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RESUMO 

 

 

O modelo de governança corporativa brasileiro é caracterizado por uma elevada concentração de 

propriedade e controle na maioria das empresas de capital aberto, o que torna o conflito entre 

acionistas minoritários e controladores o principal problema de agência nas empresas brasileiras. 

Diversos trabalhos nacionais e internacionais estudaram o tema e o impacto que a concentração de 

propriedade tem sobre o desempenho financeiro, valor de mercado e risco das empresas, com 

diferentes abordagens econométricas e chegaram a resultados divergentes, de forma que não há 

ainda um consenso sobre a influência da concentração de propriedade sobre o valor e desempenho 

das empresas. O objetivo deste trabalho é analisar a relação entre concentração de propriedade e o 

desempenho financeiro e valor de mercado das empresas brasileiras, utilizando uma amostra com 

dados em painel balanceado composta por 83 empresas brasileiras não financeiras de capital aberto 

no período de 2009 a 2014. Os resultados mostram que existe uma relação estatisticamente 

significante entre concentração de propriedade e o valor de mercado das empresas, dado pelo q de 

Tobin e o valor da empresa. Porém, não foi encontrada relação estatisticamente significante entre 

concentração de propriedade e desempenho financeiro. 

 

Palavras-chave: concentração de propriedade; estrutura acionária; desempenho financeiro; valor 

de mercado; conflito de agência; acionista controlador; minoritário; governança corporativa. 

  



 
 

ABSTRACT  

 

 

The Brazilian corporate governance model is characterized by a high concentration of ownership 

structure and control in the majority of the publicly traded companies, which makes the conflict 

between minorities and controlling shareholders the main agency problem in Brazilian companies. 

Several national and international papers have studied the theme and the impact of concentration 

of ownership on financial performance, market value and risk of the companies, using different 

econometric approaches having reached divergent results, despite the lack of consensus regarding 

the influence of concentration of ownership on the value and performance of companies. 

This paper aims to analyze the relation between concentration of ownership and financial 

performance and the market value of Brazilian companies, using a sample with balanced panel data 

composed by 83 non-financial publicly traded Brazilian companies in the period from 2009 to 

2014. The results show that there is a statistically significant relationship between concentration of 

ownership and the market value of firms, given by Tobin's q and the firm value of the company. 

However, no statistically significant relationship was found between concentration of ownership 

and financial performance. 

 

Keywords: concentration of ownership, ownership strucutre, financial performance, market value, 

agency conflict, controlling shareholder, minority, corporate governance. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Desde o clássico trabalho de Berle e Means (1932), que propôs uma análise empírica da 

estrutura acionária de empresas norte-americanas e os efeitos dos conflitos de interesses sobre o 

desempenho e valor de mercados das empresas, a estrutura de propriedade e, consequentemente, 

os conflitos de interesse entre gestores e acionistas têm sido temas de diversos estudos. O trabalho 

seminal sobre teoria de agência de Jensen e Meckling (1976) definiu o relacionamento de agência 

sob uma abordagem contratual, pela qual o principal (outorgante) concede ao agente (outorgado) a 

função de prestar algum serviço a seu favor, o qual envolve a delegação de autoridade para a 

tomada de decisão pelo agente. O não alinhamento de interesses entre as partes, que podem ter 

interesses e/ou nível de aversão a risco diferentes, configura o conflito de agência e faz com que o 

principal incorra em custos de agência. 

Segundo La Porta et al. (1998, 1999) grande parte das diferenças encontradas nos sistemas 

de governança corporativas das empresas de diferentes países deve-se às relações jurídicas entre 

principal e agente e ao grau de atuação do sistema judiciário de cada país, denominado enforcement. 

Os resultados mostram que existe uma relação negativa entre concentração de propriedade e o grau 

de proteção legal oferecida aos investidores. Uma vez que a lei não pode garantir proteção 

suficiente aos acionistas, estes passam a ter o incentivo de serem grandes o suficiente de forma que 

possam influenciar a gestão dos administradores. Apesar da concentração de propriedade mitigar 

e ajudar a resolver o conflito de agência entre principal e agente, ela traz um novo desafio ao 

modelo de governança das empresas, que passa a ser a mitigação do choque de interesses entre 

acionistas controladores e minoritários (CLAESSENS et al.,2002). 

No Brasil, assim como na maioria dos países do mundo, a estrutura de propriedade e 

controle das empresas é caracterizada pela elevada concentração, o que faz com que o principal 

problema de agência das empresas brasileiras seja o conflito de interesses entre acionistas 

controladores e minoritários e não entre executivos e acionistas, como ocorre no modelo anglo-

saxão (LA PORTA et al., 1999; CLAESSENS et al., 2000).  

Diversos estudos internacionais e nacionais já propuseram uma análise por meio de 

diferentes abordagens sobre o tema. O trabalho de Claessens et al (2002) é considerado seminal a 
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este respeito. Os autores descrevem os dois efeitos esperados da atuação do gestor a depender do 

nível de concentração acionária, o efeito-alinhamento e o efeito-entrincheiramento. O efeito-

alinhamento refere-se a um impacto positivo da concentração acionária no desempenho corporativo 

e valor de mercado das empresas, uma vez que sinalizaria para os investidores uma solução para 

mitigar os custos de agência devido ao maior alinhamento de interesses entre gestores e acionistas. 

Entretanto, o efeito-entrincheiramento passa a ocorrer quando os direitos sobre o fluxo de caixa do 

acionista controlador são menores que os seus direitos de controle, nestes casos verifica-se uma 

diminuição do valor de mercado das empresas. 

Estudos nacionais como o de Okimura, Silveira e Rocha (2007) encontraram uma relação 

quadrática da concentração do direito de voto sobre o valor da empresa e uma relação negativa 

linear do excesso do direito de voto sobre o valor da empresa. Na mesma linha, porém com uma 

abordagem econométrica distinta, Caixe e Krauter (2013) analisaram os possíveis determinantes 

corporativos da concentração de propriedade e o impacto desta concentração sobre o valor de 

mercado das companhias brasileiras. Os autores encontraram evidências que corroboram o estudo 

de Claessens et al (2002) da presença dos efeitos-incentivo e entrincheiramento. Porém, outros 

trabalhos como o de Dami, Rogers e Ribeiro (2007) não encontraram evidências estatisticamente 

significativas de que as variáveis de estrutura de propriedade exerçam influência sobre o 

desempenho financeiro e valor das empresas. 

Porém, diante dos diversos trabalhos nacionais e internacionais realizados, além da 

diversidade na abordagem econométrica, não há uma conclusão consensual sobre o impacto da 

concentração de propriedade sobre o valor de mercado e desempenho das empresas.  

Desta forma, sob a luz do que foi encontrado na literatura, este trabalho se propõe a analisar 

os efeitos da concentração de propriedade, dado pelo percentual total de ações em posse do maior 

e dos três maiores acionistas, sobre o valor de mercado das empresas, dado pelo q de Tobin e o 

valor da empresa, e o seu desempenho financeiro, dado pelo return on assets (ROA). Para isto, o 

diferencial será a utilização de um painel balanceado, composto por dados anuais financeiros e de 

mercado de 83 empresas brasileiras de capital aberto, bem como a inclusão de outras variáveis 

explicativas, variáveis dummies de setor de atuação e variáveis de interação entre concentração 

acionária e a classificação do maior acionista. 
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 Além desta introdução, o trabalho está divido em mais quatro capítulos. O segundo capítulo 

apresentará a revisão da literatura sobre conflito de agência entre principal e agente, entre acionistas 

minoritários e controladores, bem como os trabalhos nacionais e internacionais sobre o assunto. 

No terceiro capítulo é exposta toda a metodologia e abordagem econométrica da pesquisa, além da 

definição, descrição e bibliografia das principais variáveis utilizadas. No quarto capítulo são 

apresentados os resultados da pesquisa. Por fim, o quinto capítulo traz a conclusão e considerações 

finais. 

 

2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

As principais referências bibliográficas utilizadas neste trabalho são apresentadas neste 

capítulo e estão divididas em quatro seções. Na primeira seção são discutidos conceitos 

fundamentais referentes à teoria da firma, com ênfase na teoria da agência, especificamente sobre 

conflito de agência entre principal e agente. A segunda parte também diz respeito à teoria da firma, 

com foco no debate sobre estrutura de propriedade no Brasil e no mundo e o surgimento de um 

novo tipo de problema de agência nas empresas, o conflito entre acionistas minoritários e 

controladores. Por fim, na terceira e quarta partes são apresentadas e discutidas diversas pesquisas 

empíricas, internacionais e nacionais respectivamente, sobre a relação entre estrutura de 

propriedade, seus determinantes, desempenho financeiro e valor de mercado das empresas, 

evidenciando os principais métodos utilizados e conclusões a que os pesquisadores chegaram. 

 

2.1. Teoria da firma e conflito de agência entre principal e agente 

Segundo a literatura moderna, o trabalho de Berle e Means (1932) é considerado o marco 

inicial dos estudos sobre governança corporativa. No clássico The Modern Corporation and 

Private Property, os autores propuseram uma verificação empírica da composição acionária e o 

efeito dos conflitos de interesses sobre o desempenho e valor das empresas. Ou seja, buscaram 

analisar os custos e benefícios causados pela separação entre propriedade e gestão nas empresas. 



13 
 

Subjacentes à separação entre propriedade e controle, o trabalho seminal sobre teoria de 

agência de Jensen e Meckling (1976) definiu o relacionamento de agência como um contrato pela 

qual o principal (outorgante) concede ao agente (outorgado) a função de prestar algum serviço a 

seu favor, o qual envolve a delegação de autoridade para a tomada de decisão pelo agente. O não 

alinhamento de interesses entre as partes, que podem ter interesses e/ou nível de aversão a risco 

diferentes, no qual ambas procuram maximizar as suas utilidades, configura o conflito de agência 

e faz com que o principal incorra em custos de agência, tais como custos de monitoramento, 

contratos, perdas residuais, entre outros, absorvidos pelos acionistas por meio da redução no valor 

da firma. 

Segundo Ross (1973) a relação de agência é uma das mais antigas e comuns formas de 

interação social, uma vez que ela surge entre duas ou mais partes, quando uma delas é designada 

para atuar como representante dos interesses da outra, no caso, o agente designado para representar 

os interesses do principal. 

Jensen e Meckling (1976) utilizaram variáveis como: ações dos gestores (inside equity), 

ações dos gestores que não participam da empresa (outside equity) e a dívida das empresas para 

analisar os conflitos de agência existentes entre acionistas e executivos. Os autores formalizaram 

sua teoria sobre a estrutura de propriedade baseada no trade-off enfrentado pelos 

gestores/proprietários entre manter as ações em sua posse, emitir ações para investidores externos 

ou a emissão de dívida (CAIXE; KRAUTER, 2013). 

Jensen e Meckling (1976) compararam o comportamento teórico de dois sócios executivos, 

um com 100% de propriedade das ações de uma empresa e outro que possui sócios minoritários. 

