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RESUMO 

No período conhecido como superciclo das commodities (2000 – 2011) o mercado de 

mineração viu suas principais empresas fazendo o movimento de diversificação de 

seu core business, adquirindo empresas existentes ou entrando em projetos 

greenfield em mercados diversos. Passados 6 anos desse período e vivendo um 

momento de mercado em que os preços das commodities estão pressionados por um 

enfraquecimento da demanda global, esse estudo visa analisar se a estratégia de 

diversificação por essas empresas obteve o objetivo pretendido de aumentar o valor 

da empresa. Ao analisar um ciclo completo, de alta e de baixa, as evidências 

empíricas nos levam a concluir que as empresas que mantiveram focadas em seus 

negócios core foram mais beneficiadas no longo prazo, em relação ao seu valor de 

mercado, do que aquelas que diversificaram.  
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ABSTRACT 

During the period known as the commodities super cycle (2000 – 2011) the mining 

market saw its main companies adopting a diversification strategy from its core 

business, acquiring existing companies or entering in greenfield projects in various 

markets. 6 years after this period and going through a market environment with 

commodities prices under pressure due to the decrease of the global demand, this 

study seeks to analyze if the diversification strategy by these companies achieved the 

objective of increasing the company value. By analyzing a complete cycle, high and 

low, the empirical evidence leads us to conclude that as companies that remained 

focused on their core businesses were more benefited in the long run in relation to 

their market value than those that have diversified. 
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1. Introdução 

 

Na primeira década desse século, as commodities passaram pelo seu mais 

longo período de valorização desde a Segunda Guerra Mundial. Entre 2001 e 2008, 

foram 78 meses de apreciação dos preços de maneira praticamente ininterrupta 

(David Humphreys, 2010). Esse período foi interrompido apenas pela crise de 2008, 

sendo retomado ao longo de 2009 e novamente interrompido em 2011 estando desde 

então, mostrando uma tendência de baixa, passando de níveis próximos à 500 pontos 

em 2009 para níveis pouco abaixo dos 200 pontos ao final de 2015. 

Um dos fatores catalizadores dessa valorização foi o crescimento global e sua 

natureza, que teve grande impacto na demanda por commodities. Após se recuperar 

do estouro da bolha das empresas de tecnologia na virada do século, a economia 

mundial entrou em um novo ciclo de alta, tendo crescido em média 4,7% de 2002 a 

2007 (David Humphreys, 2010). O que foi, entretanto, determinante para que as 

commodities tenham sido tão impactadas por esse ciclo foi a natureza do crescimento.  

As economias emergentes tiveram uma participação cada vez maior que as 

economias desenvolvidas no crescimento global. Apesar da China ter sido o principal 

agente, os demais membros dos BRIC’s (Brasil, Rússia, Índia e China), assim como 

países do sul da América do Sul também tiveram seus papéis atuantes nesse 

crescimento. Para ilustrar essa alteração no perfil do crescimento mundial, em 2000, 

as economias emergentes representavam aproximadamente 1/3 do crescimento do 

PIB mundial, enquanto que ao final de 2006 elas passaram para aproximadamente 

2/3 (David Humphreys, 2010). 

Por serem economias em desenvolvimento, a característica de seu crescimento 

é que tende a ser voltado para infraestrutura e desenvolvimento urbano, o que requer 

muita matéria-prima. Além disso, com o crescimento econômico, a população de baixa 

renda que antes não tinha acesso aos bens de consumo duráveis como carros, 

televisores, refrigeradores, entre outros, passaram a consumi-los em larga escala.  

Esse fato pode ser exemplificado ao analisarmos que ao longo dessa década, 

o crescimento da demanda da China por matérias-primas excedia o próprio 

crescimento do PIB chinês. Enquanto o PIB cresceu em média 10% ao ano de 2000 
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a 2008, sua demanda por aço cresceu 16% ao ano, por alumínio 20% ao ano, cobre 

13% ao ano e níquel 23% ao ano (David Humphreys, 2010). 

Se por um lado houve um aumento da demanda pelas commodities, do lado da 

oferta houve restrição. Na virada do século, com o foco dos investidores estando em 

empresas de tecnologia, as empresas de mineração e capital intensivo vinham de 

anos que não davam retornos atrativos para os acionistas. Com esse panorama, as 

empresas investiram pouco em nova capacidade de produção, resultando em um 

cenário onde uma guinada na demanda levaria à escassez de produto. 

Com o aquecimento da economia, as empresas de mineração não conseguiram 

acompanhar o ritmo da demanda e os consequentes déficits entre oferta e demanda 

fizeram com que os preços subissem ainda mais. 

