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RESUMO 

 

Nos últimos anos, o tema da governança ganhou relevância no contexto corporativo, muito 

em função da proliferação de empresas multinacionais, do desenvolvimento dos mercados 

de capitais e do crescente número de investidores. Neste cenário, os Conselhos de 

Administração das firmas, figuras centrais para o cumprimento das funções de 

monitoramento, exercício das boas práticas de governança e proteção dos acionistas, vêm 

sendo estudados tanto no meio empresarial, quanto na esfera acadêmica. Tendo em 

consideração que a forma, o perfil e a independência do Conselho de Administração podem 

afetar as decisões tomadas pelas companhias, especialmente quanto as questões financeiras 

de investimento, além de impactar no desempenho das firmas e possibilitar a elas maior ou 

menor acesso a informações e recursos, esta tese almejou investigar o board interlocking – 

que é quando um conselheiro ocupa assento em mais de uma empresa –, característica 

usualmente notada nos mercados globais. Todavia, na literatura financeira contemporânea 

tem havido evidências empíricas antagônicas quanto aos reais benefícios e prejuízos 

advindos do uso dessa estratégia de deter Conselhos de Administração interligados, seja 

através de conselheiros compartilhados ou via interlocking político. Em face desses 

resultados discrepantes observados e para cumprir com os objetivos de pesquisa delineados, 

três ensaios foram desenvolvidos e integram este trabalho. O primeiro, utilizando uma 

amostra com 153 empresas brasileiras para a série 2000-2015, associa a temática do board 

interlocking com as operações de fusões e aquisições, uma vez que este pode ser um meio 

utilizado para reduzir assimetria informacional e custos de coleta, afetando a participação 

em M&As. Em adição e por meio de uma amostra de 174 firmas brasileiras, o segundo 

ensaio – observando que dentro de uma rede de empresas podem ocorrer formações de 

mundos pequenos (Small Worlds), grupos estes em que a informação circularia ainda de 

forma mais célere entre seus membros – investigou a existência desses Small Worlds na 

rede de firmas brasileiras, considerando o período 2000-2015, e sua influência nos 

processos de fusões e aquisições. Por fim, o terceiro ensaio, tendo por base uma amostra de 

companhias brasileiras e contemplando na análise os quatro últimos pleitos eleitorais 

ocorridos no Brasil (2002, 2006, 2010 e 2014), focalizou a relação entre interlocking 

político, medido através de doações de campanhas eleitorais e conselheiros com 

background político, e as previsões dos analistas, utilizando como proxy o custo de capital 

implícito. Os resultados do primeiro ensaio sugerem que firmas com maior degree, isto é, 

companhias que mantêm maior número de laços com outras, por meio de conselhos 

interligados, têm maior probabilidade de realizar fusões e aquisições. O segundo ensaio 

possibilita inferir que há formação de Small World nas redes anuais de empresas, dado o 

alto coeficiente de agrupamento e a baixa distância média entre as firmas. Contudo, os 

resultados sinalizam que o mundo pequeno não afeta significativamente a concretização de 

M&As, levando em consideração as fusões e aquisições no âmbito nacional e internacional. 

Por último, o terceiro ensaio evidencia que as doações para campanhas eleitorais, no cenário 

brasileiro, podem gerar efeitos negativos e os analistas de mercado avaliarem esse tipo de 

interlocking político como algo de maior risco, o que ocasiona, por conseguinte, maior 

custo de capital implícito para as empresas. Em contrapartida, deter no board conselheiros 

com background político não demonstrou relação significante, com exceção do período de 

Crise Fiscal (medido pela dummy PIB negativo e que compreendeu o hiato temporal 2014-

2015)  qu n o os  n list s ―pr  ifi  r m‖ o background político como algo negativo, 

elevando, portanto, o custo de capital implícito. 

 

Palavras-chave: Governança Corporativa, Board Interlocking, Fusões e Aquisições, 

Small World, Interlocking Político, Custo de Capital Implícito. 

 



 

ABSTRACT 

 

Governance has become a relevant topic within the corporate context in recent years, 

largely because of the proliferation of multinational companies, the development of capital 

markets and the growing number of investors. In this scenario, company Boards of 

Directors, which are central figures when it comes to complying with monitoring functions, 

exercising good governance practices and protecting shareholders, have been the object of 

study in both the business environment and the academic sphere. The shape, profile and 

independence of the Board of Directors can affect the decisions that companies take, 

especially with regard to financial investment issues. Such aspects can also have an impact 

on company performance and enable firms to have greater or lesser access to information 

and resources. The aim of this thesis, therefore, is to investigate board interlocking, a 

situation in which a director has a seat on the boards of more than one company, a 

characteristic normally seen in global markets. Some of the empirical evidence in 

contemporary financial literature, however, is antagonistic as far as concerns the real 

benefits and losses arising from the use of this strategy of having interconnected Boards of 

Directors, either by way of shared directors, or political interlocking. In view of these 

discrepant results and to comply with the research objectives that were outlined, three tests 

were developed and form part of this work. The first one, using a sample of 153 Brazilian 

companies for the 2000-2015 series, associates board interlocking with mergers and 

acquisitions, since this can be a way of reducing information asymmetry and collection 

costs, thus affecting participation in M&As. Small World formations may occur within a 

network of companies; these are groups in which information circulates even faster among 

members. The second test, therefore, involved a sample of 174 Brazilian firms and 

investigated the existence of these Small Worlds in the network of Brazilian firms, 

considering the period 2000-2015, and the influence of these Small Worlds on merger and 

acquisition processes. Finally, the third test, based on a sample of Brazilian companies and 

considering the last four presidential elections in Brazil (2002, 2006, 2010 and 2014), 

focused on the relationship between political interlocking, as measured by election 

campaign donations and directors with a political background, and the forecasts of analysts, 

using as a proxy the implicit cost of capital. The results of the first test suggest that firms 

with a higher degree, in other words, companies that have a greater number of ties with 

others by way of interconnected boards are more likely to become involved in mergers and 

acquisitions. The second test makes it possible to infer that Small Worlds are formed in 

annual company networks, given the high clustering coefficient and small average distance 

between firms. Taking into consideration both Brazilian and international mergers and 

acquisitions, the results, however, indicate that a Small World does not have a significant 

effect on the carrying out of M&As. Finally, the third test shows that donations to electoral 

campaigns in the Brazilian context can generate negative effects. Market analysts consider 

that there is greater risk with this type of political interlocking, which consequently leads to 

a higher implied cost of capital for the companies. On the other hand, having board 

members with a political background did not prove to have a significant relationship, except 

during the fiscal crisis period (as measured by the negative GDP dummy and which 

included the 2014-2015 hiatus) when analysts ―priced‖ political background as being a 

negative factor, thus raising the implicit cost of capital. 

 

Keywords: Corporate governance; Board interlocking; Mergers & Acquisitions;  

Small Worlds; Political interlocking; Implicit cost of capital. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Estudos recentes demonstram a necessidade de criar de caminhos alternativos de 

pesquisa que visem ampliar o sólido terreno das finanças. Em face deste cenário, a 

integração com outros campos do conhecimento cristalizou-se como uma via relevante 

de investigação e novas possibilidades de pesquisa foram delineadas (Brennan, 1995; 

Dimson e Mussavian, 1999; Jensen, 2001), em especial aquelas que tencionam 

compreender o comportamento humano e suas nuances: casos da Psicologia, Sociologia 

e Antropologia. 

Neste sentido, trabalhos inaugurais foram desenvolvidos e, por meio de uma 

nova perspectiva, uniram outras áreas às finanças. Kahneman e Tversky (1979) 

fundaram a Teoria do Prospecto (ou Teoria da Perspectiva) e demonstraram a 

importância dos atributos psicológicos e cognitivos no processo decisório, um 

contraponto aos conceitos de racionalidade perfeita e mercados eficientes postulados 

pelas Finanças Tradicionais. Ao incorporar essas noções de psicologia, os autores 

contribuíram para o surgimento das Finanças Comportamentais, levando Kahneman a 

conquistar o Prêmio Nobel de Economia no ano de 2002
1
. 

Com a solidificação desse campo de investigação, mais recentemente Richard 

Thaler também obteve a mesma honraria e conquistou a premiação do Nobel de 

Economia em 2017, um reconhecimento ao pesquisador por seus trabalhos calcados em 

economia comportamental, que destacou, principalmente, os erros sistemáticos 

(tratando as indiossincrasias dos indivíduos não como meros desvios aleatórios) e a 

teoria do empurrão (nudge, em inglês, uma vez que as pessoas podem tomar decisões 

diferentes conforme as questões são apresentadas)
2
.  

Por outro vértice analítico, Williamson (1975 e 1988) integrou conhecimentos de 

sociologia, economia e finanças, adaptando-os para aspectos de governança econômica, 

                                                           
1
 Sob esse enfoque, vale ressaltar que Gabriel Tarde (1902) foi um dos primeiros a trazer a economia para 

perto da psicologia. No entanto, de acordo com Akerlof (2003), a Teoria Geral do Emprego, do Juro e da 

Moeda, de 1936, pode ser vista como uma espécie de progenitora das Finanças Comportamentais 

Modernas. A abordagem metafórica apresentada teoricamente por Keynes (1936) nesta obra dispõe que o 

investimento profissional pode ser comparado às competições em que se tem que escolher o rosto mais 

bonito entre centenas de fotografias, e o prêmio é dado àquele que optar pelo gosto da maioria. E essa 

seria a razão dos mercados serem tão voláteis e vulneráveis a notícias. Dessa feita, Keynes (1936) 

considerava que as decisões dos agentes econômicos são tomadas em cenários de grande incerteza, o que 

faz com que estes sejam fortemente influenciados por fatores não racionais (designados animal spirits). 
2
 Para mais informações a este respeito ler: Thaler et al. (2008), Thaler (1991 e 2015), The Guardian 

(2017a) e The Economist (2017).  
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o que contribuiu para que o pesquisador ganhasse, em 2009, o Prêmio Nobel de 

Economia. Esses casos pontuais já demonstram a importância de unir outras temáticas 

ao domínio das finanças. 

Com outra abordagem, Granovetter (1973 e 1985) investigou a estruturação de 

mercados e a ação econômica com base em relações sociais (t m ém intitul    ―redes 

de contatos‖), sendo visto como o fundador d  ―Nov  So iologi    onômi  ‖  o sugerir 

que na economia as escolhas são, geralmente, baseadas em redes sociais. Dessa feita, a 

teia social na qual determinado indivíduo está integrado tem influência nas decisões 

tomadas por ele, considerando que o indivíduo pode influenciar, bem como ser 

influenciado, por essas relações que mantêm.  

As pesquisas conduzidas sobre influência social examinaram, inicialmente, 

como as informações e comportamentos são transmitidos de indivíduo para indivíduo 

(por exemplo, Banerjee, 1992; Bikhchandani, Hirshleifer e Welch, 1992), o que 

impulsionou a consolidação de novos estudos em redes sociais com o propósito de 

verificar como os vínculos sociais afetam a disseminação de comportamentos, 

transplantando tais análises para o contexto da governança corporativa. 

Não obstante, Davis e Mizruchi (1999) aduzem, no que tange a governança 

corporativa, que o econômico e o social estão seguramente interligados, como 

Hochberg, Ljugqvist e Lu (2007) demonstraram ao investigar tal relação no contexto 

dos mercados financeiros. A partir disso, o presente trabalho focaliza um tipo de rede 

existente no âmbito da governança corporativa e que motiva assaz interesse de 

pesquisas: o board interlocking.  