Segundo os autores, os sócios executivos obtêm benefícios pecuniários (remuneração) e não 

pecuniários (poder, status, etc.) da companhia, que são custos a serem compartilhados com os 

acionistas minoritários através de um menor valor da firma. Desta forma, como o objetivo dos 

sócios executivos é maximizar suas utilidades, à medida que estes detêm participação menor na 

companhia, são induzidos a consumir quantidade maior de tais benefícios, uma vez que eles serão 

compartilhados com os demais acionistas. Portanto, à medida que a dispersão acionária aumenta, 

principalmente através de acionistas minoritários, o conflito de agência entre principal e agente se 

acentua, exigindo mais custos de incentivos e monitoramento, que são absorvidos pelos acionistas. 
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Segundo Caixe e Krauter (2013), o paradigma de "convergência de interesses entre 

executivos e acionistas", em que um aumento no percentual de ações dos administradores preveria 

uma valorização da companhia em virtude da redução dos custos de agência, ceteris paribus, foi 

uma das maiores constatações da teoria sobre estrutura de propriedade de Jensen e Meckling 

(1976). Diversos trabalhos subsequentes a publicação de Jensen e Meckling (1976) foram 

elaborados a fim de testar hipóteses sobre a suposta relação entre estrutura de propriedade e 

desempenho corporativo (CAIXE; KRAUTER, 2013).  

Segundo Shleifer e Vishny (1997), existe uma separação entre quem gerencia e quem 

fornece os recursos à companhia. De um lado há investidores que financiam a empresa e esperam 

que os recursos sejam utilizados da melhor forma possível. Do outro, há os administradores, 

responsáveis por maximizar o retorno sobre os recursos aplicados pelos investidores. Porém, a 

priori , não há como garantir que esses administradores tomem decisões de forma a maximizar o 

retorno dos investidores. Por isso surge o problema de agência, que consiste nas dificuldades dos 

investidores em assegurar que seus recursos não sejam expropriados pelos administradores ou 

alocados em projetos com baixa rentabilidade. 

 

2.2. Estrutura de propriedade e o novo tipo de conflito de agência 

O trabalho de Berle e Means (1932) sugere que deve haver uma relação inversa entre a 

dispersão da estrutura de propriedade e o desempenho das empresas (DEMSETZ;  VILLALONGA, 

2001). Segundo Berle e Means (1932) a composição acionária influencia o desempenho e o valor 

das companhias, uma vez que a pulverização da estrutura de propriedade aumenta o poder dos 

gestores e pode fazer com que ajam, em determinadas circunstâncias, de acordo com seus próprios 

interesses e não com o dos acionistas. 

Para Demsetz (1983), a propriedade e o controle das empresas não seriam tão separados 

como sugerido por Berle e Means (1932). O autor encontrou evidências de que a estrutura de 

propriedade seria um resultado endógeno do processo de maximização da empresa, em que a 

participação acionária dos gestores é fundamental, contrariando a proposição de Berle e Means 

(1932). 
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Segundo Shleifer e Vishny (1997) uma forma direta dos acionistas influenciarem a gestão 

dos administradores e fazerem valer seus direitos de controle é por meio da concentração acionária. 

Segundo os autores, quando um ou mais acionistas passam a deter uma parcela significante do 

capital da empresa, passam a ter o incentivo de monitoramento dos administradores da empresa a 

fim de mitigar o problema de free-rider. A concentração da propriedade, que dá aos acionistas 

poder de voto, é uma das formas mais diretas dos acionistas influenciarem a gestão dos 

administradores, até mesmo para tirá-los do comando da empresa (SHLEIFER; VISHNY, 1986).   

  Os trabalhos de La Porta et al. (1998, 1999) mostram a relação entre o sistema jurídico de 

diferentes países em que as empresas estão inseridas e as correspondentes práticas de governança 

corporativa adotadas. Segundo os autores, grande parte das diferenças encontradas nos sistemas de 

governança corporativa das empresas de diferentes países deve-se às relações jurídicas entre 

principal e agente e ao grau de atuação do sistema judiciário de cada país, denominado enforcement. 

Uma vez que apenas a existência dessas leis não garante aos investidores o retorno de seus 

investimentos, é necessário que haja um sistema que garanta a execução e o cumprimento dessas 

leis. 

La Porta et al. (1998) definem as leis comerciais como sendo derivadas de duas grandes 

vertentes de leis, a lei comum e a lei civil. Sendo a lei comum, originária da Inglaterra, moldada 

por decisões judiciais. E a lei civil, baseada na lei romana, definida por estudiosos em direito. 

Segundo os autores, os países cujas leis se originam da lei comum protegem de forma mais eficiente 

os direitos dos investidores do que os países cujas leis têm origem na lei civil. Ainda segundo os 

autores, os países que possuem um baixo grau de proteção aos investidores desenvolveram 

mecanismos alternativos a fim de amenizar e mitigar este problema, sendo o principal mecanismo 

o processo de concentração de propriedade nas empresas. Uma vez que a lei não pode garantir 

proteção suficiente aos acionistas, estes passam a ter o incentivo de serem grandes o suficiente de 

forma que possam influenciar a gestão dos administradores (VALADARES; LEAL, 2000). 

Os resultados de La Porta et al. (1998, 1999) mostram que existe uma relação negativa entre 

concentração de propriedade e o grau de proteção legal oferecida aos investidores. Empresas que 

operam em países com sistemas legais menos desenvolvidos caracterizam-se por piores níveis de 

governança corporativa. A pulverização da estrutura acionária é uma característica 

majoritariamente encontrada no modelo anglo-saxão, com sistema jurídico originário da lei 
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comum, basicamente Estados Unidos e Inglaterra. A grande maioria dos demais países, com 

sistema jurídico originário da lei civil, é marcada pela menor proteção legal aos investidores e por 

forte concentração de propriedade. Conclui-se assim, portanto, que o mais comum no restante do 

mundo, afora países de tradição jurídica anglo-saxã, é a existência de um acionista controlador 

majoritário ou bloco de controle formado por grandes acionistas (LA PORTA et al. 2002). 

A pesquisa de La Porta et al. (1999) cuja amostra compreendeu 691 empresas dos 27 países 

mais ricos do mundo baseado na renda per capita, trouxe evidências do predomínio de uma 

estrutura acionária concentrada, majoritariamente sob o controle de famílias e do Estado. Na 

mesma linha, Claessens et al. (2000) realizaram um estudo considerando 2.980 empresas de nove 

países do leste asiático e constataram que mais de dois terços são controladas por um único 

acionista. No trabalho de Lins (2003) considerando 1.433 empresas de 18 países emergentes, 

incluindo 59 empresas brasileiras, verificou-se que aproximadamente 70% dessas empresas 

possuem pelo menos um bloco de controle que atua na gestão empresarial.  

Apesar da concentração de propriedade mitigar e ajudar a resolver o conflito de agência 

entre principal e agente, ela traz um novo desafio ao modelo de governança das empresas, que 

passa a ser a mitigação do choque de interesses entre acionistas controladores e minoritários 

(CLAESSENS et al.,2002). Independentemente da mudança na perspectiva do conflito de agência, 

fica evidente que a concentração acionária possui benefícios e custos. Claessens et al. (2002) 

descrevem os dois efeitos esperados da atuação do gestor a depender do nível de concentração 

acionária, o efeito-alinhamento e o efeito-entrincheiramento. O efeito-alinhamento refere-se a um 

impacto positivo da concentração acionária no desempenho corporativo e valor de mercado das 

empresas, uma vez que sinalizaria para os investidores uma solução para mitigar os custos de 

agência devido ao maior alinhamento de interesses entre gestores e acionistas. O efeito-

entrincheiramento ocorre quando a concentração de propriedade e principalmente de controle 

atinge determinado patamar, fazendo com que tanto o conselho de administração como o mercado 

de aquisição hostis percam relevância em comparação ao poder exercido pelo bloco de controle. 

Os acionistas controladores poderiam, dado seu controle e influência sobre o processo decisório, 

expropriar a riqueza dos acionistas minoritários por meio de pagamento de dividendos, pagamento 

excessivo de salários, resistência a operações vantajosas para os demais acionistas (e.g. fusões e 

aquisições), entre outros. A partir de determinado patamar de concentração acionária, o conflito de 
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agência entre minoritários e controladores se acirraria e impactaria negativamente o valor da 

empresa (CLAESSENS et al., 2002; DASILVA; LEAL, 2006; CAIXE; KRAUTER, 2013). 

De acordo com Valadares e Leal (2000), a concentração de propriedade traz não apenas um 

risco para a sociedade como um todo, uma vez que os grandes acionistas geralmente estão pouco 

diversificados, como um novo conflito de agência entre minoritários e controladores. Para os 

autores, em países onde há alta concentração do controle acionário, o conflito entre acionistas 

controladores e minoritários é o principal problema de agência. Quanto mais concentrado for o 

controle da empresa, maiores são os incentivos para ter um melhor monitoramento dos agentes ou 

atuar diretamente na gestão da empresa, ao mesmo tempo que aumenta a possibilidade de 

expropriação de riqueza dos minoritários.  

Segundo Shleifer e Vishny (1997) essa possibilidade de expropriação pode ser maior 

quando grandes acionistas detêm direitos de controle proporcionalmente maiores do que seus 

direitos de propriedade, o que pode ocorrer pela existência de diferentes classes de ações, com ou 

sem direito a voto, ou através de estruturas piramidais de controle. Ainda segundo os autores, em 

países em que a legislação não garante a proteção dos acionistas minoritários, a concentração 

acionária é um obstáculo ao desenvolvimento do mercado de capitais, uma vez que desestimula 

pequenos e médios investidores a investir. Segundo os autores, é necessário um grau moderado de 

concentração de propriedade e um sistema legal que possa garantir a proteção dos minoritários para 

que se tenha um bom sistema de governança corporativa. 

No caso brasileiro, pesquisas como Valadares e Leal (2000), Silveira et al. (2004) e Da 

Silva e Leal (2006) são consistentes com o estudo de La Porta et al. (1998), ao indicar que empresas 

brasileiras apresentam um alto grau de concentração de propriedade e o principal conflito de 

agência sendo entre acionistas controladores e minoritários. As leis brasileiras e o sistema jurídico 

que as aplica vêm do modelo francês originário da lei civil, portanto, com reduzido grau de proteção 

aos investidores (LA PORTA et al. 1998). Especificamente no caso brasileiro, a potencial 

expropriação de riqueza dos minoritários pelos controladores é reforçada pela existência de duas 

classes distintas de ações que concedem direitos distintos aos seus proprietários, ordinárias 

(controle) e preferenciais (propriedade), respectivamente com e sem direito a votos. Desta forma a 

estrutura de propriedade das empresas brasileiras difere de sua estrutura de controle. Assim como 

na maioria dos países, há o predomínio de empresas com elevada concentração de propriedade, 
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portanto o principal problema de agência nas empresas é o conflito de interesses entre acionistas 

minoritários e controladores (CLAESSENS et al., 2002; LINS, 2003; SILVEIRA et al., 2004). 