Uma parte dessa falta de oferta se deu pela demora de resposta das empresas 

em investir em nova capacidade. Como vinham de anos de baixos retornos, quando 

os preços subiram de fato, os administradores priorizaram proporcionar retornos 

maiores aos acionistas na forma de aumento dos dividendos em lugar de fazer novos 

investimentos.  

Outro fator que levou à escassez de produto foi o ciclo natural de investimento 

dessa indústria. Sendo atividades que são muito intensivas em capital, é natural que 

as empresas tardassem em se comprometer com os volumosos investimentos, seja 

por relutância da administração, seja pela natural dificuldade de achar financiamento. 

Aliado a isso, há o longo tempo de maturação entre a decisão de investimento e a 

produção ser iniciada; na maioria dos casos, este intervalo pode levar de 5 a 7 anos 

desde o momento da decisão de se iniciar a Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) até 

o momento de inicio efetivo da operação. Entretanto, esse período depende da 

complexidade do projeto, local de implantação, entre outras variáveis.  

Por último, sem estar necessariamente ligado ao mercado físico das 

commodities está a participação dos fundos e capital especulativo. O aumento de 

preços das commodities fez com que o interesse dos investidores novamente se 

voltasse para esse mercado. Com isso, os montantes administrados por hedging 

funds aumentaram ao longo do período, trazendo volatilidade ao mercado e 

exacerbando os aumentos de preços ao montarem posições compradas cada vez 

maiores. Para dimensionar esse aumento de participação, os fundos detinham 
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posições de US$ 8 bilhões ao final de 2002, passando para US$ 55 bilhões em 2004 

e US$ 105 bilhões no final de 2006. O auge foi na primeira metade de 2008, quando 

o valor das posições detidas por esses fundos chegou a US$ 200 bilhões (David 

Humphreys, 2010).  

Com essa situação econômica e aumento dos preços de maneira geral nas 

commodities, algumas empresas buscaram formas de lidar com o longo período 

natural de implantação de nova capacidade produtiva e passaram a se apoiar em 

operações de fusões e aquisições para obter um rápido crescimento. Algumas 

empresas passaram fazer aquisições não só em seus negócios core, como também 

em novos ramos de atividades, adotando uma política de diversificação. O mercado 

de fusões e aquisições na indústria de mineração esteve muito aquecido na primeira 

década desse século. O total de operações passou de montantes próximos a US$ 15 

bilhões em 2002, chegando a quase US$ 140 bilhões em 2007.  

Como o preço é um fator determinante para a valoração das operações, em um 

ambiente de preços em elevação, as avaliações também passaram a ter resultados 

cada vez mais altos, fazendo com que os prêmios pagos para adquirir um concorrente 

também se elevassem. Essa nova fase de investimentos agressivos teve seu ápice 

em 2012, com um total de investimentos (M&A, brownfield e greenfield) de quase US$ 

250 bilhões.  

Passado esse ciclo, com o desaquecimento da demanda chinesa e 

consequente queda dos preços, o que se viu recentemente foi um número muito 

grande de interrupções, desinvestimentos e baixas de ativos que comprometeram o 

valor de mercado das principais empresas de mineração. As 40 principais empresas 

que chegaram a ter um valor agregado de market cap em 2010 de US$1.605 bilhões, 

terminaram o ano de 2015 com US$ 494 bilhões de valor, significando uma queda de 

69% em relação ao auge.  

Esse estudo busca entender os efeitos da estratégia de diversificação no valor 

de mercado das principais empresas de mineração, para avaliar se essa foi uma 

estratégia bem-sucedida em comparação às empresas que permaneceram em seus 

negócios core.  

Para que fosse possível obter uma comparação entre os grupos das empresas 

que diversificaram e as que não diversificaram, fizemos uma análise de dados em 
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painel, utilizando como base as informações financeiras escolhidas para as principais 

empresas do setor de mineração para os últimos 16 anos. Ao analisar o impacto que 

as variações dos itens financeiros tiveram no valor de mercado dessas empresas 

conseguimos elencar qual foi a melhor estratégia no longo prazo.  

Como principal conclusão temos que as empresas que se mantiveram focadas 

em seus negócios core ao final de um ciclo de alta e baixa do mercado, conseguiram 

se manter de maneira mais estável e tiveram uma valorização média no período maior 

do que àquelas que adotaram uma estratégica de diversificação.  

 O próximo capítulo descreve a metodologia utilizada, exemplificando e 

ponderando teorias acerca do impacto da diversificação no valor das empresas. Além 

disso, também trata da teoria econométrica que será utilizada neste estudo para 

obtenção dos resultados.  

O capítulo seguinte explica como foram obtidos os dados, quais foram os 

tratamentos dados a eles e as principais premissas para definição das variáveis 

utilizadas nesse estudo. Em seguida, são descritos e analisados os resultados das 

diversas regressões feitas.  