A literatura já versou sobre o tema da sociologia da rede
3
 visando analisar as 

ligações existentes entre Conselhos de Administração, motivadas, principalmente, pelas 

redes pessoais dos conselheiros. Apesar dos conhecidos reflexos positivos do board 

interlocking, dado que este é um mecanismo utilizado para trocar práticas 

organizacionais (Davis, 1991), formar alianças (Gulati e Westphal, 1999), conferir 

legitimidade àquelas empresas que desejam realizar sua primeira oferta pública de ações 

(Certo, 2003), reduzir a dependência dos provedores de recursos (Pfeffer e Salancik, 

1978), ou, principalmente, melhorar o desempenho financeiro das empresas (Stuart, 

                                                           
3
 Tais como Mizruchi (1982 e 1992), Useem (1984), Hallock (1997), Larcker et al. (2005), Conyon e 

Muldoon (2006), Fich e Shivdasani (2007), Adams e Ferreira (2007), Bizjak, Lemmon e Whitby (2009), 

Chhaochharia e Grinstei (2009), e mais recentemente Evans III, Nagarajan e Schloetzer (2010), Stuart e 

Yim (2010), Etheridge (2010), Connelly e Gangloff (2011), Chiu, Teoh e Tian (2012), Larcker, So e 

Wang (2013), Willems et al. (2015), Filatotchev, Chahine e Bruton (2016). 
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Hoang, e Hybels, 1999; Zaheer e Bell, 2005), a atual onda de escândalos financeiros 

tem levantado preocupações substanciais sobre a eficácia da governança corporativa na 

alçada internacional (Fich e Shivdasani, 2007; Kang, 2008; Cowen e Marcel, 2011).  

Conforme Kogut (2012) a própria crise financeira que eclodiu em 2008, nos 

Estados Unidos, revelou a existência de redes ocultas de relacionamentos no contexto 

da governança corporativa, sendo a própria natureza do risco sistêmico dependente 

dessas relações. No Brasil não é diferente e eventos recentes levaram diversos acionistas 

a moverem ações judiciais contra empresas brasileiras de capital aberto, casos como a 

Petrobrás e a OGX
4
, lançando luz sobre a importância das decisões tomadas nos 

Conselhos de Administração dessas firmas e seus impactos financeiros. 

Na esteira desses acontecimentos, especialmente em face da Operação Lava-Jato 

que investiga os desvios de recursos ocorridos na Petrobrás nos últimos anos e que 

ganhou proporções internacionais
5
, além de outras operações em setores estatais como 

energia (Eletrobrás) e obras estaduais de múltiplos segmentos (estádios construídos ou 

reformados em 12 cidades-sede para Copa do Mundo FIFA de 2014, o Porto Maravilha 

na cidade do Rio de Janeiro, entre outras), o governo federal brasileiro restringiu a 

regulamentação acerca da contratação de conselheiros para empresas estatais.  

Para este efeito, foi promulgada a Lei 13.303/2016 que estabelece uma gama de 

requisitos, vedações e impedimentos quando da indicação de administradores (diretores 

e conselheiros de administração) e conselheiros fiscais para estatais que possuem receita 

igual ou superior a noventa milhões de reais. Tal dispositivo legal determina, por 

exemplo, que para ocupar os cargos aludidos é necessário ter formação acadêmica e 

experiência profissional, um avanço considerável no que compete ao nível de 

governança corporativa das firmas estatais (Brasil, 2016).  

                                                           
4
 Para maiores detalhes ler CVM (2016) ou a própria imprensa especializada (Infomoney, 2013; The 

Economist, 2014a e 2014b; Valor, 2015a e 2015b). 
5
 Segundo o Ministério Público Federal (2017) ―o nom   o   so  ―L v  J to‖     orr   o  o uso    um  

rede de postos de combustíveis e lava a jato de automóveis para movimentar recursos ilícitos pertencentes 

a uma das organizações criminosas inicialmente investigadas. (...) A operação Lava Jato é a maior 

investigação de corrupção e lavagem de dinheiro que o Brasil já teve. Estima-se que o volume de recursos 

desviados dos cofres da Petrobras, maior estatal do país, esteja na casa de bilhões de reais. Soma-se a isso 

a expressão econômica e política dos suspeitos de participar do esquema de corrupção que envolve a 

companhia. No primeiro momento da investigação, desenvolvido a partir de março de 2014, perante a 

Justiça Federal em Curitiba, foram investigadas e processadas quatro organizações criminosas lideradas 

por doleiros, que são operadores do mercado paralelo de câmbio. Depois, o Ministério Público Federal 

recolheu provas de um imenso esquema criminoso de corrupção envolvendo a Petrobras. Nesse esquema, 

que dura pelo menos dez anos, grandes empreiteiras organizadas em cartel pagavam propina para altos 

executivos da estatal e outros agentes públicos. O valor da propina variava de 1% a 5% do montante total 

de contratos bilionários superfaturados. Esse suborno era distribuído por meio de operadores financeiros 

 o  squ m   in luin o  ol iros inv stig  os n  prim ir   t p ‖. Em complemento, ver também: The 

Economist (2014a e 2014b, 2016a); Bloomberg (2017), The Guardian (2017b) Financial Times (2017). 
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  Dado este cenário, pesquisas contemporâneas têm documentado que vários tipos 

de comportamentos corporativos, tais como: opções e decisões de investimento, fusões 

e aquisições, práticas de remuneração e fraudes financeiras, podem espalhar através 

dessas redes constituídas (Haunschild 1993; Rao, Davis e Ward, 2000; Faccio, 2006; 

Cohen, Frazzini e Malloy, 2008; Kang, 2008; Bizjak, Lemmon e Whitby, 2009; 

Fracassi, 2009; Stuart e Yim, 2010; Ishii e Xuan, 2010; Patnam, 2011; Matos e 

Mergulhão, 2012; Cai e Sevilir, 2012; Ribeiro e Colauto, 2016; Zhang, 2016). 

Em face disso, estudos evidenciaram que a network de empresas, constituída por 

meio do board interlocking, pode favorecer as firmas no que tange a transmissão de 

informações e recursos, identificação de firmas-alvo, acesso a dados privilegiados e 

redução de custos de transação (Burt, 1997; Podolny, 1994; Nahapiet e Ghosal, 1998; 

Beckman e Haunschild, 2004), fatores de fundamental relevância nos processos de 

fusão e aquisição. Por isso, o primeiro ensaio dessa tese pretende analisar o impacto do 

board interlocking nos processos de M&A conduzidos por companhias brasileiras, 

observando como eles afetam a propensão das empresas para a realização de fusões e 

aquisições.  

De acordo com a literatura, um conjunto de fatores fomentam companhias para 

buscarem, estrategicamente, efetivar M&As, dentre eles: obter ganhos de eficiência 

(através de economias de escala ou efeitos de sinergia, além de transmissão de know 

how, e melhores condições de inovação e P&D); maximizar poder de mercado e ter 

maior vantagem competitiva; alcançar novas e mais variadas fontes de financiamento ou 

redução do custo de capital; entre outros (Brigham e Daves, 2012; MacNab e Worthley, 

2013; Stankeviciene et al., 2014; Gaughan, 2015; Hamza et al., 2016; Loukianova, 

Nikulin e Vedernikov, 2017).  

Todavia, seja qual for a motivação para este evento, invariavelmente a opção 

pela fusão e aquisição é resultante de decisões tomadas no Conselho de Administração, 

fazendo com que o perfil do board, especialmente a conexão com outros conselhos por 

meio de conselheiros compartilhados, afetem esse tipo de decisão (Bruner, 2004; 

Schonlau e Singh, 2009; Ahern e Harford, 2011; Cai e Sevilir, 2012; Wu, 2012). 

Ademais, dentro de uma rede de firmas unidas via Conselhos de Administração, 

pode-se observar a formação de mundos pequenos (Small Worlds), que acontece quando 

atores presentes numa grande rede conectam-se a partir de um número reduzido de 

intermediários, tipicamente seis (Watts e Strogatz, 1998; Newman, 2004; Fleming et al., 

2007).  
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Não obstante, como a existência de redes Small Worlds dentro do contexto 

corporativo aumenta a incidência de alguns mecanismos (Uzzi e Spiro, 2005), 

especialmente maior velocidade na troca de informações entre as companhias que 

integram esses mundos pequenos (Schilling e Phelps, 2007), o segundo ensaio que 

compõe este trabalho tem como propósito verificar se a existência de Small Worlds na 

rede de empresas brasileiras afeta a participação dessas firmas em processos de M&A. 

Existem parcos estudos na literatura que fazem a junção de temas como board 

interlocking, Small Worlds e fusões e aquisições (Palmer, Barber, Zhou e Soysal, 1995; 

Davis, Walker e Kogut, 2012), mas pesquisas recentes reforçam a necessidade de 

investigar essa questão contemplando a realidade de economias emergentes, caso em 

que se enquadra o Brasil (Deng e Yang, 2015; Biswas, 2016; Sankowska e Sindak, 

2016; Sun e Chan-Lau, 2017). 

Segundo Burksaitiene e Garskaite-Milvydiene (2017) algo de extrema 

importância nas decisões de fusão e aquisição, independente das estratégias a serem 

alcançadas pelas firmas, são as questões singulares dos países, com destaque para os 

aspectos legais. Por isso, os dois primeiros ensaios amalgamaram variáveis de nível país 

na análise, algo até então não observado nas pesquisas de board interlocking e M&A. 

Adicionalmente às questões de fusões e aquisições, outro assunto, também 

debatido e decidido no Conselho de Administração, ganhou vulto no campo de 

pesquisas de governança corporativa nos últimos anos: o interlocking político (Fisman, 

2001; Bunkanwanicha e Wiwattanakantang, 2009).  

Grosso modo, as companhias têm adotado essa estratégia de conexão política em 

múltiplos países, especialmente para contextos de democracias fragilizadas, economias 

emergentes e regulamentação frouxa (Frye e Zhuravskaia, 2000; Faccio, 2006; Li et al., 

2008), mas algo também presente em economias desenvolvidas e rígidos sistemas legais 

(Hillman, 2005; Goldman et al., 2009), a fim de obter benefícios diversos, desde melhor 

acesso a contratos públicos (Goldman et al., 2013) e maior probabilidade de resgate em 

conjuntura econômica adversa (Blau et al., 2013; Kostovetsky, 2015); até acesso a 

empréstimos em condições favoráveis (Dinç, 2005; Charumilind et al., 2006) e 

benefícios fiscais (Faccio et al., 2006), entre outros. 

No entanto, existem trabalhos que divergem e constatam efeitos negativos 

derivados do interlocking político nas firmas, como, por exemplo, pior performance 

financeira (Chaney et al., 2011; Hadani e Shculer, 2013) e demonstrações financeiras de 

baixa qualidade informacional (Guedhami et al., 2014). Os resultados dissonantes 



 6 

encontrados na literatura reforçam a importância de investigar esta temática para a 

realidade brasileira, país onde há estreito relacionamento entre empresas e Estado, 

detentor das campanhas eleitorais mais caras do mundo e repleto de casos de corrupção 

em curso (Musacchio e Lazzarini, 2015; The Washington Post, 2017). 