 

2.3. Estudos internacionais sobre estrutura de propriedade e desempenho 

Os pesquisadores ao elaborarem estudos empíricos sobre estrutura de propriedade e 

controle se deparam com diversos problemas econométricos. Os trabalhos internacionais e 

nacionais sobre o tema diferem principalmente com relação a: modelo econométrico e métodos de 

estimação utilizado (Mínimos Quadrados Ordinários, Efeitos Fixos, Efeitos Aleatórios, Método 

dos Momentos Generalizado, entre outros), abordagem da estrutura de propriedade (como variável 

endógena ou exógena), tipo e tamanho da amostra (dados em painel, cross-section), as variáveis 

dependentes, independentes e de controle. Os resultados, por sua vez, não são homogêneos e muitas 

vezes apresentam conclusões divergentes, fazendo com que não exista um consenso a respeito do 

impacto exercido pela estrutura de propriedade sobre o desempenho e valor das empresas. Nesta 

seção serão descritos os principais trabalhos internacionais sobre o tema e que serviram como 

referência para este trabalho, bem como evidenciar essa diversidade dos resultados encontrados. 

Demsetz e Lehn (1985) analisaram os determinantes da concentração da estrutura de 

propriedade e testaram a sua relação com o desempenho das empresas, utilizando uma amostra de 

511 empresas americanas de diferentes setores. Os resultados sugeriram que não existe uma relação 

estatisticamente significante entre a concentração da estrutura de propriedade e a taxa de retorno 

das empresas. Porém, enfatizaram a importância de considerar a estrutura de propriedade como 

uma variável endógena.  

Claessens et al. (2002), com o objetivo de separar os efeitos incentivo e entrincheiramento, 

descritos na seção anterior, e analisar a relação entre a estrutura de propriedade e o controle e o 

desempenho das empresas, utilizaram um modelo com Efeitos Aleatórios para uma amostra 

composta por 1.301 empresas do leste asiático. Os autores encontraram evidências de uma relação 

positiva entre concentração de propriedade e valor de mercado, e uma relação negativa entre 

concentração de controle e valor de mercado. Esse resultado sugere que o risco de expropriação de 

riqueza dos minoritários pelos acionistas controladores é o principal problema de agência 

enfrentado pelas empresas desses países.  
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Por outro lado, Demsetz e Villalonga (2001) não encontraram relação estatisticamente 

significante entre a estrutura acionária e o desempenho das empresas. Segundo os autores o 

resultado é consistente com a visão de que embora uma estrutura acionária dispersa possa gerar 

conflitos de agência, ela também traz benefícios e vantagens que compensam esses custos, portanto 

trata-se de uma escolha para maximizar a lucratividade das empresas. Os autores utilizaram 

regressões por Mínimos Quadrados Ordinários e Mínimos Quadrados em dois Estágios, para uma 

amostra de 223 empresas americanas para os anos de 1976 a 1980. 

O trabalho de Lins (2003) utilizou um modelo econométrico com Mínimos Quadrados 

Ordinários em dois estágios para 1.433 empresas não financeiras de 18 países emergentes, a fim 

de testar a relação entre estrutura de propriedade dos gestores, de grupos familiares e de acionistas 

controladores que não participam na gestão, e o desempenho e valor das empresas, levando em 

consideração o nível de proteção legal aos investidores de cada país. Os resultados sugerem que o 

excesso de controle dos gestores proporcionalmente a sua estrutura de propriedade tem um efeito 

negativo sobre o valor de mercado das empresas.  Enquanto a participação de blocos controladores 

que não participam da gestão apresentam uma relação positiva com o valor da empresa. 

Para Fahlenbrach e Stulz (2009) o bom desempenho das ações tende a diminuir a 

participação acionária dos gestores e conselheiros, e o aumento elevado das ações em posse dos 

administradores tende a aumentar o valor da empresa, dado pelo q de Tobin. Para analisar os 

possíveis determinantes da estrutura societária interna sobre o valor da empresa, os autores 

utilizaram modelos PROBIT e regressões lineares com Efeitos Fixos, para uma amostra de 4.900 

empresas americanas para o período de 1988 a 2003. 

Morck, Shleifer e Vishny (1988) analisaram a relação entre concentração de propriedade 

pelos conselheiros e o desempenho das empresas, isolando os efeitos incentivo e 

entrincheiramento, em uma amostra com 371 empresas. Os autores encontraram uma relação não 

monotônica entre a concentração de propriedade pelos conselheiros e o desempenho das empresas. 

A relação é positiva para as firmas que possuem de 0% a 5% e acima de 25% das ações em posse 

dos conselheiros, e negativa para as firmas que possuem de 5% a 25% das ações em posse dos 

conselheiros.  
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O trabalho de Gugler, Mueller e Yurtoglu (2008) utilizou regressões por Mínimos 

Quadrados Ordinários e pelo Método dos Momentos Generalizados para um painel composto por 

6.904 empresas de 23 países entre 1996 e 2000, para analisar a relação entre managerial ownership 

e o desempenho das empresas. Os autores separaram os efeitos incentivo e entrincheiramento com 

a utilização de duas variáveis distintas: q de Tobin e return on investment to its cost of capital, 

respectivamente. Os resultados mostraram que a concentração de propriedade pelos diretores e 

conselheiros tem uma relação positiva com o q de Tobin e uma relação negativa com a outra 

variável, refletindo os efeitos incentivo e entrincheiramento conforme o esperado. Estudo parecido 

foi feito por Himmelberg, Hubbard e Palia (1999), que testaram a relação entre managerial 

ownership e o desempenho das empresas e não encontraram evidências estatisticamente 

significativas de que variações na concentração de propriedade pelos gestores explicam variações 

no desempenho das empresas. 

 

2.4. Estudos nacionais sobre estrutura de propriedade e desempenho  

Da mesma forma que demonstrado na seção anterior, estudos nacionais que buscam analisar 

a relação entre estrutura de propriedade e desempenho, apesar de menos numerosos em comparação 

com a quantidade de trabalhos sobre o tema nos Estados Unidos, também, de forma geral, 

apresentam diferentes abordagens estatísticas, modelos econométricos, variáveis de interesse e 

controle, etc. Da mesma forma, os resultados dos estudos nacionais, de forma geral, não apresentam 

um resultado consensual a respeito do impacto exercido pela estrutura de propriedade sobre o 

desempenho das empresas. Alguns autores também procuram identificar a relação entre 

concentração acionária e os mecanismos de remuneração dos gestores, análise que não será 

explorada neste trabalho.  

Leal (2000), utilizaram indicadores como o q de Tobin e o price-to-book de 225 empresas 

brasileiras listadas na Bovespa para analisar a relação entre estrutura acionária e de controle e o 

valor de mercado das empresas, além de verificar uma possível relação entre estrutura de 

propriedade e risco. Os resultados mostraram que não há diferenças estatisticamente relevantes 

para estes indicadores entre as empresas com diferentes níveis de concentração de propriedade. 

Porém, apontaram que empresas com o controle mais disperso apresentam um menor nível de risco, 
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dado pelo desvio padrão dos retornos diários das ações, em comparação com as empresas que 

possuem um acionista majoritário. 

Com o objetivo de verificar a relação entre estrutura de propriedade, valor e desempenho 

para um painel não balanceado composto por companhias abertas brasileiras entre 1998 e 2002, 

Okimura, Silveira e Rocha (2007) encontraram uma influência quadrática positiva entre a variável 

de concentração de votos do acionista controlador e o valor da empresa, dado pelo q de Tobin e o 

valor da firma sobre o ativo total, sugerindo que existe um nível ótimo de dispersão das ações. Já 

nas variáveis de desempenho, foi encontrada uma relação linear com resultados difusos, sem uma 

influência claramente definida. Esses resultados sugerem que a percepção do mercado e dos 

investidores parece ser mais evidente.  

Na mesma linha, Caixe e Krauter (2013) utilizaram modelos dinâmicos de regressão linear 

múltipla para um painel não balanceado composto por 237 empresas no período de 2001 a 2010, 

com o objetivo de verificar se a concentração na estrutura de propriedade e controle influencia o 

valor de mercado corporativo das empresas. Desta forma, os autores verificaram uma relação 

quadrática entre a concentração de propriedade e o valor de mercado das empresas, dado pelo q de 

Tobin e o valor da empresa sobre o ativo total. De acordo com os coeficientes obtidos, os autores 

encontraram um nível ótimo de concentração acionária que maximiza o valor de mercado marginal, 

conseguindo isolar o efeito-alinhamento e o efeito-entrincheiramento da concentração acionária 

sobre o valor de mercado, o que corrobora as conclusões de Claessens et al. (2002). 

Marques, Guimarães e Peixoto (2015) analisaram o impacto da concentração do direito de 

voto e de controle no desempenho financeiro, valor de mercado e risco de mercado para 138 

empresas no período de 2004 a 2012, utilizando um painel não balanceado. Os autores não 

encontraram relação estatisticamente significante a nenhum dos níveis usuais entre concentração 

de propriedade e as variáveis de valor de mercado, dada por q de Tobin e market-to-book, as 

variáveis de desempenho financeiro, dadas por ROA e EBITDA, e por fim a variável de risco de 

mercado. Portanto, para a amostra considerada não há evidência empírica de que a concentração 

acionária afeta o risco, valor de mercado ou desempenho das empresas brasileiras.  

De Souza e Galdi (2013) encontraram evidência estatisticamente significante entre a 

qualidade do lucro e concentração acionária das empresas brasileiras, indicando que conforme a 
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estrutura de propriedade se torna mais dispersa, o lucro contábil se apresenta mais consistente como 

indicador de desempenho futuro. Desta forma, a concentração acionária configura-se como uma 

variável que auxilia no processo decisório indicando certo nível de confiabilidade das informações 

contábeis divulgadas. 

Silveira, Barros e Famá (2008) focaram nos determinantes da concentração de propriedade 

e de controle e investigam se variáveis endógenas das firmas e setoriais fazem com que empresas 

tenham estruturas de propriedade mais concentradas. Os autores utilizaram um painel com 161 

empresas no período de 1998 a 2002 e não encontraram evidências estatisticamente significantes 

de que essas variáveis influenciam a concentração de propriedade nas empresas. Os resultados são 

consistentes com trabalhos anteriores, que sugerem influência da exogeneidade da estrutura de 

propriedade sobre o desempenho corporativo. 

Siqueira (1998) em estudos sobre as causas e consequências da concentração de 

propriedade, encontrou evidências que vão de encontro a outros estudos e resultados diferentes dos 

esperados a priori. Os resultados indicaram uma relação negativa entre concentração de 

propriedade e performance econômico-financeira, na qual empresas com menor concentração de 

propriedade apresentam uma melhor performance.  

A literatura também analisa o potencial impacto da concentração acionária sobre os 

mecanismos de remuneração dos gestores. Pinto (2011) verificou uma forte relação positiva entre 

remuneração executiva e dispersão da estrutura acionária, e concluiu que executivos de empresas 

com estrutura acionária difusa têm maior remuneração. Ventura (2013) analisou a relação da 

remuneração executiva e o nível de governança corporativa, e concluiu que a remuneração 

executiva independe do nível de governança corporativa. Pinto e Leal (2013) concluíram que há 

uma relação negativa estatisticamente significante entre remuneração dos administradores e o grau 

de concentração acionária, ao analisarem uma amostra com 315 empresas brasileiras em 2009 e 

2010. 