Por último, com base em todas as informações apresentadas anteriormente, a 

conclusão do estudo. 

 

2. Metodologia 

 

O conceito de diversificação no mercado de capitais, no qual é possível diminuir 

o risco de uma carteira ao diversificar seus ativos já foi amplamente discutido. O efeito 

da diversificação nas empresas, entretanto, ainda é debatido e há diversos trabalhos 

que oferecem conclusões em ambos os sentidos, de que a diversificação agrega valor 

às empresas e de que ela destrói valor, como veremos a seguir.  

Segundo Berger e Ofek (1995), empresas diversificadas norte-americanas 

eram avaliadas, entre 1986-91, 13% a 15% abaixo do valor da soma dos seus ativos 

individuais. De maneira semelhante, Lang e Stulz (1994) concluem que empresas 

diversificadas tem Q de Tobin menores do que empresas especializadas.  
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A diversificação no âmbito empresarial, assim como no mercado de capitais, 

vem de aliar negócios não perfeitamente correlacionados, na tentativa de diminuir os 

riscos e assim diminuir o custo de capital. Grandes grupos empresariais têm diversas 

vantagens além da sinergia, ganhos de escala e de poder de mercado (tanto para 

concorrentes quanto para fornecedores e clientes).  

No nível estratégico, negócios com resultados negativos ou em estágio de 

maturação inicial podem ser suportados por negócios lucrativos. Aliado a isso, 

conforme descrito por Fluck e Lynch (1999), a facilidade de obtenção de crédito ao 

custo mais baixo faz com que esses grandes grupos empresariais tenham maiores 

oportunidades de investimento em projetos com VPL (valor presente líquido) 

marginalmente positivos.  

Por outro lado, a diversificação traz à tona o risco de agência, conforme exposto 

por Denis e Sarin (1997), há evidência empírica que o custo de agência está 

negativamente relacionado ao nível de participação acionária dos gestores na 

empresa. Dependendo dos incentivos dados pelas empresas para seus executivos, 

há o risco de que o nível de comprometimento com a melhor alocação do capital da 

empresa e acionistas possa não ser o ótimo. Adicionalmente, em uma empresa 

focada, um negócio não lucrativo dificilmente seria mantido. Já em um grande 

conglomerado, muitas vezes com processo decisório lento e burocrático, existe a 

possibilidade de um negócio permanecer no portfólio, apesar de seus maus 

resultados, o que corrói o valor do grupo, mais do que ocorreria em firmas 

especializadas, segundo Meyer, Milgrom e Roberts (1992).  

   

2.1. Dados em Painel 

 

A metodologia de dados em painel envolve a análise de dados em diversas 

cross-sections ao longo do tempo (emprego simultâneo de dados de corte transversal 

e séries temporais). Com essa metodologia é possível analisar ao mesmo tempo 

informações em diversos períodos de tempo. Segundo Marques (2000), uma das 

principais vantagens dessa modelagem é conseguir controlar a heterogeneidade 

individual, ou seja, controlar por efeitos não observáveis como, por exemplo, 

diferenças entre os indivíduos.  
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Para Hsao (1986), esse tipo de modelagem oferece diversas vantagens em 

relação aos modelos de corte transversal ou de séries temporais como utilizar um 

número maior de dados, aumentando o grau de liberdade e reduzindo a colinearidade 

entre as variáveis explicativas. Com a ocorrência de multicolinearidade, a conclusão 

de que um regressor influencia a variável dependente fica comprometida, assim, com 

a retirada desse problema há uma melhora na regressão.  

 O modelo geral de dados em painel é: 

Y𝑖𝑡 = 𝛽0𝑖𝑡 + 𝛽1𝑖𝑡𝑥1𝑖𝑡 + ⋯+ 𝛽𝑛𝑖𝑡𝑥𝑘𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 

Onde:  

𝑖 equivale aos diferentes indivíduos;  

 𝑡 é o período de tempo que está sendo analisado;  

 𝛽0 é o parâmetro de intercepto; e  

 𝛽𝑘 é o coeficiente angular correspondente a k-ésima variável explicativa do modelo. 

 Nesse caso geral, o intercepto e as parâmetros resposta são diferentes para 

cada indivíduo e período. Assim, há mais valores desconhecidos do que observações. 

Com isso, é necessário definir algumas suposições sobre o modelo geral para 

que ele se torne efetivo. Existem dois modelos que são os mais utilizados quando se 

trata de mesclar dados de séries temporais e dados de corte transversal. São eles: i) 

Modelos de Efeitos Fixos e ii) Modelos de Efeitos Aleatórios. 