 Soma-se a isto o fato de que nos trabalhos conduzidos neste campo de pesquisa 

predominam análises que correlacionam o board interlocking com desempenho e 

resultados das empresas (Fan, Wong e Zang, 2007; Li et al., 2008; Menozzi, Urtiaga e 

Vannoni, 2011; Yu e Main, 2012; Camilo, Marcon e Bandeira-de-Mello, 2012; 

Grossman e Imai, 2014; entre outros). Contudo, o ineditismo do terceiro ensaio dessa 

tese é justamente tratar essa matéria por uma nova abordagem, por isso realizar-se-á 

uma análise empírica de como os analistas de mercado percebem as conexões políticas 

firmadas pelas empresas, sejam através de doações para campanhas eleitorais ou 

abrigando no Conselho de Administração membros com background político. 

Dessa maneira, o estudo focalizará os julgamentos dos analistas e como estes 

precificam o interlocking político praticado, utilizando como proxy o custo de capital 

implícito (variável que abarca suas respectivas previsões e já amplamente utilizada em 

outros estudos para retratar o juízo dos analistas, tais como: Mangena et al., 2016; 

Kecskes, Michaely e Womack, 2017; Aggarwal, Mishra e Wilson, 2017), o que permite 

verificar como a sinalização realizada pela empresa, por meio da conexão política, é 

absorvida pelo mercado e se a opinião dos analistas é alterada em cenários de crise 

fiscal, como o observado recentemente no país. Destarte, o ensaio enfatiza o risco 

percebido por esses agentes de mercado em função dos atributos do Conselho de 

Administração (Forster, 2003; Chen e Wei, 2003; Ashbaugh-Skaife et al., 2005; Cheng 

et al., 2006; Moss, 2016; Aggarwal, Mishra e Wilson, 2017). 

Como o número de fusões e aquisições ocorridas na última década cresceu de 

forma considerável e tendo em vista a importância do julgamento de analistas para 

determinação do custo de capital, quesito fundamental tanto nesses processos de 

mergers and acquisitions, quanto para as outras decisões de investimentos em projetos 

ou avaliação das firmas, essas duas temáticas foram alçadas ao centro das pesquisas em 

corporate governance.  

Desse modo, tendo em consideração a relevância da governança corporativa na 

atualidade e partindo das evidências teóricas e empíricas de que as empresas buscam, 

estrategicamente, a formação de board interlocking, esta tese, de acordo com essa 

conjuntura, objetiva investigar aspectos financeiros relacionados com a questão das 
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redes de conselheiros existentes no contexto corporativo de mercados emergentes, 

especialmente o Brasil.  

 Para este fim, pretende-se reunir em um único trabalho três ensaios que mantêm 

como propósito compreender este compartilhamento de conselheiros entre empresas 

pelas seguintes perspectivas: i) Board Interlocking e Realização de Mergers & 

Acquisitions – nos mercados internos e externos com foco no ambiente de 

microgovernança; ii) Reflexos da Formação de Small Worlds nos Processos de Fusão e 

Aquisição; e iii) O Interlocking Político no Julgamento dos Analistas – Evidências sobre 

o Custo de Capital Implícito. 

Espera-se com este estudo proporcionar um melhor entendimento acerca do 

board interlocking no país, perpassando temáticas de eminente relevo para as finanças, 

e trazer contribuições para a sociedade, em especial para as pesquisas científicas em 

finanças – em função das lacunas existentes na literatura que investigam estas temáticas 

para o caso brasileiro –, e o meio empresarial – subsidiando conselheiros e executivos 

com informações cruciais no tocante a composição de Conselhos de Administração e os 

efeitos oriundos das redes.  

Soma-se a isto os efeitos contributivos aos formuladores de políticas públicas – 

com destaque para a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o Banco Central do 

Brasil (BACEN) e a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de 

Capitais (Anbima) –, munindo tais entidades com conhecimentos que servem de 

substrato para melhores formulações normativas, o que permite aprimorar tais diretrizes 

visando maior eficiência e controle dos fluxos de capitais e investimentos no Brasil. 
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2. PLATAFORMA TEÓRICA DA TESE 

 

2.1 Governança Corporativa e Conselhos de Administração: Atributos Essenciais 

 

 A forte expansão das empresas e dos mercados de capitais a partir do século XX, 

solidificou um cenário ruptural entre propriedade e controle nas firmas, uma vez que o 

controle foi pulverizado, ocasionando um distanciamento entre acionistas e gestores. 

Em suma, verifica-se no ambiente empresarial a ocorrência de conflitos de interesses 

entre acionistas e gestores (executivos), dado que os primeiros tencionam maximizar o 

valor patrimonial da ação e angariar mais dividendos, enquanto os últimos podem tomar 

decisões que têm como objetivo, por exemplo, proteger seus respectivos cargos e 

aumentar a participação nos lucros e resultados.  

Esses conflitos, estudados pela Teoria da Agência de Fama e Jensen (1983), 

podem ser dirimidos através da criação do Conselho de Administração, responsável por 

monitorar e mediar este ambiente conflitoso (Campbell et al., 2011; Brenes, Madrigal e 

Requena, 2011), protegendo, portanto, os interesses dos acionistas (Comet e Pizarro, 

2011). 

Por isso  s gun o Siff rt  ilho  1998     gov rn n    orpor tiv   onsist   m 

sist m s     ontrol    monitor m nto    ot  os por  g nt s  ontrol  or s    

  t rmin     mpr s   vis n o qu  os   ministr  or s   ss  firm  tom m    is  s qu  

preservem os inter ss s  os propri tários. De forma complementar,  l  ss ns   

Yurtoglu  2012    fin m gov rn n    orpor tiv   omo a maneira existente para 

solucionar pro l m s       o  ol tiv  entre vários investidores  isp rsos    us  r   

 on ili   o  os conflitos de interesses entre muitos detentores de direitos corporativos. 

 Antes mesmo da formulação da Teoria da Agência, Smith (1776), na o r  ―  

Riqu z    s N    s‖  já h vi    st    o o surgim nto  os  onflitos    int r ss s n s 

firmas: 

Contudo, não se pode esperar que os membros do conselho dessas empresas 

(de sociedade anônima por ações), por serem os administradores do dinheiro 

alheio e não do próprio dinheiro, o protejam com a mesma vigilância atenta 

que os sócios de uma empresa privada costumam dedicar ao próprio dinheiro. 

Como os capatazes de um homem rico, eles tendem a se envolver em 

detalhes não necessariamente visando a honra de seus senhores, e muito 

facilmente concedem a si mesmos a permissão para tanto. A negiglência e a 

profusão, portanto, devem sempre prevalecer, em maior ou menor grau, na 

administração dos negócios de uma empresa como essa (SMITH, 1776, 

p.700). 
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Em face disso, a governança corporativa é considerada um conjunto de normas 

  sign   s  omo ― o s práti  s‖ e que mantém como propósito a otimização do 

desempenho das companhias, dado que tais práticas buscam proteger os stakeholders e 

shareholders de desvios por parte daqueles indivíduos com poder para influ n i r ou 

tom r    is  s  m nom     organização (CVM, 2002). 

 Sendo, portanto, um meio de controle (Silveira, 2010), as empresas podem 

utilizar dois tipos de instrumentos, uns internos e outros externos, conforme o ambiente. 

Os mecanismos internos seriam o próprio Conselho de Administração, a concentração 

de propriedade e a remuneração dos executivos (Jensen, 1993; Hitt et al., 2003; IBGC, 

2014; Gill et al., 2009). No âmbito externo existem mais mecanismos, prevalecendo na 

literatura a obrigatoriedade de divulgar periodicamente informações a respeito da firma, 

além do ambiente legal e regulatório, normativo contábil em vigor e regras do mercado 

de capitais, ativismo de investidores institucionais e acionistas, entre outros (Jensen, 

1993; Hitt et al., 2003; Rossetti e Andrade, 2011). 

 Neste sentido, o IBGC (2014) define o Conselho de Administração como o 

principal componente do sistema de governança, cujo papel é ser o elo entre a 

propriedade e a gestão, decidindo os rumos do negócio conforme o melhor interesse da 

organização como um todo. Dessa feita, os boards, com suas características essenciais 

de imparcialidade e independência, contribuem para o processo de aprimoramento da 

governança corporativa (Monks e Minow, 1996; Kent e Stewart, 2010), atribuições 

estas alinhadas com as estratégias empresariais e exerce ainda relevante papel 

institucional junto à comunidade, além de aconselhar os gestores (Zahra e Pearce II, 

1989; Demb e Neubauer, 1992; Johnson et al., 1996; Forbes e Milliken, 1999; Stiles e 

Taylor, 2001). Ademais, compete ao Conselho a faculdade legal de contratar, demitir e 

determinar compensações aos diretores e gestores da firma (Williamson, 1985). 

Diversos fatores interferem no cumprimento de funções e decisões tomadas 

pelos Conselhos de Administração, como, por exemplo, o tamanho – que refere-se ao 

número de conselheiros que integram o board (Pfeffer, 1972; Castaldi e Wortman, 

1984) –; o tipo – proporção de conselheiros internos e externos (Jones e Goldberg, 

1982, Chaganti et al., 1985; Cochran et al., 1985) –;  a experiência profissional e o nível 

de formação dos conselheiros (Kesner et  al,  1986); a idade desses indivíduos (Zahra  e  

Pearce  II,  1989); entre outros. 

 No Brasil, os primeiros Conselhos de Administração surgiram na década de 

1970, quando ainda eram basicamente honoríficos. N st  épo      L i   s S ‘s  L i 
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6.404/76) introduziu a figura do conselho de administração como órgão obrigatório para 

empresas de capital aberto (art. 138,§2) e versou sobre sua composição, limitando o 

tamanho a no mínimo três membros (art. 140), bem como dispôs sobre a possibilidade 

de eleição de conselheiros por parte dos acionistas minoritários através do voto múltiplo 

(art. 141). No artigo 147 da lei referida, já ficava explícito também que o conselheiro, 

para ter elegibilidade, deveria ter reputação ilibada, não estar impedido por lei especial e 

nem possuir condenação por crimes específicos (casos de processos falimentar ou de 

prevaricação, por exemplo) (Brasil, 1976).  

Contudo, a realidade brasileira mudou, consideravelmente, a partir da década de 

1990, com o surgimento de instituições como o Instituto Brasileiro de Governança 

Corporativa (IBGC), criado para profissionalizar os mecanismos de governança 

corporativa das empresas nacionais. Além disso, a abertura econômica, a acentuação 

dos processos de privatização e a consolidação do mercado de capitais faziam com que 

as empresas adotassem boas práticas de governança corporativa e atraíssem capital 

estrangeiro. 

A BM&FBovespa também trouxe importantes contribuições para a incorporação 

das práticas de governança ao propor o índice de governança (IGC) e criar segmentos 

distintos de listagem de ações no mercado de capitais (Novo M r   o  N v l 1  N v l 2 

e Bovespa Mais), havendo díspares graus de exigências em cada nível de listagem 

(sendo o Novo Mercado a classe máxima de governança corporativa), o que fomenta as 

empresas ao comprometimento voluntário de práti  s   i ion is  s estabelecidas p l  

l gisl   o  r sil ir  (Bertucci, Bernardes e Brandão, 2006; BM&FBovespa, 2017). 