É possível que a variedade dos resultados encontrados por esses trabalhos esteja relacionada 

com as diversas abordagens econométricas utilizadas, diferentes variáveis analisadas e diferentes 

tamanhos de amostras e períodos analisados. Para este estudo adotou-se a hipótese de exogeneidade 

da estrutura de propriedade, assim como encontrado na maioria dos trabalhos e demonstrado por 
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Okimura, Silveira e Rocha (2007). Este estudo difere-se dos demais ao utilizar um painel 

balanceado, que pode dar maior poder explicativo para a análise, e a inclusão de variáveis dummies 

de setor e tipo do maior acinonista. Além disso, foram criadas variáveis de interação entre 

concetração de propriedade e a dummy de tipo do maior acionista, a fim de verificar se para 

determinado tipo de acionista o efeito da concentração de propriedade sobre o desempenho 

financeiro ou valor de mercado das empresas é potencializado. 

 

Tabela 1 – Síntese da bibliografia 

Estudo Principais Resultados 
Internacionais 

Berle e Means 
(1932) 

Analisaram os custos e benefícios causados pela separação entre 
propriedade e gestão no desempenho e valor das empresas. 

Jensen e Meckling 
(1976) 

Desenvolveram a Teoria da Firma e a Teoria de Conflito de Agência entre 
executivos, acionistas e demais stakeholders. 

Shleifer e Vishny 
(1986, 1997) 

  Analisaram a importância de proteção legal aos acionistas e a concentração 
acionária como uma abordagem complementar em modelos de governança 
corporativa ao redor do mundo. A concentração da propriedade é uma forma 
direta dos acionistas influenciarem na gestão dos administradores. 

Demsetz e 
Villalonga (2001) 

 Não encontraram evidências de que variações na estrutura de propriedade 
impactam o desempenho das empresas. A concentração de propriedade pode 
gerar problemas de agência mas também pode proporcionar vantagens para 
as empresas. Escolha da estrutura de propriedade visa maximizar a 
lucratividade. 

Demsetz (1983) 
Encontrou evidências de que a estrutura de propriedade seria um resultado 
endógeno do processo de maximização da empresa. 

Demsetz e Lehn 
(1985) 

Os resultados sugeriram que não existe uma relação estatisticamente 
significante entre a concentração da estrutura de propriedade e a taxa de 
retorno das empresas.  

La Porta et al. 
(1998, 1999, 2002) 

Mostraram a relação entre o sistema jurídico de diferentes países em que as 
empresas estão inseridas e as correspondentes práticas de governança 
corporativa adotadas. 

Claessenset al. 
(2000, 2002) 

Separaram o efeito-incentivo do efeito-entrincheiramento da estrutura de 
propriedade. O valor de mercado das empresas possui uma relação positiva 
com a concentração da estrutura de propriedade e uma relação negativa com 
a estrutura de controle. 

Lins (2003) 
Verificou que aproximadamente 70% das empresas possuem pelo menos um 
bloco de controle que atua na gestão empresarial. 
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Fahlenbrach e 
Stulz (2009) 

O bom desempenho das ações tende a diminuir a participação acionária dos 
gestores e conselheiros, e o aumento elevado das ações em posse dos 
administradores tende a aumentar o valor da empresa. 

Mock, Shleifer e 
Vishny (1988) 

Encontraram uma relação não monotônica entre a concentração de 
propriedade pelos conselheiros e o desempenho das empresas. 

Himmelberg, 
Hubbard e Palia 
(1999) 

Não encontraram evidências estatisticamente significativas de que variações 
na concentração de propriedade pelos gestores explicam variações no 
desempenho das empresas. 

Gugler, Mueller e 
Yurtoglu (2008) 

Os resultados mostraram que a concentração de propriedade pelos diretores 
e conselheiros tem uma relação positiva com o q de Tobin e uma relação 
negativa com a variável return on investment to its cost of capital, refletindo 
os efeitos incentivo e entrincheiramento conforme o esperado. 

Nacionais 

Caixe e Krauter 
(2013) 

Verificaram uma relação quadrática entre a concentração de propriedade e o 
valor de mercado das empresas, dado pelo q de Tobin e o valor da empresa 
sobre o ativo total. 

Da Silva e Leal 
(2006) 

Apontaram para uma alta concentração de propriedade nas empresas 
brasileiras. Os resultados sugeriram uma relação positiva entre concentração 
de propriedade sob fluxo de caixa e negativo entre concentração sobre 
direito de votos e a performance e valor da empresa. 

De Souza e Galdi 
(2013) 

Encontraram evidência estatisticamente significante entre a qualidade do 
lucro e concentração acionária das empresas brasileiras. 

Leal (2000) 

Não encontrou diferenças significantes para os indicadores de valor de 
mercado das empresas com diferentes níveis de concentração de 
propriedade. Apontou que empresas com o controle mais disperso 
apresentam um menor nível de risco. 

Marques, 
Guimarães e 
Peixoto (2015) 

Não encontraram relação estatisticamente significante entre concentração de 
propriedade e as variáveis de valor de mercado, desempenho financeiro e de 
risco de mercado. 

Okimura, Silveira 
e Rocha (2007) 

Encontraram uma influência quadrática positiva entre a variável de 
concentração de votos do acionista controlador e o valor da empresa. 

Pinto (2011) 
Verificou uma forte relação positiva entre remuneração executiva e 
dispersão da estrutura acionária. 

Pinto e Leal 
(2013) 

Concluíram que há uma relação negativa estatisticamente significante entre 
remuneração dos administradores e o grau de concentração acionária. 

Silveira et al. 
(2004) 

 Encontraram uma relação negativa não significante entre a diferença do 
direito de controle e do direito sobre o fluxo de caixa em posse dos 
acionistas controladores e o valor de mercado das companhias. 

Silveira, Barros e 
Famá (2008) 

Focaram nos determinantes da concentração de propriedade e de controle e 
investigam se variáveis endógenas das firmas e setoriais fazem com que 
empresas tenham estruturas de propriedade mais concentradas. 

Siqueira (1998) 

Os resultados indicaram uma relação negativa entre concentração de 
propriedade e performance econômico-financeira, na qual empresas com 
menor concentração de propriedade apresentam uma melhor performance. 
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Valadares e Leal 
(2000) 

Em países onde há alta concentração do controle acionário, o conflito entre 
acionistas controladores e minoritários é o principal problema de agência. 

Ventura (2013) 

Analisou a relação da remuneração executiva e o nível de governança 
corporativa, e concluiu que a remuneração executiva independe do nível de 
governança corporativa. 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

3. METODOLOGIA 

 

O presente capítulo apresenta a metodologia utilizada para a coleta de dados e estimação 

do modelo econométrico para analisar a possível relação entre estrutura de propriedade e o 

desempenho financeiro e valor de mercado das empresas brasileiras. 

  

3.1. Classificação da pesquisa, dos dados e seleção da amostra 

Foram utilizados dados secundários, coletados do banco de dados da Bloomberg®, 

demonstrações financeiras das empresas disponíveis na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) 

e nos seus respectivos sites de relação com investidores, sites da CVM e da BM&FBovespa. 

O universo da amostra inclui as maiores empresas de capital aberto listadas na Bolsa de 

Valores de São Paulo nos anos de 2009 a 2014, pelo fato dessas empresas possuírem maior nível 

de informação sobre a estrutura de propriedade e controle e maior disponibilidade de suas 

informações financeiras. A seleção da amostra, assim como feito em outros trabalhos, baseou-se 

no critério de liquidez das ações dessas empresas no período mencionado, na qual foram 

selecionadas todas as empresas com volume médio diário negociado acima de US$100.000 por 

dia, nos últimos 90 dias de cada ano. Assim como foi feito em trabalhos semelhantes, foram 

excluídas da seleção as empresas do setor financeiro (bancos, seguradoras, empresas de renda), 

pois possuem estrutura financeira peculiar com critérios de análise distintos em relação aos das 

outras empresas, incluindo a ausência de métricas de receita, EBITDA e endividamento. Também 
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foram excluídas da amostra as empresas que não apresentaram todas as informações financeiras 

e/ou sobre sua estrutura de propriedade disponíveis para o período analisado, ou quaisquer outras 

informações necessárias para a construção do presente modelo. Desta forma, a amostra final 

resultou em um painel balanceado composto por 83 empresas.  

 

3.2. Variáveis 

As informações financeiras e de mercado das empresas foram extraídas da base de dados 

da Bloomberg. Foram coletadas as informações financeiras das empresas referentes aos anos fiscais 

de 2009 a 2014, incluindo dados sobre patrimônio líquido, total de ativos e passivos, ativo 

circulante, dívida líquida e bruta, receita líquida, lucro líquido, EBITDA (métrica para lucro antes 

de juros, impostos, depreciação e amortização). A escolha de tais variáveis foi baseada em outros 

trabalhos nacionais e internacionais, conforme resumido na Tabela 2. Além disso, foram extraídas 

da base de dados da Bloombrg as informações de mercado como número de ações, market cap 

(valor de mercado do total de ações em circulação) e volume negociado. As datas de corte para as 

informações de mercado foram os últimos dias úteis da bolsa de valores de São Paulo. Para a 

variável de liquidez, foi utilizado o volume médio diário negociado nos últimos 90 dias de cada 

ano.  

O número de ações do maior acionista e dos três maiores acionistas também foram extraídos 

da Bloomberg. Os dados sobre a estrutura acionária foram individualmente extraídos da seção 15.1 

do formulário de referência, onde as companhias reportam quem são seus principais acionistas e 

acionistas controladores. A partir desta informação foi possível classificar o tipo do maior acionista 

de acordo com a classificação utilizada em outros trabalhos, conforme será detalhado adiante. As 

empresas também foram classificadas por setor de acordo com a classificação setorial da 

Bloomberg, denominada global industry classification standard (GICS). 

Para analisar a relação da estrutura de propriedade e o desempenho e o valor de mercado 

das empresas, foram utilizados nesta pesquisa os percentuais de ações sob propriedade do maior e 

dos três maiores acionistas em relação ao total de ações em circulação, assim como foi utilizado 

por Demsetz e Lehn (1985), Claessens et al (2002) e Da Silva e Leal (2006).  
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3.2.1. Variáveis dependentes 

Neste trabalho, assim como foi feito em pesquisas semelhantes conforme demonstrado na 

Tabela 2, foram definidas duas variáveis de valor de mercado e uma variável de desempenho 

financeiro como as variáveis dependentes do modelo. 

(i) Valor de mercado 

a. Q de Tobin: desenvolvido por James Tobin, em 1969, o q de Tobin é calculado 

dividindo-se o valor da firma pelo valor de reposição dos seus ativos. Este 

representa o desembolso teórico para se adquirir novamente os bens 

operacionais da companhia. 