 

 

 

2.1.1. Modelos de Efeitos Fixos 

 

A estimação por efeitos fixos considera que o intercepto possa mudar entre 

indivíduos, porém cada intercepto (∝) não se altera no tempo. Em relação aos 

coeficientes angulares (β), são considerados constantes para todos os indivíduos e a 

equação é descrita da seguinte forma:                                        
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Y𝑖𝑡 = α+ 𝛽1𝑖𝑡𝑥1𝑖𝑡 + ⋯+ 𝛽𝑛𝑖𝑡𝑥𝑘𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 

Onde:   

α representa os interceptos estimados, sendo um para cada indivíduo 

Como os valores não se alteram ao longo do tempo e nem entre os indivíduos, 

α é o efeito das variáveis omitidas do modelo pois todas as diferenças de 

comportamento são refletidas nesse intercepto.  

 

2.1.2. Modelos de Efeitos Aleatórios 

 

A estimação por efeitos aleatórios tem as mesmas premissas do modelo de 

efeito fixo (intercepto varia entre os indivíduos, mas não ao longo do tempo e os 

coeficientes angulares, são considerados constantes para todos os indivíduos). A 

diferença entre os dois modelos está no tratamento do intercepto. Se no modelo de 

efeitos fixos considera-se que o intercepto está correlacionado com as variáveis 

explicativas, no modelo de efeitos variáveis considera que é possível existir um efeito 

desconhecido (uma perturbação) que não é observado e, assim, o intercepto pode 

não estar correlacionado às variáveis explicativas.  

Dessa forma, a equação do modelo de efeitos variáveis, pode ser descrita da 

seguinte forma:                                        

Y𝑖𝑡 = α+ 𝛽1𝑖𝑡𝑥1𝑖𝑡 + ⋯+ 𝛽𝑛𝑖𝑡𝑥𝑘𝑖𝑡 + wit 

Onde: wit = 𝜀𝑖𝑡 +µit 

 

Em relação à amostra, é importante identificar se é um painel balanceado 

(quando todas as unidades possuem o mesmo número de observações) ou não 

balanceado (quando uma ou mais observações não estão presentes em algum 

momento do tempo). No caso desse estudo, dado que nem todas empresas tem o 

mesmo tempo com ações negociadas em bolsa e, portanto, não tem o mesmo nível 

de abertura de informações desde o início do período estudado, o painel será 

considerado como não balanceado. 
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2.2. Variáveis do Modelo 

 

 Como base de partida para a análise foi estabelecido que a variável 

dependente seria o valor de mercado das empresas (market cap ou capitalização de 

mercado), que é definido como o valor de todas as ações em circulação da empresa. 

Adicionalmente, foram definidas quais seriam as variáveis que nos ajudariam a 

explicar a variação da capitalização das empresas. 

Essas variáveis foram definidas por estarem ligadas à valoração das empresas 

e ao processo de diversificação, seja pela necessidade maior de investimento, 

financiamento, lucratividade (positiva ou negativa) que um novo negócio traga ao 

grupo e consequente aumento da base de ativos oriunda da incorporação de novos 

negócios/empresas.  

Dessa forma, foram definidas as seguintes variáveis explicativas: 

▪ Nível de investimento:  

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠

𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑖𝑠
 

 

▪ Nível de endividamento: 

𝐷í𝑣𝑖𝑑𝑎 𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑎

(𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡 𝑐𝑎𝑝 + 𝐷í𝑣𝑖𝑑𝑎 𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑎)
 

 

▪ Nível de lucratividade:  

𝐸𝑏𝑖𝑡𝑑𝑎

𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑖𝑠
 

▪ Tamanho da empresa:  

𝐿𝑜𝑔 𝑑𝑜 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑜𝑠 𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑖𝑠 

 

Complementando às variáveis mencionadas acima, foram definidas duas 

variáveis de controle: 
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▪ CRB Commodity Index que é um índice composto pelos preços de 19 

commodities  

▪ Taxa Crescimento Mundial 

Por último foi definida uma variável dummy que classificava as empresas entre 

tendo adotado a estratégia de diversificação (0) ou tendo ficado focadas em seus 

negócios core (1). 

Para a definição dessa variável dummy, foram analisados dados de receita por 

segmento e produção de cada empresa. Caso fosse observado que a empresa 

passou a reportar pelo menos mais um segmento de operação nas suas 

demonstraçoes anuais, foi estabelecido que ela havia adotado a estratégia de 

diversificação. Caso ela mantivesse os mesmos segmentos por todo período 

estudado, foi estabelecido que ela havia permanecido focada em seus negócios core. 

Essa dummy foi chamada de D/E. 

Um exemplo é a empresa Anglo American, que ao longo do período estudado 

entrou em segmentos que não o seu core (minério de ferro). Esse fato fica claro ao 

examinar a receita por segmento reportada. A empresa passou a reportar carvão 

térmico, diamante, construção e fosfatos com o passar dos anos. 

