorno do preço do índice, os 

dividendos desempenham um factor importante no retorno geral do 

investimento. Esta variável é importante pelo facto de espelhar que 

maiores retornos aumentam a apetência dos investidores estrangeiros 

face a mercados dos EUA. Isso leva a uma diminuição na entrada de 

estrangeiros para o mercado sul-africano e a um aumento nas saídas. 

Este acontecimento causa uma diminuição dos preços no mercado 

interno, levando a retornos mais baixos e, consequentemente, à 

capitalização de mercado mais baixa, espera-se que 𝜷𝟓 ˂ 0. 

5. Apresentação e Discussão dos Resultados 

Este capítulo inclui apresentação e interpretação dos resultados. Os dados 

anuais apresentados compreendem o período de 1995 a 2018. O documento 

utilizou dados obtidos da base de dados do Banco Mundial e da Bloomberg, 

além de outras fontes. Embora o objectivo do artigo seja analisar os efeitos 

dos fluxos de carteira estrangeira nos mercados de capitais sul-africano 

(medido pela capitalização bolsista), também relacionou as taxas de câmbio e 

inflação e os retornos do S&P500 com a capitalização bolsista. Foi usado o 

software de análise de dados Eviews para estimação das variáveis.  

Para testar a estacionariedade de cada série de variáveis, foi realizado o teste 

Augmented-Dickey Fuller (ADF) (Tabela 2). É necessário tornar os dados de 

séries temporais não estacionárias em estacionários para obter resultados 
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significativos antes que a regressão seja feita. Tal como se verificou, o teste 

de raiz unitária (Tabela 1) mostra que, excepto o IEC e TxINFL, todas a variáveis 

não são, em média, estacionárias.  

Foi realizado também o teste de Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test 

para garantir que não haja autocorrelação no modelo e que os estimadores 

do OLS não fossem enviesados (ver anexo). 
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Tabela 1 – Augmented Dickey Fuller Unit Root Test 

Variável 
Teste Estatística 

ADF 

Valor Crítico 

5% 

Valor Crítico 

10% 
Estado 

CapB -1,002788 -3,004861 -2,642242 Não Estacionário 

IEC -4,847895 -2,998064 -2,638752 Estacionário 

TxINFL -3,824599 -3,004861 -2,642242 Estacionário 

S&P500_RE -0,55545 -2,998064 -2,638752 Não Estacionário 

TxC -1,264229 -2,998064 -2,638752 Não Estacionário 

Fonte: Cálculos próprios (dados extraídos do Eviews 9.0) 

Tabela 2 – Augmented Dickey Fuller Unit Root Test (1ª Diferença) 

Variável 
Teste 

Estatística ADF 

Valor Crítico 

5% 

Valor Crítico 

10% 
Estado 

DCapB -9,127533 -3,004861 -2,642242 Estacionário 

IEC -4,847895 -2,998064 -2,638752 Estacionário 

TxINFL -3,824599 -3,004861 -2,642242 Estacionário 

DS&P500_RE -4,155839 -3,004861 -2,638742 Estacionário 

DTxC -4,918075 -3,004861 -2,638742 Estacionário 

Fonte: Cálculos próprios (dados extraídos do Eviews 9.0) 

Os dados da Tabela 3 ilustram que a CapB é a variável dependente, 2,56 é o 

termo constante, 0,27 é o coeficiente de IEC, -1,97E+12 é o coeficiente da 

TxINFL, -2,62e+08 é o coeficiente do S&P500 e -2,62e+10 é o coeficiente de 

TxC.  

O sinal carregado pela estimativa do coeficiente de IEC tem uma relação 

positiva com o CapB, enquanto a estimativa do coeficiente de S&P500, TxINFL 

e TxC possui uma relação negativa. 

A CapB é explicada em 65,67% pelas seguintes variáveis: Investimento 

Estrangeiro em Carteira (IEC), Taxa de Câmbio (TxC), Taxa de Inflação (TxINFL) 

e Retorno do Índice S&P500 (S&P500_RE), enquanto 34,33% das variações na 
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CapB são atribuídas à influência de outros factores não incluídos na equação 

de regressão. 

Foi realizado sobre o mesmo o teste de homocedasticidade de White e 

constatou-se que o modelo inicialmente padecia de heterodasticidade, ou 

seja, Obs* R² =23,20 ˃5,99 o que nos permite rejeitar em 94,3% a hipótese 

nula. Posteriormente, efectuou-se a correcção do modelo tornando-o 

homocedástico. 