Neste trabalho foi utilizada a aproximação proposta por Chung e Pruitt (1994), 

calculada pela fórmula: 

������ = 	
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Em que: 

VM = valor de mercado das ações em circulação; 

D = valor contábil do passivo circulante e não circulante mais o ativo circulante 

menos estoques. 

AT = ativo total 

 

b. Valor da empresa: uma alternativa ao q de Tobin e um dos indicadores cada vez 

mais utilizados como medida do valor de uma empresa (CAIXE; KRAUTER, 

2013), dado pela seguinte equação: 

	��� =	
�	

�
	

Em que: 

FV = valor de mercado das ações em circulação mais dívida líquida (dívida bruta 

total menos disponibilidades e investimentos de curto prazo); 

AT = ativo total 

 

(ii)  Desempenho financeiro 
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a. ROA: o retorno sobre os ativos pode ser utilizado como uma proxy de riqueza, 

utilizado para medir o desempenho das empresas. Dado por: 

�� = 	
�����	�í�����

����	�����
	

 

 

3.2.2. Variáveis independentes 

As variáveis independentes, com base nas referências bibliográficas e conforme detalhado 

na Tabela 2, são definidas pelas variáveis de concentração acionária, dadas pelos percentuais de 

ações sob propriedade do maior e dos três maiores acionistas em relação ao total de ações em 

circulação. 

(i) Concentração acionária 

a. Percentual do total de ações em posse do maior acionista. 

b. Percentual do total de ações em posse dos três maiores acionistas.  

 

3.2.3. Variáveis de controle 

As variáveis de controle utilizadas seguem a proposta dos trabalhos referenciados na Tabela 

2 e foram selecionadas com base na possível influência que possam exercer sobre as variáveis de 

concentração acionária, desempenho e valor de mercado. 

(i) Tamanho da empresa 

a. Ln do ativo total: apesar da relação entre o tamanho da empresa, estrutura de 

capital e valor da empresa ser ambíguo, essa métrica é utilizada em diversos 

trabalhos. Dado pelo logaritmo neperiano do ativo total da empresa. 

 

(ii)  Rentabilidade 

a. ROE: rentabilidade sobre o patrimônio líquido, calculado pela divisão do lucro 

líquido pelo patrimônio líquido médio: 

��� = 	
�����	�í�����

 �����ô���	�í�����	
é���
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(iii)  Liquidez 

a. Ln do volume negociado: utilizado como proxy do índice de liquidez das ações, 

calculado com base no volume médio negociado nos últimos 90 dias de cada 

ano. 

 

(iv) Alavancagem 

b. Alavancagem financeira: indica a participação de recursos de terceiros na 

estrutura de capital da empresa. Dada pela razão entre a dívida bruta total sobre 

o ativo total da empresa: 

������ = 	
�í����	#����	�����

����	�����
	

 

(v) Tipo de acionista 

a. Tipo do maior acionista: foram utilizadas quatro variáveis qualitativas para 

classificar o tipo do maior acionista como: 

- Fundador e/ou família (ff): família fundadora ou único investidor como maior 

acionista. Sendo esta a categoria base da variável; 

- Investidor institucional (ii): investidores institucionais e fundos de pensão 

como maior acionista; 

- Governo (gv): o Estado (União, Estados ou Municípios) como maior acionista; 

- Grupo nacional (gn): o maior acionista é um grupo de investidores de origem 

nacional, não sendo os fundadores ou família dos fundadores; 

- Grupo estrangeiro (ge): o maior acionista é uma multinacional ou grupo de 

investidores estrangeiros. 

 

(vi) Setor 

a. Setor de atuação: foram utilizadas cinco variáveis qualitativas de acordo com a 

classificação setorial da Bloomberg, global industry classification standard 

(GICS):  

- consumer discretionary (cdi): empresas de varejo e de construção civil. Sendo 

esta a categoria base da variável 
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- consumer staples (cst): empresas de alimentos, proteína animal e agronegócio; 

- industrials (ind): empresas de infraestrutura, transporte e bens de capital; 

- materials (mat): mineradoras, siderúrgicas, metalúrgicas e produtoras de papel 

e celulose; 

- utilities (utl): distribuidoras, geradoras e transmissoras de energia; 

- others (oth): inclui todos os setores cujo tamanho da amostra é menor ou igual 

a cinco empresas.  
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Tabela 2 – Definição, descrição e bibliografia das principais variáveis 

Variáveis Dependentes  

Tipo Nome  Sigla Descrição  Referência Bibliográfica  

Valor de 
mercado 

Q de Tobin qtobin 

Representa a razão entre o valor da 
firma e o valor de reposição dos 
ativos das empresas. Calculado pela 
aproximação proposta por Chung e 
Pruitt (1994).  

Demsetz e Villalonga (2001), 
Claessens et al. (2002), Okimura, 
Silveira e Rocha (2007), Silveira, 
Barros e Famá (2008), Fahlenbrach e 
Stulz (2009), Caixe e Krauter (2013). 

 

Valor da 
empresa vemp Valor da empresa sobre o ativo total. Claessens et al (2002), Lins (2003), 

Caixe e Krauter (2013). 
 

Desempenho 
financeiro ROA roa 

Retorno sobre os ativos: calculado 
pela divisão do lucro líquido pelo 
ativo total. 

Himmelberg, Hubbard e Palia (1999), 
Da Silva e Leal (2006), Marques, 
Guimaraes e Peixoto (2015). 

 

Variáveis Independentes  

Tipo Nome  Sigla Descrição  Referência Bibliográfica Sinal Esperado 

Concentração 
acionária 

Maior acionista tophdr Percentual total de ações do maior 
acionista. 

Demsetz e Lehn (1985), Claessens et al 
(2002), Da Silva e Leal (2006), De 
Souza e Galdi (2013), Marques, 
Guimaraes e Peixoto (2015). 

(-) 

Três maiores 
acionistas top3hdr Percentual total de ações de 

propriedade dos 3 maiores acionistas. 

Da Silva e Leal (2006), De Souza e 
Galdi (2013), Marques, Guimaraes e 
Peixoto (2015). 

(-) 

Variáveis de Controle  

Tipo Nome  Sigla Descrição  Referência Bibliográfica Sinal Esperado 

Tamanho da 
empresa Ln Ativo total Ln_ativo Logaritmo neperiano do ativo total. 

Himmelberg, Hubbard e Palia (1999), 
Claessens et al (2002), Lins (2003), Da 
Silva e Leal (2006), Okimura, Silveira 
e Rocha (2007). 

(-) 



32 
 

Rentabilidade ROE roe 

Retorno sobre o patrimônio líquido: 
calculado pela divisão do lucro 
líquido pelo patrimônio líquido 
médio. 

Cho e Pucik (2005), Caixe e Krauter 
(2013). (+) 

Liquidez Ln Volume 
Negociado Ln_liquid 

Logaritmo neperiano da média do 
volume negociado nos últimos 90 
dias de cada período. Obtido na 
Bloomberg®. 

Okimura, Silveira e Rocha (2007), 
Caixe e Krauter (2013), Marques, 
Guimaraes e Peixoto (2015). 

(+) 

Alavancagem Alavancagem 
financeira alavanc Calculado pela razão entre dívida 

total sobre ativo total. Okimura, Silveira e Rocha (2007). (-) 

Tipo de 
acionista 

Tipo do maior 
acionista tipo 

Variáveis binárias de tipo do maior 
acionista: quatro variáveis 
qualitativas para classificar o tipo do 
maior acionista. 

Okimura, Silveira e Rocha (2007), 
Silveira, Barros e Famá (2008), Caixe 
e Krauter (2013), Marques, Guimaraes 
e Peixoto (2015). 

 

Setor Setor de atuação setor 

Variáveis binárias de setor de 
atuação: cinco variáveis qualitativas 
de acordo com classificação setorial 
da Bloomberg global industry 
classification standard (GICS). 

Silveira, Barros e Famá (2008). 

 

Fonte: Elaboração própria 
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3.3. Modelo econométrico 

O presente trabalho pretende analisar o impacto da concentração na estrutura de propriedade 

sobre o desempenho financeiro e valor de mercado das empresas. Para isso, foi utilizada uma 

amostra composta por observações com características de corte transversal ao longo do tempo, 

econometricamente denominada como dados em painel. Especificamente neste estudo 

caracterizado pelo tipo balanceado, uma vez que todas as empresas da amostra apresentaram todas 

as informações em todos os períodos de tempo. 

Segundo Gujarati (2006) a utilização de uma amostra de dados em painéis proporciona 

dados com mais carga informativa, maior variabilidade, menor chance de colinearidade entre as 

variáveis e mais graus de liberdade. Segundo Wooldridge (2002), a vantagem de utilizar um painel 

balanceado está na possibilidade de eliminar uma possível correlação do erro idiossincrático 

decorrente da ausência de uma observação ou da observação não ter uma variável em um 

determinado período. Os modelos com dados em painel se dividem em modelos de efeitos fixos e 

efeitos aleatórios. O teste de Hausman permite a verificação de qual estimador é o mais adequado, 

efeitos fixos ou efeitos aleatórios, através da verificação da existência de correlação entre os fatores 

não observados e as variáveis explicativas. A hipótese nula do teste é a de inexistência de correlação 

entre o termo ui,t e as demais variáveis do modelo. Portanto, se a hipótese nula for rejeitada, o 

modelo de efeito fixo é o mais adequado (WOOLDRIDGE, 2002). 

Para atingir os objetivos deste estudo, foram propostos três modelos que analisam o quanto 

a concentração de propriedade, dada pelo percentual de ações em posse do maior e dos três maiores 

acionistas, bem como a forma quadrática dessas variáveis, impactam as variáveis de valor de 

mercado, dadas pelo q de Tobin e o valor da empresa, e a variável de desempenho, dada pelo ROA. 