 

Fonte: Bloomberg 

Tabela 1: Receita por segmento Anglo American 

 

3. Amostra 

 

Para definição dos dados a serem utilizados nesse estudo, foi levantada a lista 

das 40 maiores empresas do setor de mineração do ano de 2015, através do estudo 

da consultoria PWC “Mine 2016: Slower, lower, weaker… But not defeated”. Esse 
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estudo leva em consideração para fazer o ranking das empresas segundo o valor de 

mercado das empresas desse setor em 31 de dezembro de 2015.  

Foi considerado importante que esse ranking tenha sido feito pelo valor de 

mercado por este trabalho tentar justamente entender os efeitos que a estratégia de 

diversificação teve no valor das empresas nos últimos anos.  

Após essa definição da lista das empresas que fariam parte do estudo, foi 

definido o período a ser analisado. Conforme mencionado anteriormente, o período 

conhecido como superciclo das commodities foi de 2000-2011. Após esse período os 

preços das commodities entrou em um movimento de baixa ou movimento lateral. 

Assim, para abranger um ciclo completo, tanto de alta quanto de baixa foi estabelecido 

que seriam utilizados dados entre 2000 e 2015. 

Usando o banco de dados da consultoria Bloomberg (empresa de tecnologia e 

dados para o mercado financeiro e agência de notícias), foram extraídos diversos 

dados de cada uma das empresas, englobando informações financeiras (valor de 

mercado, balanço, DRE, investimentos, fluxo de caixa livre e outros indicadores 

selecionados) e dados operacionais, como os volumes de produção. 

Ao final da obtenção dos dados, foram levantadas informações de 37 empresas 

ao longo de 16 anos, o que totalizou 592 períodos (empresa x ano). A diferença entre 

a lista inicial de 40 empresas para a lista final de 37 empresas foi devido à falta de 

informação de algumas empresas. As 3 empresas descartadas tinham diversas 

informações faltantes no banco de dados da Bloomberg e com isso foi considerado 

que suas informações não agregariam valor para essa análise.   

Ademais, conforme mencionado anteriormente, como nem todas as empresas 

tiveram suas ações listadas em bolsa ao mesmo tempo, em alguns períodos não havia 

informação sobre o valor de mercado das mesmas e assim estes foram excluídos da 

base. Ao final, as regressões foram feitas utilizando 493 períodos (empresa x ano). A 

quantidade de empresas e os anos em que elas entraram na regressão está refletido 

abaixo.  
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Fonte: Bloomberg 

Figura 1 - Quantidade de empresas na amostra por ano 

 

Ao final do processo de análise, das 37 empresas, 15 foram classificadas como 

tendo adotado a estratégia de diversificação e 22 como tendo ficado focadas aos seus 

negócios core. As empresas que diversificaram têm 56% do valor de mercado da 

amostra, enquanto as que não diversificaram representam 44% do valor de mercado 

em 2015.  

 

4. Resultados 

 

Antes da implementação do estudo estatístico, o resultado intuitivo esperado 

era de que a especialização tivesse sido a estratégia melhor para as empresas ao 

longo do período estudado. A razão dessa expectativa se dava pelo fato que, 

analisando a variação do valor de mercado dos dois grupos, as empresas que se 

mantiveram especializadas tiveram valorização percentual média superior àquelas 

que adotaram a estratégia de diversificação. 

As empresas que se mantiveram especializadas valorizaram em média 570% 

ao longo do período, enquanto que as que diversificaram valorizaram 137% em média.  

Adicionalmente à análise objetiva da variação do valor de mercado das 

empresas, outro fator que chama questão no gráfico abaixo é o comportamento mais 
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volátil do valor de mercado das empresas diversificadas. Um dos objetivos da 

diversificação é diminuir o risco e, consequentemente a volatilidade. Visto que o valor 

de mercado das empresas diversificadas teve um comportamento mais volátil, isso já 

pode ser considerado um indicativo que essa estratégia não obteve o objetivo 

pretendido. 

 

Fonte: Bloomberg 

Figura 2: Valor médio de Mercado 

  

Foi escolhida a regressão por efeitos fixos, pois, com o grande número de 

empresas e suas particularidades, desde o tipo de controle (estatal ou privado) até as 

suas áreas de atuação influenciam como cada uma trabalha e lida com as questões 

do dia a dia, essas variáveis afetam o valor de mercado, mas não podem ser medidas. 

A omissão dessas variáveis poderia gerar resultados viesados, mas o modelo de 

efeitos fixos pode controlar os efeitos dessas variáveis omitidas (as diferenças entre 

as empresas). Adicionalmente, para eliminar questões de não estacionariedade da 

série, decidiu-se trabalhar com todas as variáveis em primeira diferença.  