Tabela 3 – Modelo estimado corrigido de Heterocedasticidade 

 

Fonte: Cálculos próprios (dados extraídos do Eviews 9.0) 

Tabela 4 – Matriz de Correlação 

Matriz de 

Correlação 
IEC TxINFL S&P500_RE TxC 

CapB 0,1659 -0,0199 -0,2792 -0,1010 

Fonte: Cálculos próprios a partir do Excel 

O resultado, conforme indicado pelas estatísticas da Tabela 3, e confirmadas 

pela matriz de correlação, mostra que existe uma relação de equilíbrio positiva 

entre o investimento estrangeiro de carteira e o crescimento do mercado de 

acções na África do Sul no período em análise.  

A relação ilustra que um acréscimo de 1 USD de IEC no país, em média, 

proporcionará um aumento de 0,27 USD na CapB, ou seja, a entrada de capital 

Variável Coeficiente Desvio Padrão Probabilidade 

C 2,56E+11 3,83E+11 0,511 

IEC 0,276094 0,102486 0,0144 

TxINFL -1,97E+12 3,23E+12 0,5481 

S&P500_RE -2,62E+08 2,62E+08 0,3301 

TxC -2,62E+10 2,62E+10 0,2787 
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para investimento em carteira contribui positivamente para o aumento da 

CapB.  

Verificou-se, também, que uma queda no valor do Rand em relação ao dólar 

trará uma queda significativa no crescimento do mercado de acções. Isso é 

confirmado pela estatística t para TxC. 

Assim, estima-se que um aumento de 1% na taxa de câmbio do rand em 

relação ao dólar norte-americano, que implica depreciação na moeda nacional 

em relação à moeda estrangeira, traga, em média, uma queda de 2,5 USD na 

CapB. O mesmo ocorre, tal como era esperado, com a Taxa de Inflação: um 

aumento de 1% na taxa, em média, proporcionaria uma redução de 1,97 USD 

no CapB. 

O resultado também mostra que o aumento no retorno do índice S&P500 

contribui negativamente para a capitalização bolsista, isso estimado a partir 

do resultado de um aumento de 1% no retorno do Índice que, em média, 

proporcionará uma diminuição de 2,7 de USD na CpB. 

6. Considerações Finais 

O presente artigo procurou avaliar o impacto da entrada de investimento 

estrangeiro em carteira sobre o mercado de capitais na Africa do Sul usando 

como proxy a variável capitalização bolsista.  

Utilizando o Modelo de Regressão Linear Múltipla (MRLM), procurou-se 

avaliar, em primeiro lugar, a hipótese de que a abertura financeira produz um 

impacto positivo no mercado de capitais e, em seguida, de acordo com a 

revisão da literatura favorável à abertura financeira, avaliar a concretização dos 

argumentos apresentados pelos defensores da abertura da conta financeira 

na África do Sul. 
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Os resultados alcançados neste artigo dão algum suporte aos defensores da 

abertura da conta financeira, que afirmam que os efeitos positivos da entrada 

do investimento em carteira predominam sobre os potenciais efeitos 

instabilizadores, embora tais efeitos positivos não se tenham revelado muito 

consistentes. Pese embora existir uma correlação positiva, é necessário que se 

garanta que o mercado interno esteja estável e que haja maior confiança do 

investidor, que se reduzam as ineficiências do mercado, bem como as 

incertezas.  

A partir dos resultados do artigo, concluímos que o impacto dos fluxos de 

capital na capitalização bolsista são estatisticamente significantes.  

No geral, os resultados deste estudo mostram que os aumentos da 

capitalização bolsista do mercado estão associados a entrada de investimentos 

estrangeiros em carteira. Adicionalmente, os dados mostraram que o 

investimento estrangeiro em carteira é afectado por outras variáveis, como 

taxa de câmbio, retorno do S&P500 e taxa de inflação. 

As limitações do estudo foram no sentido de que este artigo procurou avaliar 

o impacto do investimento estrangeiro em carteira, com a abertura da conta 

financeira, sobre o mercado de capitais da África do Sul e utiliza como Proxy 

para medição o mercado de capitais a capitalização bolsista, deixando de fora, 

por exemplo, o mercado de obrigações, sendo este também parte integrante 

do mercado de capitais. 

Estudos adicionais podem ser realizados para examinar como outros factores 

macroeconómicos afectam o investimento estrangeiro em carteira; a 

correlação entre os retornos de mercado interno e externo e o investimento 

estrangeiro em carteira e também a relação entre o investimento estrangeiro 

em carteira e a variação da taxa de juros do FED na capitalização bolsista.  
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