Além das variáveis definidas e descritas na seção anterior, foi criada uma variável de 

interação entre o percentual de ações sob posse do maior acionista e a classificação do tipo do 

maior acionista, a fim de verificar se dada a classificação do maior acionista o efeito da 

concentração acionária sobre a variável dependente é significante.    
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(i) Q de Tobin    

(1) qtobin i,t=β0+ β1tophdri,t+ β2Ln_liquidi,t+β3Ln_ativoi,t+ β4alavanci,t+ β
,
roei,t+ 

β6ebitdai,t+∑ δksetori,k
/
012 +	∑ γktipoi,k

,
012 +β

4
∑ γktipoi,k
,
012 ×tophdri,t + ui,t 	

(2) qtobin i,t=β0+ β1top3hdri,t+ β2Ln_liquidi,t+β3Ln_ativoi,t+ β4alavanci,t+ β
,
roei,t+ 

β6ebitdai,t+∑ δksetori,k
/
012 +	∑ γktipoi,k

,
012 +β

4
∑ γktipoi,k
,
012 ×top3hdri,t + ui,t 	

(3) qtobin i,t=β0+ β1tophdri,t+ β2tophdrsqi,t+ β3Ln_liquidi,t+β8Ln9:;<=i,t+ 

β5alavanci,t+ β
>
roei,t+ β

4
ebitdai,t+∑ δksetori,k

/
012 + ∑ γktipoi,k

,
012 + 

β8
∑ γktipoi,k
,
012 ×tophdri,t	+	ui,t 	

(4) qtobin i,t=β0+ β1top3hdri,t+ β2top3hdrsqi,t+ β3Ln_liquidi,t+β8Ln9:;<=i,t+ 

β5alavanci,t+ β
>
roei,t+ β

4
ebitdai,t+∑ δksetori,k

/
012 + ∑ γktipoi,k

,
012 +

β
?
∑ γktipoi,k
,
012 ×top3hdri,t + ui,t  

 

(ii)  Valor da empresa 

(5) vempi,t=β0+ β1tophdri,t+ β2Ln_liquidi,t+β3Ln_ativoi,t+ β4alavanci,t+ β
,
roei,t+ 

β6ebitdai,t+∑ δksetori,k
/
012 +	∑ γktipoi,k

,
012 +β

4
∑ γktipoi,k
,
012 ×tophdri,t + ui,t 	

(6) vempi,t=β0+ β1top3hdri,t+ β2Ln_liquidi,t+β3Ln_ativoi,t+ β4alavanci,t+ β
,
roei,t+ 

β6ebitdai,t+∑ δksetori,k
/
012 +	∑ γktipoi,k

,
012 +β

4
∑ γktipoi,k
,
012 ×top3hdri,t + ui,t 	

(7) vempi,t=β0+ β1tophdri,t+ β2tophdrsqi,t+ β3Ln_liquidi,t+β8Ln9:;<=i,t+ β5alavanci,t+ 

β
>
roei,t+ β

4
ebitdai,t+∑ δksetori,k

/
012 + ∑ γktipoi,k

,
012 + 

β8
∑ γktipoi,k
,
012 ×tophdri,t	+	ui,t 	

(8) vempi,t=β0+ β1top3hdri,t+ β2top3hdrsqi,t+ β3Ln_liquidi,t+β8Ln9:;<=i,t+ 

β5alavanci,t+ β
>
roei,t+ β

4
ebitdai,t+∑ δksetori,k

/
012 + ∑ γktipoi,k

,
012 +

β
?
∑ γktipoi,k
,
012 ×top3hdri,t + ui,t 	

 
(iii)  ROA 
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(9) roai,t=β0+ β1tophdri,t+ β2Ln_liquidi,t+β3Ln_ativoi,t+ β4alavanci,t+ β
,
roei,t+ 

β6ebitdai,t+∑ δksetori,k
/
012 +	∑ γktipoi,k

,
012 +β

4
∑ γktipoi,k
,
012 ×tophdri,t + ui,t 	

(10) roai,t=β0+ β1top3hdri,t+ β2Ln_liquidi,t+β3Ln_ativoi,t+ β4alavanci,t+ β
,
roei,t+ 

β6ebitdai,t+∑ δksetori,k
/
012 +	∑ γktipoi,k

,
012 +β

4
∑ γktipoi,k
,
012 ×top3hdri,t + ui,t 	

(11) roai,t=β0+ β1tophdri,t+ β2tophdrsqi,t+ β3Ln_liquidi,t+β8Ln9:;<=i,t+ β5alavanci,t+ 

β
>
roei,t+ β

4
ebitdai,t+∑ δksetori,k

/
012 + ∑ γktipoi,k

,
012 + 

β8
∑ γktipoi,k
,
012 ×tophdri,t	+	ui,t 	

(12) roai,t=β0+ β1top3hdri,t+ β2top3hdrsqi,t+ β3Ln_liquidi,t+β8Ln9:;<=i,t+ 

β5alavanci,t+ β
>
roei,t+ β

4
ebitdai,t+∑ δksetori,k

/
012 + ∑ γktipoi,k

,
012 +

β
?
∑ γktipoi,k
,
012 ×top3hdri,t + ui,t 	

 

Tanto para os modelos estimados quanto para os testes realizados, foi utilizado o software 

Stata 13. Os resultados são apresentados e discutidos no capítulo seguinte. 

 

4. RESULTADOS 

 

Neste capítulo, são apresentadas as estatísticas descritivas, os resultados dos testes e suas 

interpretações, utilizando-se a bibliografia existente para suportar as conclusões.  

 

4.1. Estatística descritiva 

A Tabela 3 apresenta as estatísticas descritivas das variáveis de concentração de 

propriedade, variáveis dependentes e de controle. 
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Tabela 3 – Estatísticas descritivas das variáveis 

 
 
Variável   

Top  
Holder 

(%) 

Top3 
Holders 

(%) EBITDA ROA (%) Q-Tobin 
Valor da 
Empresa 

Alavancagem 
Financeira 

Ln Total 
Assets ROE (%) 

Ln 
Liquidez 

Sigla1   tophdr top3hdr ebitda roa qtobin vemp alavanc Ln_ativo roe Ln_liquid 

2009 

Média 

        26,75           41,96    1.951,37        6,09        1,46         1,42               0,28          8,37      14,22          15,84  

2010         27,65           42,94    2.518,13        7,09        1,64         1,58               0,28          8,56      15,77          15,95  

2011         28,92           45,21    2.772,81        5,57        1,28         1,23               0,30          8,74      12,82          15,67  

2012         28,49           44,66    1.993,89        3,87        1,44         1,38               0,32          8,85        8,92          16,10  

2013         28,97           46,03    2.427,50        2,46        1,24         1,17               0,34          8,92        9,72          16,06  

2014         29,62           47,17    1.984,81      10,41        1,10         1,03               0,32          8,94        9,16          15,78  

Amostra 
Total 

Média         28,40           44,66    2.274,75        5,91        1,36         1,30               0,31          8,73      11,77          15,90  

Desvio-padrão         17,53           20,05    7.438,48      29,28        1,22         1,20               0,17          1,45      25,86            1,76  

1º Quartil         13,09           28,00      140,96        0,99        0,69         0,64               0,19          7,62        2,99          14,46  

Mediana         24,74           43,64      480,99        4,32        0,92         0,84               0,30          8,60      11,10          16,17  

3º Quartil         39,92           60,55    1.610,22        8,70        1,49         1,47               0,41          9,64      20,23          17,22  
Fonte: Elaboração própria 

                                                 
 
 
 
 
1 Definição das variáveis conforme demonstrado na tabela 2. 
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Com base na Tabela 3, podemos observar que a concentração de propriedade, representada 

pelo percentual do total de ações sob posse do maior e dos três maiores acionistas, apresenta em 

média uma elevada concentração de propriedade de 28,4% e 44,66% respectivamente, o que é 

consistente com a pesquisa de La Porta et al (1998) que indica um alto grau de concentração do 

capital nas empresas, e em linha com as pesquisas de Valadares e Leal (2000) e Leal (2000) para 

empresas brasileiras de capital aberto. 

Como a amostra inclui empresas de diferentes tamanhos, setores econômicos e 

desempenho, há uma grande variação nas variáveis de desempenho financeiro (como EBITDA e 

alavancagem financeira) e nas variáveis de valor de mercado (como q de Tobin e valor da empresa). 

A Tabela 4 demonstra a categorização do maior acionista, que foram classificados em: 

fundador e/ou família, investidor institucional, governo, grupo nacional e grupo estrangeiro, a fim 

de verificar de que forma o controle acionário das companhias se comportou ao longo do período 

analisado. 

Tabela 4   – Tamanho da amostra por tipo do maior acionista 

Tipo de 
Acionista 

Fundador 
Família 

Investidor 
Institucional Governo 

Grupo 
Nacional 

Grupo 
Estrangeiro Total 

Sigla ff  ii  gv gn ge   
Amostra 33 6 7 20 17 83 
% 39,8% 7,2% 8,4% 24,1% 20,5% 100,0% 

Fonte: Elaboração própria 

Podemos verificar que quase 40% das empresas da amostra possuem como maior acionista 

as famílias ou o controlador individual que são os fundadores da empresa, seguidas de grupos 

nacionais e grupos estrangeiros que também possuem uma proporção significativa como maiores 

acionistas das empresas da amostra. Observa-se ainda a pouca presença de bancos ou outras 

instituições financeiras como sendo os maiores acionistas das empresas. 

Na Tabela 5 as empresas da amostra foram classificadas por setores econômicos conforme 

a classificação global da Bloomberg (GICS), uma vez que o setor de atuação pode ter uma relação 

significativa com as variáveis de concentração acionária, conforme será analisado adiante.  
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Tabela 5 – Tamanho da amostra por setor econômico 

Setor 
Consumer 

discretionary 
Consumer 

staples Industrials Materials Utilities Others Total 

Sigla cdi cst ind mat utl oth   

Amostra 20 11 12 12 10 18 83 

% 24,1% 13,3% 14,5% 14.5% 12,0% 21,7% 100,0% 
Fonte: Elaboração própria 

Os setores com o maior número de empresas na amostra foram consumo discricionário, 

bens de capital e materiais, conforme apresentado na Tabela 5. 

Por fim, a Tabela 6 mostra a correlação entre as variáveis para identificar se existe uma alta 

correlação entre elas, o que poderia comprometer o modelo. No geral, as variáveis independentes 

de concentração acionária (tophdr, top3hdr, tophdrsq e top3hdrsq) apresentaram elevado 

coeficiente de correlação entre si. Entre as variáveis dependentes e de controle, apenas as variáveis 

qtobin e vemp, e roe e roa apresentaram um elevado coeficiente de correlação entre si. De qualquer 

maneira, foram calculados VIF (Variance Inflation Factor) para verificar possíveis 

multicolinearidade entre essas variáveis, sendo que todas as variáveis apresentaram VIF menor que 

5. Desta forma, as regressões utilizadas nos modelos são as mesmas que foram demonstradas no 

capítulo anterior.  
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Tabela 6 – Tabela de correlação entre as variáveis 

  qtobin vemp roa tophdr top3hdr tophdrsq top3hdrsq Ln_liquid Ln_ativo alavanc roe ebitda 
Qtobin      1,0000             
Vemp      0,9928       1,0000            

Roa      0,1941       0,1824       1,0000           
Tophdr      0,0622       0,0504       0,0371       1,0000          
top3hdr -0,0220  -0,0246       0,0137       0,8607       1,0000         

Tophdrsq      0,1364       0,1221       0,0456       0,9658       0,7743       1,0000        
top3hdrsq 0,0078 0,0051  0,0133  0,8471  0,9734  0,7995  1,0000       
Ln_liquid      0,3089       0,3002  -0,0010  -0,0575  -0,1407  -0,0012  -0,0889       1,0000      
Ln_ativo -0,1547  -0,1908  -0,1330  -0,0002  -0,1087       0,0067  -0,0698       0,5062       1,0000     
Alavanc -0,2562  -0,2673  -0,2835       0,0604       0,0609       0,0383       0,0607       0,1247       0,1839       1,0000    

Roe      0,4125       0,3943       0,7576       0,0322       0,0120       0,0667       0,0263       0,1243  -0,0873  -0,2396       1,0000   
Ebitda      0,0019  -0,0130       0,0746  -0,0775  -0,1584  -0,0642  -0,1251       0,3445       0,5521  -0,0939       0,0808       1,0000  

Fonte: Elaboração Própria 
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4.2. Abordagem econométrica 

Após a análise descritiva das variáveis na seção anterior e efetuado o panorama da estrutura 

de propriedade para a amostra no período analisado, segue a análise econométrica do impacto da 

concentração de propriedade sobre o desempenho financeiro e o valor de mercado das empresas.  