Ao efetuar a análise por efeitos fixos com todas as variáveis originais, a dummy 

D/E foi omitida por colinearidade exata. Adicionalmente, nesta primeira regressão, as 

variáveis investimento, lucratividade e taxa de crescimento mundial não foram 

significativas a 10%, conforme mostra tabela abaixo. 
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Tabela 2: Regressão por efeitos fixos e variáveis originais 

Como a dummy D/E foi omitida da primeira regressão, a distinção das 

empresas entre aquelas que adotaram ou não a diversificação não foi representada 

nos resultados. Dessa forma, foi necessário criar uma relação entre a dummy D/E e 

cada uma das variáveis explicativas para que seus coeficientes refletissem essa 

distinção.  

Foram criadas novas variáveis multiplicando os valores da cada variável 

explicativa original (investimento, endividamento, lucratividade, tamanho e taxa de 

crescimento mundial) pela dummy D/E e feita uma nova regressão com elas, cujo 

resultado está exposto abaixo.  

 

Tabela 3: Regressão por efeitos fixos com relação variáveis originais e dummy D/E 

O resultado dessa regressão mostra que as variáveis investimento, 

lucratividade e a taxa de crescimento mundial não são significantes para o modelo.  

Variável coeficiente Estatística t p-valor

const (311)             (0,29)           0,77                  

Investimento (15.515,0)   (1,14)           0,26                  

Endividamento (26.821)       (3,29)           0,00                  ***

Lucratividade 668,0           0,07             0,95                  

Tamanho 17.856        2,49             0,01                  **

Tx Crescimento Mundial 23.618,7     0,47             0,64                  

CRB 87                 4,67             0,00                  ***

Variável coeficiente Estatística t p-valor

const (973)             (0,92)           0,36                  

Investimento (59.727,7)   (1,93)           0,05                  *

DE_Investimento 51.069,1     1,49             0,14                  

Endividamento (51.991,6)   (4,36)           0,00                  ***

DE_Endividamento 38.050,5     2,37             0,02                  **

Lucratividade (3.965,7)     (0,23)           0,82                  

DE_Lucratividade (1.152,8)     (0,05)           0,96                  

Tamanho 44.091,6     3,15             0,00                  ***

DE_Tamanho (32.265,0)   (2,00)           0,05                  **

Tx Crescimento Mundial (21.755,3)   (0,29)           0,77                  

DE_Tx Crescimento Mundial 68.622,1     0,69             0,49                  

CRB 147,0           5,74             0,00                  ***

DE_CRB (121,6)         (3,37)           0,00                  ***
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Excluindo as variáveis não significativas no modelo anterior, chegamos ao 

modelo abaixo, que representa, com um R2 de 0,20, os impactos da lucratividade, 

tamanho e o preço das commodities nas empresas diversificadas e não diversificadas.  

 

Tabela 4: Regressão por efeitos fixos com relação variáveis originais e dummy D/E, 
para variáveis significativas 

 

 Comparando os coeficientes da variável original e a soma da variável original 

com a variável com interação com a Dummy D/E, o endividamento tem impacto 

negativo no valor de mercado das empresas em ambos os casos. Esse efeito é maior 

para o caso das empresas que diversificaram, demonstrando que estas ficaram mais 

expostas às variações de mercado.  

Uma possível explicação para isso é que, conforme exposto anteriormente, as 

empresas no início do superciclo vinham de anos de resultados baixos e com isso 

estavam com suas posições de caixa muito comprometidas. Para financiar o processo 

de expansão, portanto, as empresas recorreram a empréstimos de forma que seu 

endividamento de longo prazo ficou consideravelmente maior em relação às que 

permaneceram em seus negócios core, conforme demonstrado na tabela abaixo do 

nível de endividamento médio. 

 

Variável coeficiente Estatística t p-valor

const (971)             (0,93)           0,35                  

Endividamento (50.431,0)   (4,43)           0,00                  ***

DE_Endividamento 36.746,6     2,38             0,02                  **

Tamanho 46.387,2     3,35             0,00                  ***

DE_Tamanho (34.483,4)   (2,16)           0,03                  **

CRB 147,6           6,30             0,00                  ***

DE_CRB (113,1)         (3,46)           0,00                  ***
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Fonte: Bloomberg 

Figura 3: Endividamento médio 

 

Também pela comparação dos coeficientes da variável de tamanho, ambos os 

casos têm efeito positivo na avaliação de mercado, entretanto as empresas que 

diversificaram têm um efeito mais positivo.  