Muito embora hajam estudos já conduzidos no país – casos, por exemplo, de 

Silveira, Barros e Famá (2003) que, através de uma amostra de 120 empresas, 

evidenciaram uma relação quadrática e negativa entre tamanho do board e performance 

das empresas (indicando a existência de um número ótimo de membros no conselho), e 

Silveira et al. (2009), que analisaram 200 empresas brasileiras e encontraram uma 

relação positiva entre o nível de governança e o valor da firma –, ainda não há consenso 

com relação a composição ideal do conselho de administração e os resultados oriundos 

desse arranjo para a realidade nacional. 

Adicionalmente, verifica-se de forma recorrente, no contexto corporativo 

internacional e brasileiro, que os Conselhos de Administração podem estar conectados 

em forma de rede, o que ocorre quando determinado conselheiro ocupa também outros 

assentos em múltiplas companhias, o que recebe a nomenclatura de board interlocking e 
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ocasiona reflexos significativos, sendo este o foco primordial desta pesquisa, 

principalmente quanto às decisões financeiras. Vale sublinhar que este mecanismo pode 

afetar, diretamente, o nível de governança corporativa e interferir na relação existente 

entre acionistas e gestores, o que será retratado de forma apropriada adiante.  

 

2.2 Board Interlocking: Definições, Formas e Teorias 

   

O board interlocking existe quando um conselheiro de determinada firma ocupa 

posição no conselho de administração de outra empresa (Knowles, 1973; Burt, 1980; 

Mizruchi, 1996) ou, em outras palavras, obedecendo à forma amplamente difundida e 

uniformemente adotada na literatura, o board interlocking é o fenômeno que consiste na 

ocupação de Conselhos de Administração em duas ou mais empresas, estabelecendo, 

portanto, vínculos entre elas (Fich e White, 2005; Uddin, 2012).  

Cumpre registrar que outras terminologias também são utilizadas na literatura 

para referir a este evento, como interlocking directorates (Dooley, 1969; Burris, 2005; 

Di Donato e Tiscini, 2009; Heemskerk et al., 2016), interlocking directorship (Pawlak, 

2008; Vidovich e Currie, 2012), board network (Battiston, Weisbuch, e Bonabeau, 

2003; Kim, 2005) ou director interlocks (Haunschild e Beckman, 1998). 

Nota-se que o interesse por este objeto de investigação não é recente, seja na 

academia ou no meio corporativo (Bearden et al., 1975). No entanto, como bem relata 

Mizruchi (1996), os primeiros estudos sobre board interlocking surgiram após a Grande 

Crise de 1929, quando pesquisadores norte-americanos resolveram investigar este 

comportamento dos conselhos interligados e seus riscos potenciais, mas somente a partir 

das décadas de 1970, 80 e 90, com os processos de relacionamento entre empresas 

florescendo em grande escala, esta temática passou a ser estudada de forma ampla. 

No tocante às formas, o board interlocking pode ser direto – situação em que um 

membro do conselho ou executivo da uma companhia tem também assento na 

administração de outra firma – ou indireto – que ocorre quando duas empresas detêm 

representantes no conselho de uma terceira empresa ou quando um mesmo acionista, 

independentemente de ser ou não controlador, indica administradores para mais de uma 

empresa (Boyd, 1990; Uddin, 2012 .      or o  om O‘N  l   Thom s  1995   xist  

ainda o interlocking de domínio (ownership) que consiste na administração de duas 

empresas distintas por um único conselho. 
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 Ademais, em concórdia com os preceitos edificados por Hallock (1997), Fich e 

White (2005), e Shropshire (2010), o board interlocking pode ser simples – quando um 

conselheiro de determinada companhia mantém assento no conselho de outra empresa – 

ou recíproco – que se efetiva quando um conselheiro de uma firma integra o conselho 

de uma segunda, enquanto um conselheiro desta última também ocupa assento no 

conselho de administração da primeira.  

Ao estudar essas classificações por outra vertente, Albuquerque (2015) advoga 

que os interlocks poderiam ser seguimentados em horizontais, verticais e simbióticos, 

dependendo da relação de interdependência entre as empresas envolvidas, uma vez que 

a necessidade de recursos (seja na captação de inputs ou disponibilização de outputs), 

pode ocasionar competição ou cooperação entre as firmas.  

A interdependência horizontal contempla os casos em que duas ou mais 

empresas competem entre si no mesmo mercado, em função da similaridade dos 

insumos utilizados na produção (inputs) ou dos produtos e serviços ofertados (outputs); 

enquanto a vertical existe quando o vínculo de relacionamento entre as empresas 

envolvidas se encontra em distintos estágios da mesma cadeia produtiva; e a simbiótica 

é identificada nas situações em que duas ou mais empresas atuam de maneira integrada, 

prevalecendo a cooperação entre elas em virtude da complementaridade de seus 

produtos e atividades (Albuquerque, 2015). 

Assim sendo, os conselhos interligados podem constituir um meio de exercer 

influência, formal ou informal, entre empresas, através de um dos recursos 

extremamente influentes no ambiente organizacional: os conselheiros (Tichy, Tushman 

e Fombrun, 1979; Pearce II e David, 1983). Além disso, os laços entre conselhos (board 

interlocking) podem reforçar a existência de coesão social entre os atores de uma rede 

(Gartrell, 1987; Marsden e Friedkin, 1993).  

 Neste contexto, diversas teorias foram cunhadas ao longo do tempo e servem 

para explicar a formação dos Conselhos de Administração, descortinando também as 

razões que provocam a criação de board interlocking, são elas: i) Teoria do Controle 

Gerencial; ii) Teoria da Dependência de Recursos; iii) Teoria da Hegemonia Bancária; 

iv) Teoria do Controle Bancário; v) Teoria da Hegemonia de Classe; e vi) Teoria da 

Reciprocidade; todas com um viés estritamente econômico. E, pela via mais 

sociológica, há em destaque na literatura: vii) Teoria de Trocas Sociais (que focalizam 

especialmente laços e imersão social); viii) Teorias sobre Capital Social e Confiança; e 
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a ix) Teoria Institucional. Visto isso, os parágrafos a seguir têm como desígnio minuciar 

essas teorias, enfatizando o que há de mais relevante em cada uma delas.  

A Teoria do Controle Gerencial
6
 preconiza que ocorre nas corporações um 

deslocamento do controle interno, que é transmitido dos acionistas para determinados 

administradores. Assim sendo, os conselheiros têm ação limitada nas empresas, cabendo 

   l s  p n s ― h n  l r‖  s    is  s tom   s p los g stor s    do que esses últimos 

possuem poder para direcionar os rumos de uma firma e capacidade para gerir as 

respectivas corporações.  

Nesta abordagem, os conselheiros não gozariam da expertise necessária para a 

administração dos negócios e simplesmente cumpririam com a função de aconselhar, 

transferir prestígio, fortalecer contatos ou criticar as ações empenhadas pelos 

executivos, tendo, portanto, restrita margem de atuação. Desse modo, os conselheiros 

não exerceriam sequer a função primordial de proteger os acionistas da firma, o que só 

ocorre através da plena participação nas decisões tomadas acerca dos negócios da 

empresa e que afetam definitivamente os resultados futuros (Mariolis, 1975; Koenig et 

al., 1979; Bazerman e Schoorman, 1983). 

 Por outro lado, a Teoria da Dependência de Recursos aduz que as empresas, 

apesar de transparecerem independentes e detentoras de gestores providos de larga 

competência, devem também considerar seu ambiente de atuação, dado que diversos 

recursos essenciais para a firma (tais como, de acordo Kim et al. (2010), as inovações, o 

capital, os recursos humanos e a disseminação de informações) só podem ser obtidos 

neste contexto externo, o que destaca, portanto, a relevância das relações corporativas 

de cooperação nesta alçada (Thompson e Mcewen, 1958; Zald, 1969; Pfeffer e Salancik, 

1978; Boyd, 1990).  

Em suma, segundo Mendes-da-Silv   2010  p.27  ―h v ri  t n ên i    

cooptação de outras organizações, compartilhamento de objetivos (evitando esforços 

redundantes) e união temporária de empresas que assumem sacrifícios individualmente, 

apoiando-s  n  prot   o    int r ss s  omuns‖. T is  sp  tos in uz m o surgim nto    

board interlocking, que pode se mostrar como um mecanismo para fins de cooptação 

ou, transcendendo tal alternativa, como meio para convencer gestores de outras 

companhias a escolherem políticas propícias à atenuação da sujeição e dependência de 

                                                           
6
 Também designada por autores como Boyd (1990, p.420) de “Rubber Stamp Model”. 
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um recurso singular (Lang e Lockhart, 1990; Boyd, 1990; Pearce e Zahra, 1992; 

Andaleeb, 1995; Hawkins et al., 2008)
7
.   

 Em contrapartida, a Teoria da Hegemonia Bancária alvitra que devido a 

dependência de capital para financiar atividades e realizar investimentos, as empresas 

não-financeiras (indústria, comércio e serviços) ficam sujeitas às decisões das 

instituições financeiras, em especial bancos e seguradoras. Dada essa questão, as 

instituições financeiras podem condicionar a disponibilidade de capital para uma firma 

em detrimento de outra, tendo em consideração que também possuem capitais restritos 

para fornecer. Tais fatos enfatizam o domínio exercido por essas entidades, tornando-as 

capazes de influenciar aquelas corporações dependentes de recursos financeiros (Mintz 

e Schwartz, 1981, 1983a e 1983b). 

 Uma quarta proposição consiste na intitulada Teoria do Controle Bancário, que 

obedece a lógica erigida pela Teoria da Dependência de Recursos, mas eleva o capital a 

principal recurso das empresas em relação aos demais existentes (Ong, Wan e Ong, 

2003; Farina, 2009). Sem embargo, esta teoria admite que as empresas detentoras de 

maior capital também mantêm maior domínio sobre as demais, com destaque para as 

instituições bancárias que disponibilizam seus recursos financeiros para as firmas e 

impõem condicionantes às mesmas, interferindo nas políticas e até mesmo 

determinando as atividades dessas corporações não-financeiras (Mintz e Schwartz, 

1985). 

Inúmeros trabalhos confirmam esta teoria, pois verificaram que empresas que 

apresentam maior dependência de capitais de terceiros estão mais sujeitas a alocar em 

seus conselhos integrantes das instituições financeiras que disponibilizam capital 

(Mizruchi e Stearns, 1993; Ong, Wan e Ong, 2003).  

Sob esse enfoque, as firmas objetivam com esta proposta obter mais capital em 

condições favoráveis e menor custo (Mizruchi e Stearns, 1993), enquanto os bancos 

utilizam desse poder de dominância para impor os rumos a serem dados nas decisões da 

empresa (Ong, Wan e Ong, 2003), mirando, em última instância, atender seus interesses 

particulares, que tangenciam a maximização de seus próprios lucros (Mintz e Schwartz, 

                                                           
7
 Mais recentemente, pesquisadores têm discutido um recurso específico dentro da Teoria da Dependência 

de Recursos: o conhecimento. Alguns trabalhos tratam esse recurso de forma isolada, uma vez que a 

transferência de conhecimento passou a ser essencial no cenário corporativo contemporâneo, marcado 

pela constante inovação, tecnologia em abudância e investimentos maciços em Pesquisa e 

Desenvolvimento (P&D), e o board interlocking tem se mostrado como importante instrumento para a 

transmissão desse tipo de recurso (Dosi, 1982 e 1988; Cohen e Levinthal, 1990; Grant, 1996; ; Pfeffer, 

2003; Zhou e Li, 2012; Jung e Lee, 2016; Howard et al., 2017). 
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1981) e a redução dos riscos de inadimplência por parte das companhias tomadoras de 

recursos (Tomka, 2001).  