Para isso foram estimadas as regressões descritas na seção 3.3, uma para cada variável 

dependente (q de Tobin, valor da empresa e ROA) cujos resultados serão apresentados nas 

próximas seções.  Para cada regressão utilizaram-se 4 variáveis diferentes de concentração 

acionária, o percentual de ações sob posse do maior e dos três maiores acionistas, bem como essas 

variáveis ao quadrado. 

O modelo utilizado foi o OLS Pooled, conforme Wooldridge (2002) sugere para tratar uma 

amostra composta por observações com características de corte transversal ao longo do tempo, 

denominada como dados em painel. Além disso foram calculados VIF para verificar 

multicolinearidade, realizados os testes de Wooldridge para verificar autocorrelação, de White para 

heteroscedasticidade e, por fim, o teste de Hausman para verificar qual estimação entre efeitos 

fixos e efeitos aleatórios é a mais adequada.  

No caso de autocorrelação e heteroscedasticidade, foram adotados procedimentos 

utilizando erros robustos e posteriormente foi efetuado o teste de Hausman para erros robustos, 

utilizando a estatística Sargan-Hansen, conforme Hoechle (2007).  

 

4.2.1. Q de Tobin 

Na Tabela 7 encontram-se os resultados da regressão estimada para verificar a relação entre 

concentração acionária e o valor de mercado das empresas, representado pela variável q de Tobin.  

Tabela 7 – Resultados das regressões para q de Tobin 
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Modelo2 (1)  (2)  (3)  (4) 

Variável Coeficiente  Coeficiente  Coeficiente  Coeficiente 

 p-valor  p-valor  p-valor  p-valor 

tophdr -1,348973    -4,4375   
 0,001    0,002   
top3hdr   -0,7586597    -1,700961 
 

  0,058    0,133 

tophdrsq     4,602277   
 

    0,013   
top3hdrsq       1,020276 
 

      0,344 

Ln_liquid 0,3049671  0,3021921  0,2904102  0,2998923 

 <0,001  <0,001  <0,001  <0,001 

Ln_ativo -0,269715  -0,278749  -0,2714219  -0,2835978 

 <0,001  <0,001  <0,001  <0,001 

alavanc -1,235452  -1,323951  -1,204273  -1,309461 

 0,005  0,010  0,005  0,010 

roe 0,0119554  0,0122657  0,0114589  0,0122178 

 0,017  0,010  0,019  0,010 

ebitda -6,94e-06  -7,58e-06  -5,20e-06  -7,47e-06 

 0,214  0,246  0,325  0,251 

cst 1,074899  1,067708  1,006497  1,053711 

 <0,001  <0,001  <0,001  <0,001 

ind 0,3257542  0,4102055  0,2924589  0,4044917 

 0,015  0,004  0,033  0,005 

mat 0,3739902  0,3430794  0,3845506  0,3575306 

 0,004  0,009  0,003  0,007 

oth 0,2049498  0,2284905  0,1669317  0,2310514 

 0,199  0,161  0,297  0,157 

utl 0,1739904  0,1941284  0,2378466  0,2078269 

 0,314  0,339  0,163  0,308 

ii -1,481683  -1,097888  -1,578607  -1,04184 

 <0,001  0,084  <0,001  0,100 

gv -0,066788  0,0764533  -0,1461322  0,0376533 

 0,792  0,828  0,550  0,916 

gn -0,8263134  0,156022  -0,8123453  0,1732796 

 <0,001  0,706  <0,001  0,677 

                                                 
 
 
 
 
2 Conforme equações demonstradas na seção 3.3. 
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ge -0,4634753  -0,336227  -0,4865269  -0,371642 

 0,021  0,249  0,016  0,214 

iitophdr 5,143121  2,037172  5,740431  1,939698 

 <0,001  0,102  <0,001  0,117 

gvtophdr 0,2940089  -0,1858297  0,4638701  -0,0900172 

 0,637  0,769  0,458  0,892 

gntophdr 3,218316  -0,0596288  3,273005  -0,0899463 

 <0,001  0,943  <0,001  0,914 

getophdr 2,69967  1,453253  2,499548  1,495576 

 0,001  0,053  0,001  0,050 

_cons -0,8774173  -0,7800148  -0,2539128  -0,5283917 

 0,051  0,168  0,575  0,367 

R² 0,4638  0,4328  0,4747  0,4338 

Wooldridge test (Prob > F) 0,127  0,144  0,130  0,177 

White test (Prob > chi2) 3,0e-11  1,2e-11  6,8e-9  2,3e-11 

Hausman test (Prob > chi2) <0,001  <0,001  <0,001  <0,001 

Fonte: Elaboração Própria 

Conforme demonstrado na Tabela 7, não foram encontradas evidências de autocorrelação, 

uma vez que o teste de Wooldridge apresentou p-valores maiores que 0,10 para todos os modelos. 

O teste de White apresentou p-valores menores que 0,001, o que sugere a presença de 

heteroscedastidade para todos os modelos, o que suscitou na estimação dos modelos utilizando 

erros robustos para corrigir a heteroscedasticidade. Por fim, o teste de Hausman apresentou p-

valores menores que 0,001, portanto a estimação por efeitos fixos é mais adequada para todos os 

modelos. 

Os resultados demonstrados na Tabela 7 evidenciam que a concentração de propriedade, 

demonstrada pelas variáveis tophdr e tophdrsq, apresentam respectivamente, relação negativa e 

positiva estatisticamente significante, ao nível de significância estipulado para este estudo de 5%, 

com a variável q de Tobin. O mesmo não foi verificado pelas variáveis top3hdr e top3hdrsq, que 

apesar de apresentarem coeficientes negativo e positivo respectivamente, não apresentam 

significância estatística. Assim, estes resultados indicam que a concentração de propriedade 

impacta de forma quadrática o valor de mercado das empresas, dado pelo q de Tobin. O resultado 

está em linha com o que foi encontrado por Caixe e Krauter (2013) e corrobora os efeitos incentivo 

e entrincheiramento indicado no trabalho de Claessens et al (2002). 
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Além disso, verifica-se que todas as variáveis de controle, com exceção do EBITDA, 

apresentam significância estatística ao nível de 5% para explicar a variável q de Tobin, o que 

também está em linha com a literatura. A análise das variáveis dummies de setor e tipo do maior 

acionista apresentaram significância estatística para os setores de consumo discricionário, bens de 

capital e materiais em todos os modelos, e para os acionistas do tipo investidor institucional, grupo 

nacional e grupo estrangeiro nos modelos 1 e 3.  

Por fim, as variáveis de interação entre concentração de propriedade e o tipo do maior 

acionista mostram que o efeito da concetração de propriedade sobre o q de Tobin é potencializado 

quando o maior acionista é investidor institucional, grupo nacional e grupo estrangeiro.   

 

4.2.2. Valor da empresa 

Na Tabela 8 encontram-se os resultados da regressão estimada para verificar a relação entre 

concentração acionária e o valor de mercado das empresas, representado pela variável valor da 

empresa.  

Tabela 8 – Resultados das regressões para valor da empresa 

Modelo (5)  (6)  (7)  (8) 

Variável Coeficiente  Coeficiente  Coeficiente  Coeficiente 

  p-valor  p-valor  p-valor  p-valor 

tophdr -1,32769    -4,083403   
  0,001    0,003   
top3hdr   -0,689289    -1,603333 

    0,076    0,142 

tophdrsq     4,106343   
      0,025   
top3hdrsq       0,9896807 

        0,341 

Ln_liquid 0,304218  0,3026914  0,2912297  0,3004606 

  <0,001  <0,001  <0,001  <0,001 

Ln_ativo -0,2914857  -0,2995692  -0,2930087  -0,3042725 

  <0,001  <0,001  <0,001  <0,001 

alavanc -1,294377  -1,389943  -1,266558  -,1375887 

  0,001  0,002  0,001  0,002 

roe 0,01043  0,0107474  0,009987  0,0107009 

  0,050  0,033  0,054  0,034 
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ebitda -4,52e-06  -5,05e-06  -2,97e-06  -4,94e-06 

  0,402  0,424  0,563  0,433 

cst 0,9239919  0,9042553  0,8629609  0,8906782 

 <0,001  <0,001  <0,001  <0,001 

ind 0,2037475  0,2854998  0,1740401  0,2799573 

 0,112  0,035  0,188  0,040 

mat 0,203222  0,1687388  0,2126444  0,1827566 

  0,108  0,182  0,093  0,153 

oth 0,0467307  0,0713174  0,0128094  0,0738015 

  0,763  0,652  0,935  0,641 

utl 0,039822  0,0666555  0,0967972  0,0799432 

  0,810  0,735  0,554  0,686 

ii -1,486174  -,1012326  -1,572654  -0,9579591 

  <0,001  0,110  <0,001  0,129 

gv -0,1175089  0,0339535  -0,1883032  -0,003683 

  0,641  0,922  0,439  0,992 

gn -0,8279967  0,0904803  -0,8155337  0,1072205 

  <0,001  0,821  <0,001  0,789 

ge -0,4743895  -0,3281186  -0,4949571  -0,3624717 

  0,015  0,244  0,012  0,210 

iitophdr 5,191007  1,860305  5,723952  1,765753 

  <0,001  0,137  <0,001  0,154 

gvtophdr 0,3066092  -0,2215328  0,4581664  -0,1285935 

  0,624  0,724  0,463  0,844 

gntophdr 3,160844  0,03245  3,20964  0,0030416 

  <0,001  0,968  <0,001  0,997 

getophdr 2,627475  1,357578  2,448918  1,398632 

  0,001  0,063  0,001  0,059 

_cons -0,5849148  -0,5356569  -0,0285981  -0,2915795 

  0,185  0,332  0,949  0,611 

R² 0,4669  0,4337  0,4759  0,4347 

Wooldridge test (Prob > F) 0,216  0,248  0,220  0,296 

White test (Prob > chi2) 2,3e-13  3,6e-14  1,1e-10  8,6e-14 

Hausman test (Prob > chi2) <0,001  <0,001  <0,001  <0,001 

Fonte: Elaboração Própria 

Conforme demonstrado na Tabela 8, não foram encontradas evidências de autocorrelação, 

uma vez que o teste de Wooldridge apresentou p-valores maiores que 0,2 para todos os modelos. 

O teste de White apresentou p-valores menores que 0,001, o que sugere a presença de 

heteroscedastidade para todos os modelos, o que suscitou na estimação dos modelos utilizando 

erros robustos para corrigir a heteroscedasticidade. Por fim, o teste de Hausman apresentou p-
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valores menores que 0,001, portanto a estimação por efeitos fixos é mais adequada para todos os 

modelos. 