Empresas maiores, em geral tendem a refletir implicitamente uma maior 

capacidade de gerar lucros futuros, que impacta na avaliação de fluxo de caixa 

descontado. De forma complementar, empresas maiores tendem a ter uma taxa de 

desconto menor, que reflete a capacidade de concretização desse fluxo de caixa.  

Por último, em momentos de crise, as empresas maiores têm acesso a 

diferentes fontes de captação, fato que faz muita diferença para as empresas em 

períodos quando os fluxos de caixa estão comprometidos pelo momento desfavorável 

de mercado.  

No caso do período analisado, as empresas que diversificaram tiveram um 

aumento significativo de suas bases de ativo ao incorporar outras empresas ou investir 

em novas plantas operacionais, conforme demonstrado no gráfico abaixo dos ativos 

médios por grupo. 

 



25 
 

 

Fonte: Bloomberg 

Figura 4: Ativos médios 

 

O preço, como era de se esperar, tem influência positiva. No caso das 

empresas que diversificaram, esse efeito é maior, visto que elas estão expostas a 

maior número de commodities. Além disso, como a estrutura de custos é 

frequentemente difícil de se alterar, dado a grande natureza fixa dos seus custos 

(plantas, máquinas, ...) qualquer variação no preço resulta basicamente no aumento 

de margem.    

 Com base nesses resultados iniciais, é possível determinar que a estratégia de 

diversificação foi positiva em alguns aspectos, porém negativa em outros. Com base 

nisso, foi necessário expandir e modificar as variáveis para analisar se isso afetaria o 

resultado da regressão. Dessa forma, passamos a utilizar as variáveis em nível, 

todavia ainda em primeira diferença. 

 Foram levantados os dados fluxo de caixa livre, ativos totais, endividamento e 

investimento. A principal alteração foi a escolha de utilizar o fluxo de caixa livre no 

lugar do Ebitda como medida de resultado operacional das operações.  

O fluxo de caixa livre é o resultado operacional final, que fica disponível para o 

negócio após todos os pagamentos obrigatórios, incluindo investimentos, juros e 
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impostos. De maneira geral, o fluxo de caixa livre é usado para recompensar os 

acionistas através de dividendos ou para diminuir o endividamento.  

Como resultado da regressão com essas novas variáveis, com um R² de 0,38, 

obtiveram-se os resultados abaixo. 

 

Tabela 5: Regressão com variáveis em nível 

 

Analisando o resultado dessa regressão para cada variável explicativa do 

modelo, verifica-se que o impacto do fluxo de caixa livre é positivo para as empresas 

que permaneceram especializadas em seu negócio core enquanto que é negativo 

para as empresas que diversificaram. Ao adotar essa estratégia, as empresas se 

alavancaram, aumentando não só os investimentos como também os pagamentos de 

juros sobre os valores alavancados. Como o retorno dos ativos é de longo prazo, o 

mercado penalizou essas empresas pois entendeu que no curto prazo seu fluxo de 

caixa estaria mais comprometido.  

Observa-se que o endividamento tem efeito negativo no valor de mercado para 

ambos grupos de empresas. Entretanto, para as empresas que diversificaram, tendo 

em vista que elas se alavancaram como forma de financiar essa estratégia, elas 

ficaram mais expostas às condições de mercado. Já as empresas que se mantiveram 

no core business, por terem uma exposição menor à alavancagem, tem um desconto 

menor na sua avaliação de valor.  

Variável coeficiente Estatística t p-valor

const (988)             (1,23)           0,22                  

Fluxo Caixa Livre (1,3)              (2,43)           0,02                  **

DE_Fluxo Caixa Livre 2,3               1,53             0,09                  *

Divida (3,2)              (6,21)           0,00                  ***

DE_Divida 2,3               2,10             0,04                  **

AtivosTotais 2,6               10,76           0,00                  ***

DE_AtivosTotais (1,4)              (3,06)           0,00                  ***

CAPEX (6,4)              (6,55)           0,00                  ***

DE_CAPEX 5,7               2,14             0,03                  **

CRB 124              6,03             0,00                  ***

DE_CRB (95)               (3,32)           0,00                  ***
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O total de ativos, conforme mencionado anteriormente, têm um efeito positivo 

na avaliação das empresas por serem um indicativo da capacidade estrutural da 

empresa em enfrentar os períodos de adversidade.  

Uma variável que nessa regressão permaneceu significativa foi o nível de 

investimento da empresa. Para essa variável, o impacto é negativo no valor de 

mercado para os dois grupos; entretanto o efeito é significativamente menor para as 

empresas que ficaram em seus negócios core.  