Soma-se a esses elementos o fato de que, em cenários adversos de crises 

financeiras, tal ação se mostra positiva para ambos os atores, pois enquanto os bancos 

reduzem as incertezas em relação ao investimento realizado nas empresas, estas utilizam 

da alavancagem financeira e do know-how desses conselheiros oriundos do sistema 

financeiro para mitigar os efeitos da crise (Muzrichi e Stearns, 1988; Ottosson, 1997).  

 Por meio de uma perspectiva distinta, a Teoria da Hegemonia de Classe dispõe, 

conforme Mendes-da-Silv   2010  p.35   ―qu   nos  st  os Uni os   xist  um   o s o 

superior de uma classe caracterizada pela autoconsciência e consenso em questões 

sociais. Assim, membros de classes superiores alcançam a liderança de causas de 

int r ss   omum no âm ito    to       onomi  n  ion l‖. M is qu  isto   ss s p sso s 

participam dos mesmos clubes, comungam opiniões políticas, ideológicas e princípios 

éticos.  

Em função disso, levam estes valores que compartilham para os múltiplos 

Conselhos de Administração que integram, tornando tais firmas suscetíveis a adoção de 

seus próprios meios de conduta e desfavorecendo a competição. A teoria supracitada 

sugere também a existência de certa predileção neste ambiente de optar por conselheiros 

que partilham laços fortes com uma elite coesa pela óptica social (Lieberson, 1971; 

Useem, 1979; Koenig et al., 1979; Burt, 1980; Miller, 1980; Mizruchi, 1982). 

 Já a Teoria da Reciprocidade considera que o interlocking é uma espécie de jogo 

―g nh -g nh ‖  m qu   s  u s p rt s s  m   n fi i   s  o      n o  ritérios qu  

competem à racionalidade (Dooley, 1969; Allen, 1974; Koenig et al., 1979). Em síntese, 

esta teoria considera que os conselheiros optarão pelo interlocking quando considerarem 

que estão maximizando vantagens através da conjunção de quatro elementos: i) 

coordenação horizontal; ii) coordenação vertical; iii) conhecimento e expertise via 

interlocking; e iv) prestígio por intermédio do interlocking.  

Desse modo, as firmas selecionam seus conselheiros baseadas em razões 

puramente racionais, respeitando as delimitações legais, otimizando a melhor 

combinação entre os fundamentos do quarteto de benefícios referidos acima e dirimindo 

as incertezas com ambiente de atuação (Schoorman, Bazerman e Atkin, 1981)
8
. 

                                                           
8
 Autores como Uddin (2012) e Albuquerque (2015) apregoam que as teorias da Hegemonia de Classe e 

da Reciprocidade estariam contidas na chamada Teoria da Aliança Estratégica (Theory of Strategic 

Choice   qu  sug r    onform  U  in  2012  p.208   qu  qu lqu r ―tipo    r l  ion m nto int r-
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 Vale mencionar que, conforme as teorias de cunho sociológico, os benefícios 

econômicos e estratégicos são os primeiros levados em consideração na decisão quanto 

aos melhores arranjos organizacionais (Lane e Beamish, 1990), porém fatores 

socioculturais têm papel significativo no desempenho dos mesmos (Ebers, 1997; Gulati, 

1998).  

Em adição, constata-se que os fatores econômicos e tecnológicos também estão 

imersos em relações sociais e são afetados por elas (Granovetter, 1985; Coleman, 1990; 

Zukin e DiMaggio, 1990; Flap, 1991; Burt, 1992; Uzzi, 1997), o que demonstra que os 

laços sociais e a imersão da firma são fatores importantes e que podem ser alcançados 

com a formação de board interlocking (Uzzi, 1996; Gulati, 1998). 

Por isso, segundo Westphal e Khanna (2003), os laços sociais podem afetar o 

fluxo de informações entre empresas, gerar confiança entre parceiros e reduzir custos de 

transação, agilizar operações de mercado e facilitar negociações em países que 

alimentam o personalismo como traço cultural, transformando os Conselhos de 

Administração interligados como meio para este fim. Nessa visão, as relações sociais 

em curso, através da incorporação posicional e relacional, dado que o board 

interlocking poderia estreitar laços diretos e ser caminho para transmissão de 

comportamentos, podem constituir canais de confiança e gerar redes baseadas em 

identidade (Uzzi, 1996; Gulati e Gargiulo, 1999; Podolny, 2001; Hite e Hesterly, 2001).  

 Deriva daí outro tópico apreciado e discutido no domínio dos Conselhos de 

Administração pela ótica sociológica: o capital social. Definido por Bourdieau (1980, 

p.67   omo ― ...  um  onjunto    r  ursos  tu is ou pot n i is qu   st o vin ul  os   

um grupo, por sua vez constituído por um conjunto de agentes que não só são dotados 

   propri     s  omuns  m s t m ém s o uni os por r l    s p rm n nt s   út is‖.  

Apesar do termo capital social ser cunhado somente no século XX, suas 

características, tais como a importância da confiança nas relações sociais e seus reflexos 

na atividade econômica, já eram discutidas no século XVIII por pensadores expoentes 

como Antonio Genovesi, David Hume e Adam Smith (Bruni e Sugden, 2000). 

Ampliando a conceituação de Bourdieau (1980), é possível determinar capital social, de 

acordo com Westlund e Bolton (2003), como uma rede social constituída por indivíduos 

                                                                                                                                                                          
org niz  ion l‖ qu  vis  m ximiz r lu ros   longo pr zo po  ri  s r  nt n i o  omo um  ― li n   

 str tégi  ‖. Já B rring r   H rrison  2000   ivi  m  s  li n  s  m qu tro grupos principais, tendo em 

conta os relacionamentos que: i) amplificam as dificuldades de entrada de novos players no mercado (ou 

a constituição de monopólios); ii) potencializam a influência política ou capacidade de influenciar órgãos 

de governo; iii) aumentam o nível de eficiência em pesquisa, produção e publicidade; iv) provocam 

diferenciação dos produtos e serviços.   
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que, apesar de se mostrar como não institucional, dissemina e partilha valores, atributos 

sociais e preferências.   

 Neste panorama, Nicholson, Alexander e Kiel (2004) defendem a tese de que os 

Conselhos de Administração são capazes de criar valor mediante três rotas elementares: 

i) a expansão das fronteiras da firma; ii) a obtenção de recursos; e iii) a legitimação da 

firma junto ao mercado. Isto posto, o investimento em relações sociais propulsionaria 

uma ampliação do acesso a uma gama de recursos, tornando, portanto, a participação 

em redes um fator determinante nesse processo de obtenção de vantagens (Lin, 2001). 

No entanto, somente a mera decisão de integrar a rede pode não ser suficiente 

para atingir este propósito nuclear de adquirir benefícios, pois é necessário que os 

conselheiros mantenham fortes os laços de interdependência e estreitem a proximidade 

entre eles, além de compartir valores comuns (Bezemer et al., 2007). 

 Com efeito, a confiança também é discutida na esfera do board interlocking e é 

considerada por Putnam (2000) uma consequência do capital social, dado que constitui 

um atributo primordial das relações comerciais, além de se mostrar importante para a 

manutenção do ambiente econômico, tendo em consideração que a economia é pautada 

por expectativas e, por conseguinte, diretamente afetada pela confiança (Locke, 2001). 

 Para esmiuçar as proposições de Locke (2001), Maciel (2001, p.283) explica que 

o  utor    fim     istinguir ―  pit l so i l‖   ― onfi n  ‖ – termos que passaram a ser 

multiplicar e confundir, principalmente após a publicação de Fukuyama (2000) –, 

 s l r     p l  s n   so iológi    qu  ―   onfi n   é pro uto    p  r  s históri os    

longo pr zo     sso i tivismo   ng j m nto   vi o   int r    s  xtr f mili r s‖  

enquanto, p l  r iz   onômi    r fl t  ―o int r ss  próprio    longo pr zo   o  ál ulo    

custos e benefícios por atores maximizadores de ganhos na promoção de 

 omport m ntos     onfi n  ‖.  

 Pesquisas mais recentes sobre governança corporativa abordam a temática do 

board interlocking por uma perspectiva institucional e sublinham a utilização dos 

conselhos conectados como estratégia de legitimação (Pollock, Rindova e Maggitti, 

2008; Shilipov, Greve e Rowley, 2010). Esses estudos indicam que várias características 

de governança de nível da empresa estão inseridas em contextos macroinstitucionais 

dentro dos quais os investidores fazem avaliações de legitimidade (Cung e Luo, 2008; 

Moore et al., 2012; Bell et al., 2014). Dada esta questão, assim como a multiplicidade 

institucional (confluência de instituições regulatórias, normativas e sociocognitivas) 

pode afetar as características de governança das empresas, com destaque para a 
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composição do board e suas conexões (Batjargal et al., 2013; Filatotchev, Chahine e 

Bruton, 2016), a interação individual observada entre entidades também pode interferir 

no julgamento dos investidores (Ostrom, 2010; Holmes et al., 2013).
9
  

Em síntese, os estudos sociológicos dos mercados financeiros que partem da 

plataforma teórica institucional vinculam o board interlocking à percepção dos 

investidores quanto ao valor da firma, assumindo a premissa de que reações do mercado 

de ações aos Conselhos de Administração interligados levam também em consideração 

características socialmente aceitas, como   ―l gitimi        lig   o‖  l gitimi     

baseada em vínculos de determinada organização com atores sociais legítimos do 

ambiente externo) destacada por Bitektine (2011), e não necessariamente refletem os 

benefícios de curto prazo da eficiência da distribuição de riqueza apresentados na teoria 

da agência (Certo, 2003; Higgins e Gulati, 2006; Deephouse e Suchman, 2008). Dessa 

maneira, diante as incertezas do ambiente, o board interlocking pode ser um mecanismo 

importante para legitimar a adoção de práticas apropriadas de governança corporativa 

(Zajac e Westphal, 2004). 

 Infere-se, portanto, que a temática do board interlocking pode ser estudada por 

distintos enfoques de análise, existindo um conjunto substancial de teorias que 

investigam esta iminente matéria. Como foi demonstrado, diversos fatores estão 

envolvidos na decisão de selecionar e formar uma rede de conselheiros, o que 

contempla atributos como capital social e confiança, transferência de prestígio e 

sinalização para o mercado, bem como questões relativas à centralidade das instituições 

financeiras, a dependência de recursos por parte das firmas não-financeiras, em especial 

no que tange o capital, e a busca por minimizar custos de transação, riscos das 

operações de crédito e incertezas com relação ao ambiente na qual determinada 

corporação atua. 

 Percorridas as teorias basilares deste trabalho, propõe-se, a partir de então, lançar 

luz a cada ensaio específico que compõe esta tese. 