Da mesma forma que foi verificado para a variável q de Tobin, os resultados demonstrados 

na Tabela 8 evidenciam que a concentração de propriedade, demonstrada pelas variáveis tophdr e 

tophdrsq, apresentam, respectivamente, relação negativa e positiva estatisticamente significante 

com a variável valor da empresa. O mesmo não foi verificado pelas variáveis top3hdr e top3hdrsq, 

que apesar de apresentarem coeficientes negativo e positivo, respectivamente, não apresentam 

significância estatística. Assim, estes resultados indicam que a concentração de propriedade 

impacta de forma quadrática o valor de mercado das empresas, dado pelo valor da empresa. O 

resultado está em linha com o que foi encontrado por Caixe e Krauter (2013) e corrobora os efeitos 

incentivo e entrincheiramento indicado no trabalho de Claessens et al (2002). 

Além disso, verifica-se que todas as variáveis de controle, com exceção do EBITDA, 

apresentam significância estatística ao nível de 5% para explicar a variável valor da empresa, o que 

também está em linha com a literatura. A análise das variáveis dummies de setor e tipo do maior 

acionista, apresentaram significância estatística para os setores de consumo discricionário, para 

todos os modelos, bens de capital, para os modelos 6 e 8, e para os acionistas do tipo investidor 

institucional, grupo nacional e grupo estrangeiro nos modelos 5 e 7.  

Por fim, as variáveis de interação entre concentração de propriedade e o tipo do maior 

acionista mostram que o efeito da concetração de propriedade sobre o valor da empresa é 

potencializado quando o maior acionista é investidor institucional, grupo nacional e grupo 

estrangeiro.   

 

4.2.3. Return on assets (ROA) 

Na Tabela 9 encontram-se os resultados das regressões estimadas para verificar a relação 

entre concentração acionária e o desempenho financeiro das empresas, representado pela variável 

de return on assets (ROA).  

Tabela 9 – Resultados das regressões para ROA 

Modelo (9)  (10)  (11)  (12) 
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Variável Coeficiente  Coeficiente  Coeficiente  Coeficiente 

  p-valor  p-valor  p-valor  p-valor 

tophdr 3,526739    36,74049   
  0,527    0,124   
top3hdr   1,82299    21,09796 

    0,584    0,199 

tophdrsq     -49,49248   
      0,141   
top3hdrsq       -20,86997 

        0,228 

Ln_liquid -1,345736  -1,242827  -1,189192  -1,195786 

  0,238  0,239  0,263  0,251 

Ln_ativo -0,870691  -0,9667467  -0,8523348  -0,8675635 

  0,212  0,19  0,219  0,227 

alavanc -13,45389  -13,55958  -13,78919  -13,85598 

  0,492  0,467  0,478  0,456 

roe 0,8452961  0,8471391  0,8506351  0,8481193 

 0,016  0,016  0,015  0,016 

ebitda 0,0003348  0,0003502  0,000316  0,0003479 

  0,060  0,063  0,064  0,065 

cst -1,301966  -1,310356  -0,5663795  -1,024049 

  0,660  0,644  0,850  0,722 

ind -0,0949512  -0,4524846  0,2631033  -0,3356073 

  0,978  0,897  0,937  0,923 

mat -0,19122  0,1329899  -0,3047858  -0,1626124 

  0,931  0,951  0,890  0,940 

oth 2,682195  3,100226  3,091038  3,047841 

  0,610  0,584  0,565  0,590 

utl 5,871692  7,859675  50184988  7,579471 

  0,223  0,15  0,269  0,161 

ii 4,019094  9,661152  5,06141  8,514677 

  0,400  0,222  0,319  0,273 

gv -11,24949  -12,26034  -10,39623  -11,46668 

  0,134  0,194  0,147  0,216 

gn -5,650101  -4,724911  -5,800313  -5,077921 

  0,361  0,345  0,351  0,316 

ge 1,763035  2,525667  2,01093  3,250089 

  0,547  0,461  0,506  0,369 

iitophdr -21,42734  -24,83426  -27,85077  -22,8404 

  0,247  0,161  0,182  0,190 

gvtophdr 15,43769  9,66921  13,61102  7,709347 

  0,356  0,499  0,394  0,577 
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gntophdr 16,04694  8,528578  15,45882  9,148729 

  0,511  0,532  0,522  0,504 

getophdr -12,83055  -10,96546  -10,67845  -11,83118 

  0,274  0,201  0,321  0,176 

_cons 27,38203  26,57892  20,67692  21,43192 

  0,055  0,062  0,070  0,100 

R² 0,6017  0,6005  0,6039  0,6013 

Wooldridge test (Prob > F) 0,427  0.3228  0,414  0.3217 

White test (Prob > chi2) 1e-103  4e-104  9e-104  3e-104 

Hausman test (Prob > chi2) <0,001  <0,001  <0,001  <0,001 

Fonte: Elaboração Própria 

Conforme demonstrado na Tabela 9, não foram encontradas evidências de autocorrelação, 

uma vez que o teste de Wooldridge apresentou p-valores maiores que 0,3 para todos os modelos. 

O teste de White apresentou p-valores menores que 0,001, o que sugere a presença de 

heteroscedastidade para todos os modelos, o que suscitou na estimação dos modelos utilizando 

erros robustos para corrigir a heteroscedasticidade. Por fim, o teste de Hausman apresentou p-

valores menores que 0,001, portanto a estimação por efeitos fixos é mais adequada para todos os 

modelos. 

Conforme demonstrado na Tabela 9, as regressões estimadas para verificar a relação entre 

concentração de propriedade e desempenho financeiro, dado pelo ROA, não apresentaram relação 

estatisticamente significativa, porém estão em linha com os resultados encontrados por 

Himmelberg, Hubbard e Palia (1999), Okimura, Silveira e Rocha (2007) e Marques, Guimarães e 

Peixoto (2015). Os resultados demonstram uma relação positiva e não significante com as variáveis 

de concentração de propriedade.  

Além disso, verifica-se que todas as variáveis de controle, com exceção do ROE, não 

apresentam significância estatística ao nível de 5% para explicar a variável ROA, o que também 

está em linha com a literatura. A análise das variáveis dummies de setor e tipo do maior acionista, 

também não apresentam relação estatisticamente significativa em nenhum dos casos.  
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5. CONCLUSÃO 

 

O objetivo deste trabalho foi o de analisar os efeitos da concentração de propriedade, dado 

pelo percentual total de ações em posse do maior e dos três maiores acionistas, sobre o valor de 

mercado das empresas, dado pelo q de Tobin e o valor da empresa, e o seu desempenho financeiro, 

dado pelo return on assets (ROA). Para isto, foi utilizada uma amostra com dados em painel 

balanceado composta por 83 empresas brasileiras não financeiras de capital aberto no período de 

2009 a 2014. 

Após a análise descritiva das variáveis na seção 4.1 foi construído um panorama da estrutura 

de propriedade para a amostra no período analisado, que apontou uma elevada concentração de 

propriedade por parte do maior e dos três maiores acionistas de 28,4% e 44,66% respectivamente, 

consistente com a pesquisa de La Porta et al (1998) que indica um alto grau de concentração do 

capital nas empresas, e em linha com a pesquisa de Valadares e Leal (2000) e Leal (2000) para 

empresas brasileiras de capital aberto. 

Após a análise descritiva das variáveis sucedeu-se a análise econométrica do impacto da 

concentração de propriedade sobre o desempenho financeiro e o valor de mercado das empresas, 

na qual foram estimadas as regressões descritas na seção 3.3, uma para cada variável dependente 

(q de Tobin, valor da empresa e ROA). Para cada regressão utilizaram-se quatro variáveis diferentes 

de concentração acionária, o percentual de ações sob posse do maior e dos três maiores acionistas, 

bem como essas variáveis ao quadrado. O modelo utilizado foi o OLS Pooled, conforme 

Wooldridge (2002) sugere para tratar uma amostra composta por observações com características 

de corte transversal ao longo do tempo, denominada como dados em painel. Além disso foram 

efetuados testes para verificar multicolinearidade, autocorrelação, heteroscedasticidade e, por fim, 

o teste de Hausman para verificar qual estimação entre efeitos fixos e efeitos aleatórios é a mais 

adequada. 

Os resultados para as variáveis de valor de mercado, dadas pelo q de Tobin e o valor da 

empresa, evidenciam que a concentração de propriedade, demonstrada pelas variáveis de 

concentração de propriedade dada pelo percentual de ações do maior acionista e o quadrado dessa 

variável, tophdr e tophdrsq, apresentam respectivamente, relação negativa e positiva 
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estatisticamente significante, ao nível de significância de 5%, com as variáveis de valor de 

mercado. O mesmo não foi verificado pelas variáveis top3hdr e top3hdrsq, que apesar de 

apresentarem coeficientes negativo e positivo, respectivamente, não apresentam significância 

estatística. Esses resultados indicam que a concentração de propriedade impacta de forma 

quadrática o valor de mercado das empresas. O resultado está em linha com o que foi encontrado 

por Caixe e Krauter (2013) e corrobora os efeitos incentivo e entrincheiramento indicado no 

trabalho de Claessens et al (2002). 

Os resultados para a variável de desempenho financeiro, dada pelo ROA, demonstram uma 

relação positiva e não estatisticamente significante com as variáveis de concentração de 

propriedade. Porém estão em linha com os resultados encontrados por Himmelberg, Hubbard e 

Palia (1999), Okimura, Silveira e Rocha (2007) e Marques, Guimarães e Peixoto (2015).  

De forma sucinta, os resultados mostram que existe uma relação estatisticamente 

significante entre concentração de propriedade e o valor de mercado das empresas, dado pelo q de 

Tobin e o valor da empresa, resultado este que está em linha com o encontrado na literatura. Porém, 

não foi encontrada relação estatisticamente significante entre concentração de propriedade e 

desempenho financeiro, dado pelo ROA. 

De modo geral, o presente trabalho contribui para a literatura existente, uma vez que ele 

expõe variáveis importantes para entender a relação entre concentração de propriedade e o impacto 

sobre o desempenho e valor das empresas, utilizando uma abordagem não muito comum na 

literatura encontrada, que foi a utilização de um painel balanceado. No entanto, o presente trabalho 

teve a limitação de trabalhar apenas com as maiores empresas de capital aberto da BM&FBovespa, 

o que impede que as conclusões obtidas sejam extrapoladas para empresas de menor porte ou 

diferentes formas de estrutura societária. Outra limitação é o fato da pesquisa levar em 

consideração apenas a concentração na estrutura societária direta das organizações e não a inclusão 

de variáveis que se referem à participação acionária dos executivos e conselheiros. Dentre as 

sugestões para aprimoramento, trabalhos futuros poderiam utilizar definições operacionais 

alternativas das variáveis buscando um maior horizonte de tempo e abordagens econométricas 

distintas, analisar a concentração de propriedade por conselheiros e executivos internos e sua 

influência no desempenho e valor da empresa.   
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