Há duas possíveis explicações para isso. A primeira é que, para diversificar as 

empresas aumentaram o seu nível de investimento e com isso, o fluxo de caixa livre 

no curto prazo foi afetado (não só pelo maior investimento, mas também pelo maior 

volume de juros pagos com os empréstimos adquiridos para fazer os investimentos) 

em detrimento de uma maior expectativa de retorno no futuro. 

A segunda explicação é mais intuitiva. É possível que o mercado esteja 

descontando mais as empresas que diversificaram não só pelo nível de investimento, 

mas pela qualidade desses investimentos. O que se viu ao longo do período estudado 

foi que ao final do ciclo de investimentos, com o recuo do nível de preços, o volume 

de baixas contábeis pelo reconhecimento do valor justo dos ativos aumentou 

consideravelmente. Isso demonstra que esses investimentos só se justificavam em 

cenários de preços altos, já que com o recuo dos preços esses investimentos entraram 

em cheque.  

Para o nível de preço, assim como nas regressões anteriores, o efeito do preço 

é mais positivo para as empresas que diversificaram pela maior exposição a uma 

gama de produtos. Cabe ressaltar, entretanto, que essa maior exposição também 

implica em maior desconto em momentos que os preços estão em queda.  

Assim, nessa regressão, fica claro que se considerarmos as variáveis que 

podem ser definidas como sendo resultado das decisões estratégicas da 

administração da empresa (fluxo de caixa livre, dívida, ativos e capex), temos mais 

variáveis onde as empresas que permaneceram focadas em seus ativos core foram 

mais valorizadas (no caso do fluxo de caixa livre) ou menos descontadas (no caso do 

endividamento e do investimento) do que as empresas que diversificaram. O único 

caso onde as empresas que diversificaram foram mais beneficiadas foi no caso da 

variável tamanho.  
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O preço (variável CRB), apesar de ser um dos fatores determinantes do valor 

de mercado das empresas, pode ser considerado como um fator exógeno pois como 

os preços das commodities é negociado em bolsas, as empresas são seguidoras de 

mercado, não tem poder para determinar os preços.   

 

5. Conclusão 

 

No período conhecido como superciclo das commodities, diversas empresas 

partiram para uma estratégia agressiva de diversificação, seja pela aquisição de 

empresas seja pelo investimento direto em produtos alheios ao seu negócio core 

essas empresas investiram enormes montantes de recursos para aumentar sua 

capacidade e obter mais rapidamente os ganhos resultantes de um período de alta na 

economia mundial.  

Passado esse ciclo, diversas empresas viram seus investimentos registrando 

um resultado oposto ao esperado, quando começaram a ter que reconhecer em seus 

balanços prejuízos elevados pelo reconhecimento do valor justo desses ativos 

(impairment).  

Ao analisar um ciclo completo, de alta e de baixa, as evidências empíricas 

demonstradas nesse estudo ajudaram a responder ao questionamento original e nos 

levam a concluir que as empresas que mantiveram focadas em seus negócios core 

foram mais beneficiadas no longo prazo, em relação ao seu valor de mercado, do que 

aquelas que diversificaram.  

Permanece um questionamento em relação a qualidade dos investimentos 

feitos pelas empresas. Como explicado, em muitos casos, os investimentos levavam 

em consideração cenários de preços que não poderiam ser sustentáveis no longo 

prazo.  

A necessidade e a pressa em crescer podem ter afetado a qualidade da 

avaliação dos investimentos e due diligence das aquisições e algumas etapas podem 

ter sido omitidas antes do no closing das operações. Este fato resultou em muitos 

investimentos que não alcançaram o retorno pretendido. 
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7. Anexos 

 

Anexo 1: Lista de empresas  

 

 

Diversificadas Especializadas

Anglo American PLC Agnico

Antofagasta PLC Anglogold

Barrick Gold Corp China Coal Energy Co Ltd

BHP Billiton Ltd China Northern Rare Earth Group High-Tech Co Ltd

Cameco Corp Coal India Ltd 

China Shenhua Energy Co Ltd Fortescue Metals Group Ltd

Gurpo México_SAB Freeport-McMoRan Inc

Jiangxi Copper Co Ltd Fresnillo PLC

Newcrest Mining Ltd Glencore PLC

Rio Tinto PLC Goldcorp Inc

Shandong Gold Mining Co Ltd Inner Mongolia Yitai Coal Co Ltd

Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet Co Ltd Mosaic Co

Vale SA Newmont Mining Corp

Yanzhou Coal Mining Co Ltd MMC Norilsk Nickel PJSC

Zijin Mining Group Co Ltd Polyus Gold International Ltd 

Potash Corp of Saskatchewan Inc

Randgold Resources Ltd 

Tianqi Lithium Industries Inc

Silver Wheaton Corp 

Sumitomo Metal Mining Co Ltd

Tongling Nonferrous Metals Group Co Ltd

Uralkali PJSC