                                                           
9
 Em conformidade com a literatura, é importante salientar que os modelos de governança corporativa são 

distintos e institucionalizados a nível nacional de acordo com o desenvolvimento histórico, cultural e 

político próprio de cada contexto nacional (Whitley 1999; Guillén, 2001), podendo diferentes modelos 

serem igualmente eficientes devido à sua compatibilidade com as instituições locais (Hall e Soskice, 

2001). Por isso, enxergar as práticas de governança corporativa como lógicas institucionais contribui para 

compreender não só porque estas atingem as condições de monitoramento do conselho de administração e 

sua eficácia, mas também porque são capazes de moldar às crenças sobre estratégias empresariais 

legítimas e eficientes (Scott 2001). 
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3. ENSAIO I: BOARD INTERLOCKING E REALIZAÇÃO DE MERGERS & 

ACQUISITIONS (M&A)  

 

3.1 Motivação e Problema de Pesquisa 
 

 Dada a importância das fusões e aquisições no cenário corporativo global, 

diversos pesquisadores estudaram este tema na contemporaneidade, cada qual com 

perspectivas distintas de análise e baseados em teorias econômicas particulares (Bena e 

Li, 2014; Yaghoubi et al., 2016; Loukianova, Nikulin e Vedernikov, 2017; Kalodimos e 

Lundberg, 2017; Qian e Zhu, 2017; Burksaitiene e Garskaite-Milvydiene, 2017; Lee, 

Mauer e Xu, 2017).  

Sobretudo, é determinante dizer que, independente do tipo de M&A e do 

propósito que as empresas almejam alcançar com cada estratégia, a decisão de participar 

de movimentos de fusão e aquisição é tomada nos Conselhos de Administração das 

companhias, órgão de governança corporativa responsável por estudar e aprovar as 

decisões de investimento em respeito aos interesses dos acionistas (Darmadi e 

Gunawan, 2013; Deng e Yang, 2015), e, portanto, as características do board teriam 

impacto significativo nesses processos (Cai e Sevilir, 2012; Wu, 2012; Kind e 

Twardawski, 2016; Zhang, 2016).  

 Neste sentido, conforme já evidenciado pela literatura, as redes interligadas de 

conselheiros, além de constituírem um canal que contribui para o processo de selecionar 

e filtrar informações relevantes (Podolny, 1994; Burt, 1997), reduzindo custos ligados 

ao acesso informacional pelos Conselhos de Administração (Nahapiet e Ghosal, 1998), 

configuram um mecanismo capaz fornecer informações sobre as experiências 

relacionadas à fusão de outras empresas.  

Isto se deve pelo fato de que conselheiros podem utilizar do aprendizado obtido 

em outros conselhos sobre políticas de negociação, relacionamento com bancos de 

investimento e aspectos normativos nos processos correntes de fusão, além de acessar 

informações de aquisições similares ocorridas no passado, aprendendo com os erros e 

acertos de tais oportunidades (Beckman e Haunschild, 2002). 

Suplantando tais fatores, o board interlocking, como bem aduz Bruner (2004), 

pode ser um meio para fornecer informações acerca de empresas potenciais para 

aquisição, o que permite uma identificação mais eficiente das metas reais da operação e, 

portanto, redução substancial nos custos de pesquisa. Além disso, a empresa poderia 

fazer aquisições mais atraentes, dada a redução da assimetria informacional, de custos 
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de transação e de problemas de seleção adversa associados com o comportamento 

oportunista dos alvos (Akerlof, 1970; Myers e Majluf, 1984; Zhang, 2016).  

Cumpre destacar que as fusões e aquisições estão frequentemente relacionadas 

ao nível de choques do setor (Mitchell e Mulherin, 1996; Harford, 2005) e o board 

interlocking pode facilitar a obtenção de informações importantes quanto as novas 

condições do segmento, sejam mudanças de regulação (Andrade, Mitchell, e Stafford, 

2001) ou de inovação tecnológica (Andrade e Stafford, 2004), levando, por exemplo, a 

um melhor posicionamento da firma durante esses períodos propícios para fusões e 

aquisições.  

Destarte, este ensaio assume como pressuposto essencial que o board 

interlocking pode ter impacto significativo sobre a propensão de processos de fusões e 

aquisições (M&A) (Matos e Mergulhão, 2012; Darmadi e Gunawan, 2013; Zhang, 

2016). Em outras palavras, este artigo objetiva testar, empiricamente, o papel das 

empresas na rede de firmas a qual está inserida (essencialmente centralidade e eficiência 

de laços) e as características financeiras das mesmas como drivers de investimento e 

produção, na esfera nacional e internacional.  

De acordo com Mataloni e Yorganson (2002) os negócios multinacionais são 

atores dominantes no atual contexto globalizado e, apesar do peso significativo do 

aspecto econômico, as decisões de investimentos internacionais ainda não foram 

completamente esmiuçadas (Forssbaeck e Oxelheim, 2011).  

Neste vértice de observação, vale frisar a eminência desse objeto de pesquisa, 

dado que o volume financeiro envolvido em mergers e acquisitions cresceu, 

consideravelmente, nos últimos anos (Erel et al., 2012). A recuperação global do 

investimento estrangeiro direto (FDI ou IED) foi forte em 2015, com os fluxos de IED 

globais saltando em 38%, seu nível mais alto desde a crise de 2008, sendo este o 

principal fator por trás da recuperação econômica mundial, uma vez que o valor total de 

M&A transfronteiriço saltou de US$ 432 bilhões, em 2014, para US$ 721 bilhões, em 

2015 (Burksaitiene e Garskaite-Milvydiene, 2017). 

Apesar dos diversos estudos recentes que investigam aspectos relativos aos 

fatores reais e financeiros envolvidos nas fusões e aquisições (Dunning, 1993; 

Oxelheim, Randoy e Stonehill, 2001; Forssbaeck e Oxelheim, 2011; Erel et al., 2012; 

Ahern et al., 2015; Loukianova, Nikulin e Vedernikov, 2017), parcos trabalhos fizeram 

a conjunção desta temática com a network existente entre os Conselhos de 

Administração das firmas (Beckman e Haunschild, 2002; Schonlau e Singh, 2009; 
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Ahern e Harford, 2011; Nawfal, 2011; Wu, 2012; Zhang, 2016; Kind e Twardawski, 

2016).     

Em que pese esse empenho de investigação, tais pesquisas focalizaram 

elementos específicos dessa relação entre board interlocking e mergers & acquisitions, 

Burner (2004) estudou os efeitos do board interlocking no que tange a utilização de 

informações sobre empresas-alvo; Harford (2005), Andrade e Stafford (2004), e 

Andrade, Mitchell e Stafford (2001) avaliaram a importância dos conselhos interligados 

no contexto de choques exógenos (alterações legais ou tecnológicas); enquanto 

Schonlau e Singh (2009) debruçaram-se na performance financeira das firmas mais 

centrais pós-fusão).  

Portanto, grande parcela dos estudos recentes não tratou do impacto do board 

interlocking na propensão à realização de fusões e aquisições, abarcando no modelo 

tanto as variáveis financeiras e de governança das firmas (Fraser e Zhang, 2009; 

Agrawal e Knoeber, 2012), bem como àquelas características dos países onde estão 

localizadas as empresas-alvo (Verma e Sharma, 2014; Agarwal e Singh, 2015; Moctar e 

Chen, 2015), o que pode afetar diretamente tais inferências
10

.  

Este ensaio visa suprir tal lacuna, especialmente no cenário contemporâneo em 

que países emergentes passaram a exercer papel significativo na economia mundial, 

sendo o Brasil um importante player nos processos de M&A. Vai de encontro a este 

argumento central a ausência de literatura que retrate empiricamente os determinantes 

de fusões e aquisições realizadas por empresas sediadas em países emergentes 

(Goldstein e Pustela, 2010; Fornes e Butt-Philip, 2011; Holtbrugge e Kreppel, 2012; 

Deng e Yang, 2015). Acrescenta-se a isto as diversas variáveis de nível país abarcadas 

neste trabalho, ainda não observadas em outros estudos do gênero. 

 Observando as argumentações aludidas anteriormente, este ensaio parte da 

seguinte hipótese a ser testada empiricamente: 

 H1: O board interlocking reduz a assimetria informacional em processos de fusão e 

aquisição, levando empresas com alto grau de centralidade a serem mais propensas 

de participarem de processos de M&A. 

                                                           
10

 As evidências do impacto dessas variáveis de nível macroambientais nos processos de M&A podem ser 

observadas até mesmo nas mídias especializadas em finanças e economia. Segundo The Economist 

(2016b), as fusões e aquisições anunciadas nos primeiros nove meses de 2016 foram de US$ 2,5 trilhões, 

24% menos do que no mesmo período de 2015 - a primeira queda em três anos, e os principais motivos 

desencorajadores a potenciais compradores seriam: o voto da Grã-Bretanha para deixar a União Europeia, 

a incerteza sobre as eleições presidenciais americanas e a queda na captação de capital (The Economist, 

2016b). 
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3.2 Plataforma Teórica e Empírica 

 

3.2.1 Fusões e Aquisições: Panorama Geral e Determinantes para Realização de M&A  

 

Os processos de fusões e aquisições no meio corporativo são cada vez mais 

recorrentes no cenário internacional de ampla competitividade (Lin et al., 2006; 

DePaphilis, 2010; Gaughan, 2015; Hamza et al., 2016) e as M&As seriam, portanto, 

estratégias assumidas pelas empresas com o objetivo de garantir sua sobrevivência ante 

um dilema essencial: promover crescimento por meio interno ou buscar expansão 

externa (Campbell et al., 2008; Roman e Rusu, 2011; Kotane e Kuzmina-Merlino, 

2012).  

Ao retomar o fio condutor histórico, Lipton (2006) apregoa que o advento dos 

processos de fusões e aquisições (M&A) surgiu no fim do século XIX, nos Estados 

Unidos da América, e, desde então, ocorreram ondas de M&As, sendo cada onda 

caracterizada por concentrações empresariais de tipos distintos e em setores específicos 

(Motis, 2007). 

 Na literatura consta que, ao longo da história, ocorreram seis ondas de fusões e 

aquisições (Golbe e White, 1993; Motis, 2007). A primeira de 1897 a 1904, marcada 

por fusões horizontais que solidificaram a formação de grandes monopólios, burlando a 

lei antitruste dos Estados Unidos designada Sherman Antitrust Act (Gaughan, 2011). 

Neste período, as empresas objetivavam ampliar presença e poder de mercado, em 

detrimento de economias de escala (O'Brien, 1988). 

O segundo ciclo de 1916 a 1929, caracterizado pelo surgimento dos oligopólios, 

contou com o robustecimento do mercado de ações e forte crescimento econômico, 

havendo farta oferta de capital para investimentos. Devido a volta rigorosa das leis 

antitruste, as companhias optaram por fusões verticais, havendo junção de empresas não 

relacionadas entre si, dissolução dos monopólios, e fusões e aquisições de pequenas 

empresas em busca de economias de escala (Kummer e Steger, 2008; Sundarsanam, 

2010). 

A terceira onda ocorreu de 1965 a 1969, época em que ocorreram, 

predominantemente, fusões e aquisições de conglomerados, uma vez que as firmas 

traçavam estratégias de diversificação, principalmente de produtos (Shleifer e Vishny, 

1991), e buscavam reduzir a flutuação ou a volatilidade de seus rendimentos 

(Sundarsanam, 2010; Baniya e Shah, 2016).  
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Já o quarto pico de M&As compreende o período de 1984 a 1989, chamado por 

Gaughan (2011) de período de fusões e aquisições hostis, dado que as empresas tinham 

como propósito central auferir altos retornos em curto período de tempo. Muitas fusões 

e aquisições dessa fase foram com o intuito de especializar operações ou até mesmo 

reduzi-las, havendo predominância das empresas de grande porte como players de 

M&A, diferentemente de ondas anteriores em que pequenas e médias empresas tiveram 

destaque.  

Vários fatores convergiram para que tal onda culminasse, dentre eles: choques 

nos preços do petróleo, desregulamentação e inovação financeira (Mitchell e Mulherin, 

1996), e, no cenário europeu, queda do Muro de Berlim e Acordo de Schengen 

(Sundarsanam, 2010). Soma-se a isto as altas taxas inflacionárias, fazendo com que as 

companhias buscassem redução de custos operacionais e de financiamento (Baniya e 

Shah, 2016). 

A quinta onda compreende a série 1992-2000, período de boom econômico e 

ampliação do mercado de capitais, que favoreceu as fusões e aquisições de tipo 

amigável e de longo prazo, com o intuito de atender a demanda em expansão. Nesse 

hiato temporal, ocorreram diversas M&As na alçada internacional, havendo amplo 

apoio das zonas de livre comércio, casos, por exemplo, da União Europeia e do Acordo 

de Livre Comércio do Atlântico Norte (Mitchell e Stafford, 2001; Motis, 2007). 

 A sexta e última onda percorreu os anos de 2003 a 2007 e, segundo Martynova e 

Renneboog (2005), tal movimento foi principiado tão logo o mercado tenha começado a 

se recuperar do ataque terrorista ocorrido nos Estados Unidos, no dia 11 de setembro de 

2000. As baixas taxas de juros fomentaram o aparecimento das empresas de private 

equity, maximizando a oferta de crédito. Neste período ocorreram muitas fusões e 

aquisições transfronteiriças, mas essa onda foi encerrada com a crise do subprime, que 

irrompeu em 2007 e levou o mundo, em 2008, a maior crise econômica desde 1929 

(Pettit e Ferris, 2013).  

Por definição, há clara distinção entre os conceitos de fusão e aquisição, pois 

enquanto o primeiro refere-se a determinada transação em que duas companhias são 

mutuamente integradas formando uma nova estrutura organizacional, o segundo diz 

respeito ao ato de uma empresa adquirir outro negócio ou o controle deste, através de 

caixa ou outro instrumento de dívida (como, por exemplo, a emissão de títulos), mas 

ambas as entidades continuam a existir (Burksaitiene e Garskaite-Milvydiene, 2017). 
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 Há também na literatura segregação dos possíveis tipos de fusões e aquisições, a 

saber: i) horizontal – ocorridas entre empresas concorrentes (que desenvolvem 

atividades similares ou produtos correlatos) no mesmo setor (indústria); ii) vertical – 

quando determinada companhia adquire uma firma fornecedora (regressiva) ou cliente 

(progressiva) de seus produtos ou serviços; e iii) conglomerado – realizadas por 

empresas que operam em áreas complementamente distintas e fabricam produtos (ou 

serviços) diretamente independentes (Lin et al. 2006 e 2008; Brigham e Daves, 2012; 

Burkart et al., 2012; MacNab e Worthley, 2013; Gaughan, 2015; Milichovsky e 

Simberova, 2015). 

Alguns pesquisadores baseiam seus trabalhos em teorias consolidadas no campo 

econômico (Coyle, 2000; Focarelli et al., 2002; Morris, 2004; Sherman e Hart, 2006; 

William, 2009). A economia de custos de transação (Williamson, 1975, 1985 e 1991) 

reconhece que uma corporação deve organizar suas atividades a fim de minimizar seus 

custos de produção e transação, sendo a fusão e aquisição uma forma mais barata em 

detrimento da produção interna.  

Contudo, a decisão de M&A transcende a trivial análise de custos e a teoria da 

dependência de recursos preconiza que as companhias devem envolver-se em trocas 

com o ambiente no qual atua para obter recursos (Scott, 1987), sendo a fusão e 

aquisição uma forma de reduzir a dependência de recursos críticos, tendo em vista 

fornecedores e concorrentes, e aumentar o poder em relação a outras firmas neste 

contexto (Pfeffer e Salancik, 1978; Thorelli, 1986; Xia, 2010).  

Outros teóricos avançam neste sentido e advertem que o principal recurso para 

obter vantagem competitiva seria o conhecimento, por isso as M&As consubstanciariam 

uma forma de internalizá-los, gerando aprendizagem organizacional (Kogut, 1988; 

Hamel, 1991). Adicionalmente, nota-se que, em geral, o conhecimento pode ter 

característica tácita e ser de difícil mensuração, sendo a M&A a única maneira para 

adquirí-lo no mercado (Mowery et al., 1996).  

Em lado contrário, a teoria neoclássica assume o homo economicus como 

racional e detentor de todas as informações, e, ao transpor tais conceitos para o 

ambiente das M&As, considera que a atividade de fusão e aquisição é realizada tendo 

por base a maximização de valor, sendo os choques da indústria aspectos exógenos e 

inesperados, fazendo com que os gerentes busquem maximizar os lucros ou a riqueza 

dos acionistas, em função disso as M&As aumentariam o poder de mercado ou a 
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eficiência da empresa (Jovanovic e Rousseau, 2002; Andrade e Stafford, 2004; Harford, 

2005; Gugler et al., 2005). 

Todavia, ao invés de criar sinergias, a fusão pode destruir valor e a literatura 

relacionada a Teoria da Agência enfatiza que os gestores, objetivando maximizar sua 

utilidade, podem decidir contrariamente aos interesses dos acionistas, sendo este 

comportamento fruto de uma decisão consciente e oportunística, e não uma atitude 

irracional (Bjarke e Peter, 2010). Ademais, se as ações vierem apresentando baixas 

cotações, os gerentes podem tomar medidas com intenção de aumentar o preço dos 

papéis ou ainda tornar a firma alvo de adquirentes, quando estes perceberem que a ação 

está subavaliada (Fama e Jensen, 1983). Outro fator notado por Mehran e Peristiani 

(2010) é que os problemas de agência podem ser acentuados em períodos quando 

gerentes e acionistas discordam em relação ao destino a ser dado para o excessivo fluxo 

de caixa gerado.  

A Teoria Comportamental, de acordo com Eckbo (2010), parte do pressuposto 

que fusões e aquisições são resultado de mercados sobrevalorizados e cronogramas 

gerenciais (horizonte temporal delimitado para a M&A). Dessa feita, a valorização 

ocorrida no curto prazo no preço das ações pode induzir decisões gerenciais visando 

alcançar metas de resultado (Shleifer e Vishny, 2003; Rhodes-Kropf e Viswanathan, 

2004). Além disso, pesquisas indicam que maiores níveis de confiança dos CEOs 

configuram um importante determinante de M&A (Malmendier e Tate, 2005).  

Essa teoria identifica também hubris (que pode ser entendido como arrogância 

ou otimismo exarcerbado) como um elemento relevante para a condução de operações 

de fusões e aquisições, e considera que há tendência ao pagamento excessivo em M&As 

devido ao otimismo exagerado dos gestores quanto ao valor potencial da sinergia gerada 

após a fusão. De forma geral, a teoria considera que esse excesso de confiança e 

otimismo faz com que os gestores submestimem possíveis resultados desfavoráveis da 

operação e sobrevalorizam os resultados, baseando suas decisões em aspectos intuitivos 

que levam a erros (Malmendier e Tate, 2005; DePaphilis, 2008). 

 Ademais, a escolha estratégica exercida pelas empresas de adquirir ou fundir 

com outra companhia é influenciada por fatores macroeconômicos e institucionais. Não 

obstante, alguns pesquisadores aplicam a teoria institucional neste contexto e 

preconizam que as pressões institucionais motivam esses movimentos de M&A pelo 

simples fato de estar em acordo com as normas prevalecentes em seus respectivos 

ambientes de negócios. Além disso, mudanças ocorridas na regulação global ou 
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nacional podem sinalizar oportunidades para as empresas buscarem nas fusões e 

aquisições maior vantagem competitiva (Zucker, 1977; DiMaggio e Powell, 1983; 

Oliver 1990; Carbonara e Caiazza, 2009). 

 Tecidas tais definições, é importante enfatizar quais são os determinantes de 

processos de M&A e a teoria econômica sugere uma gama de possíveis razões para que 

as empresas conduzam esses movimentos de fusão e aquisição, não havendo consenso 

na literatura quanto a todas as motivações.  

No entanto, tais elementos fomentadores de M&A prevalecem: aumentar o 

tamanho; obter ganhos de eficiência (através de economias de escala ou efeitos de 

sinergia, além de transmissão de know how, e melhores condições de inovação e P&D); 

maximizar poder de mercado e ter maior vantagem competitiva; entrar em novos 

mercados ou setor comercial específico; reduzir concorrência ou barreiras de entrada; 

diversificar as atividades; reduzir o risco corporativo; melhorar o acesso a matéria-

prima, tecnologia e equipamentos; buscar novas e mais variadas fontes de 

financiamento ou redução do custo de capital; obter benefícios tributários e fiscais; entre 

outros (Ficery et al., 2007; Wang e Xie, 2009; Brigham e Daves, 2012; Ulrich, 2012a e 

2012b; MacNab e Worthley, 2013; Stankeviciene et al., 2014; Gaughan, 2015). 

 Conforme Burksaitiene e Garskaite-Milvydiene (2017) o fator determinante e 

que afeta de forma direta as decisões de fusão e aquisição, independente das estratégias 

e objetivos perseguidos pelas firmas, é o sistema legal dos países, tendo em 

consideração a existência de marcos normativos rigorosos e distintos entre os países 

com o propósito de instituir restrições antitruste e promover a ampla concorrência.  

Outros autores listam cinco forças essenciais que podem prejudicar a 

implementação dos processos de M&A e dificultar o alcance das metas inicialmente 

vislumbradas por meio do movimento concentracionista corporativo: i) sensação 

individual de incerteza e ambiguidade por parte dos funcionários, dado que estes não 

sabem como os executivos vão se portar pós-fusão e quais oportunidades ou ameaças 

estão por vir; ii) instabilidade causada por alterações impostas pela adquirente na 

política organizacional e hierarquia gerencial da firma adquirida; iii) mudanças e 

desentendimentos com a nova administração podem provocar a saída voluntária de 

funcionários-chave, considerados talentosos e detentores de conhecimentos importantes, 

especialmente executivos de alto escalão; iv) clientes podem perceber a fusão como um 

elemento de incerteza quanto a continuidade de contratos já firmados ou simplesmente 

ficar descontentes com os novos procedimentos corporativos implementados, levando a 
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p r     ss s  li nt s;    por último  v  o f tor ―r sistên i   ultur l‖  prin ip lm nt  

quando a M&A é em outro país com realidade muito distinta daquela em que a 

adquirente atualmente está instalada (Lin et al., 2006; Adam e Jacob, 2012; Agrawal e 

Knoeber, 2012; Deng et al., 2013). 

 Fica evidente, ao lançar luz em tantos aspectos importantes que permeiam a 

temática das fusões e aquisições, a proeminência deste assunto, principalmente 

considerando suas implicações e o crescente volume de investimentos, no âmbito 

global, focados na implementação de processos de M&A (Bevins et al., 2010; 

Burksaitiene e Garskaite-Milvydiene, 2017).  

Emergem também nesta conjuntura os efeitos financeiros que derivam dessa 

importante decisão estratégica do meio corporativo (Cornett et al., 2006; Campbell et 

al., 2008; Fraser e Zhang, 2009; Agrawal e Knoeber, 2012) e as diversas preocupações 

em investigar essa realidade, especialmente para países em desenvolvimento ou 

economias secundárias (Verma e Sharma, 2014; Daddikar e Shaikh, 2014; Agarwal e 

Singh, 2015; Moctar e Chen, 2015; Masud, 2015; Nasieku e Susan, 2016; Hroot, 2016; 

entre outros).  

 

3.2.2 Board Interlocking e M&A: Contribuições da Literatura Financeira Atual 

 

Como demonstrado de forma detalhada na seção anterior, muitos aspectos são 

levados em consideração pelas firmas quando estas decidem participar de movimentos 

de fusão e aquisição, desde a maximização do poder de mercado e ganhos com 

economia de escala, até aquisição de conhecimentos (know how), acesso a fontes de 

financiamento e redução do custo de capital (Brigham e Daves, 2012; MacNab e 

Worthley, 2013; Stankeviciene et al., 2014; Gaughan, 2015; Burksaitiene e Garskaite-

Milvydiene, 2017).  

Contudo, independente do principal fator fomentador, a decisão de M&A é 

discutida e aprovada pelo Conselho de Administração, o que faz com que sua 

importância neste processo seja elevada, além de realçar que seu perfil pode impactar, 

diretamente, as fusões e aquisições (Cai e Sevilir, 2012; Darmadi e Gunawan, 2013; 

Zhang, 2016; Kind e Twardawski, 2016).  

Sob esse enfoque, é possível projetar as redes anuais de Conselhos de 

Administração e, a partir delas, nota-se que o board interlocking tem aumentado no 

Brasil ao longo dos anos, havendo forte uso pelas empresas de conselheiros interligados. 
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A figura 3.1 a seguir ilustra tal evolução com um recorte de cinco em cinco anos a partir 

do ano 2000: 

 

 

  
2000                                                                              2005 

 

 
2010                                                                            2015 

 

Figura 3.1: Evolução da Rede de Empresas no Brasil (Board Interlocking em 2000, 2005, 2010 e 2015) 

Fonte: Resultados da pesquisa, 2017. 

 

 

Visto isso e em consonância com a literatura financeira e as teorias de board 

interlocking, quando a rede de conexões entre conselheiros de múltiplas firmas é menor, 

há maiores custos de coleta de informações, tratamento e seleção daquelas mais 

importantes (Burt, 1997; Nahapiet e Ghoshal, 1998), enquanto a existência de 

conselheiros com alto grau de centralidade na rede pode mitigar tais problemas de 

seleção e torná-los menos adversos, reduzindo a assimetria informacional (Sparrow et 

al., 2001; Tsai, 2001).  

Uma gama de pesquisas enfatizou a importância do board interlocking como um 

meio capaz de produzir benefícios nos processos que antecedem as fusões e aquisições 

(Akerlof, 1970; Myers e Majluf, 1984; Podolny, 1994; Nahapiet e Ghosal, 1998; 

Beckman e Haunschild, 2002; Bruner, 2004), e outras tantas demonstraram que fatores 

exógenos às firmas podem impactar nesses processos: caso dos aspectos legais e 

normativos, bem como os choques tecnológicos ocorridos no setor, o que também pode 

produzir efeitos sobre a network de empresas ligadas via Conselhos de Administração 
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(Mitchell e Mulherin, 1996; Andrade, Mitchell, e Stafford, 2001; Andrade e Stafford, 

2004; Harford, 2005).  

Com efeito, Ahern e Harford (2011) identificaram, após análise das redes de 

conselheiros a fim de explicar variações temporais da atividade de M&A, as chamadas 

―on  s    fus  s‖  m  in o o gr u      ntr li      os  tor s n  network através das 

relações entre clientes e fornecedores, e evidenciaram a correlação existente entre o 

número de conexões dentro da rede com períodos de constantes fusões. 

Cai e Sevilir (2012) ressaltaram que as melhorias provocadas pelo board 

interlocking no fluxo de informação e comunicação entre empresas podem afetar o 

prêmio de aquisição e, por consequência, o preço de transação do negócio, bem como 

inibir a entrada de concorrentes externos que não possuem ligações de board com a 

empresa a ser adquirida
11

.  

A propósito, Schonlau e Singh (2009) investigaram os reflexos do board 

interlocking no desempenho das concentrações empresariais, inferindo que o 

desempenho financeiro pós-fusão de empresas adquiridas com amplas conexões entre 

conselhos (alto grau de centralidade) são significativamente melhores em relação ao 

desempenho de conselhos menos conectados (não-centrais). Os autores aduzem que as 

redes de Conselhos de Administração podem afetar a decisão de adquirir, a escolha da 

empresa-alvo, o método de pagamento, e, finalmente, o desempenho financeiro da 

empresa em torno da fusão. 

Tais resultados estão em harmonia com as evidências colhidas por Nawfal 

(2011), que investigou a mesma problemática para o mercado canadense, revelando que 

ter um ou mais conselheiros compartilhados entre as empresas que transacionam resulta 

em maiores retornos cumulativos anormais das empresas-alvo e adquirentes.  

Segundo Wu (2012) o board interlocking constitui um importante canal de 

informação e experiência pessoal, reduzindo o custo de coleta de informações em 

                                                           
11

 A reboque dessas constatações inciais, e a fim de verificar tais efeitos, os autores dividiram as conexões 

em dois tipos (primeiro grau – quando duas empresas compartilham um diretor comum – e segundo grau 

– quando o diretor da adquirente e o diretor da empresa-alvo integram o board de uma terceira 

companhia). Dessa feita, com uma amostra de 1.664 aquisições ocorridas nos EUA entre 1996 e 2008, 

concluíram que em 9,4% das operações haviam laços entre conselhos, o que representa em valores de 

negociação 19,8% do total transacionado. Ademais, inferiram que o retorno anormal médio da adquirente 

   ― ois  i s  nt s‖ p r  ― ois  i s  pós o  nún io     quisi  o‖ é    0 12%  m tr ns    s on   h vi m 

conexões de primeiro grau e 2,33% em transações não conectadas, diferença significativa a 5%, além de 

notarem menores prêmios de aquisição ante a presença de uma ligação de primeiro grau, resultado que 

apoia a visão de que as conexões de primeiro grau proporcionam ao adquirente uma vantagem de 

informação e permitem à empresa adquirir a firma-alvo a um preço mais atrativo (Cai e Sevilir, 2012).  
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ofertas de aquisição. Os resultados de sua pesquisa denotam também que os 

conselheiros com muitas conexões tendem a usar capital próprio como forma de 

pagamento, especialmente quando o valor das ações da adquirente é opaco. Por último, 

mas não menos importante, Wu (2012) determina que a ocorrência de aquisição é mais 

provável entre duas empresas interligadas, visto que as ofertas verificadas nestas 

condições têm uma taxa de conclusão superior.  

Zhang (2016) estudou o impacto do board interlocking nas decisões de fusão e 

aquisição, diferenciando entre verticais, horizontais e mistas. A análise empírica 

evidencia que se duas empresas estão conectadas e uma decide fazer M&A, é mais 

provável que a outra firma se torne alvo. Adicionalmente, quando a companhia 

adquirente é de setor distinto da empresa-alvo, o board intelocking tem impacto nessas 

fusões e aquisições, sendo o efeito nas fusões verticais mais significativo do que nas 

horizontais ou mistas. 

Kind e Twardawski (2016), levando em conta os preceitos das teorias de 

psicologia social, analisaram o excesso de confiança de conselheiros pertencentes a uma 

rede e os resultados das transações de M&A. Dessa feita, a partir de um conjunto de 

aquisições realizadas por grandes firmas norte-americanas, os autores mostraram que o 

excesso de confiança do conselho está negativamente relacionado com retornos 

anormais das ações mediante anúncios de fusões e aquisições, além de estar 

positivamente relacionado aos prêmios pagos em tais transações. 

 

3.3 Método 
 

 

 

3.3.1 Coleta de dados e Variáveis 
 

 

 Pretende-se testar empiricamente neste ensaio se as características de 

centralidade das firmas na network influenciam a probabilidade dessas companhias 

realizarem fusões e aquisições, focalizando os deals conduzidos nos mercados 

doméstico e internacional.  

Para alcançar tal objetivo e por meio de uma amostra composta de 153 empresas, 

três bases de dados distintas foram utilizadas, a saber: i) os dados dos Conselhos de 

Administração das firmas brasileiras de capital aberto obtidos na CVM; ii) aqueles 

sobre os deals de M&A extraídos da Thomson Reuters; e iii) as variáveis financeiras 

compiladas nas demonstrações contábeis das corporações retiradas da Bloomberg. 
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Tabela 3.1 – Relação das Variáveis 

Variável (abreviação) Descrição 

Variável Dependente  

Aquisição (Aquis) Variável Dummy: é igual a 1 se pelo menos uma aquisição foi realizada por uma 

empresa i ou por suas subsidiárias, em ano t, em um país-alvo k, zero caso contrário. 
Variáveis financeiras  

Alavancagem (Alavan) Dívida Total/Ativo Total para empresa   no ano    . 

Fluxo de Caixa (Flucx) Fluxo de Caixa Livre/Ativo Total para empresa   no ano    . 

   Retorno s/ Ativos (ROA) EBIT/Ativo Total para empresa   no ano    . 
 

Variáveis Específicas Firma  

Tamanho Firma (Tam) Logaritmo do Ativo Total para empresa   no ano    . 

Intangíveis (Intang) Intangíveis/Ativo Total ambos no tempo    , para empresa    
Estoques (Estoq) 

 

Variáveis de Network 
 

    Degree (Degr) 

    Closeness (Closen) 

    Betweenness (Betwee) 

    Eigenvector (Eigenv) 

Estoques/Ativo Total ambos no tempo    , para firma    

 
Número de conexões da empresa   no ano     

Soma do comprimento de caminhos mais curtos entre firma i e as demais em     

Número de caminhos mais curtos que passam pelo vértice da firma   no ano     

Medida de influência de uma empresa i na rede de empresas     
 

    Lacunas Estruturais (Lac)        

    Densidade (Dens) 
 

 

Variáveis Específicas País
†
 

Número de laços não redundantes da firma i em relação total de laços (n) em     

Quo i nt   ntr  o núm ro    lig    s  xist nt s n  r    p lo tot l    lig    s 

poss v is em     

Accountability (Acc) A pontuação do país-alvo em um índice de "voz e responsabilidade" (ver Kaufmann e 

Mastruzzi, 2011), observado no ano t; O valor do índice mais alto indica mais 

democracia. Dados: WGI. 

Estabilidade (Estab) A pontuação do país-alvo em um índice de "estabilidade política" (ver Kaufmann e 

Mastruzzi, 2011), observado no ano t; O valor do índice mais elevado determina 

menor risco político. Dados: WGI. 

Governo (Gov) A pontuação do país-alvo em um índice de "eficácia do governo" (ver Kaufmann e 

Mastruzzi, 2011), observado no ano t; O valor do índice mais elevado sinaliza maior 

eficácia. Dados: WGI. 
 

Qualidade Regulatória            

(QReg) 

A pontuação do país-alvo em um índice de "qualidade Regulatória" (ver Kaufmann e 

Mastruzzi, 2011), observado no ano t; O valor do índice mais elevado indica maior 

capacidade do governo para formular e implementar políticas e regulamentos sólidos 

que permitam e promovam o desenvolvimento do setor privado. Dados: WGI. 

 

Leis (Lei) 

 

 

A pontuação do país-alvo em um índice de "regras e leis" (ver Kaufmann e Mastruzzi, 

2011), observada no ano t; O valor do índice mais alto indica maior integridade 

judicial. Dados: WGI. 
 

Corrupção (Corrup) A pontuação do país-alvo em um índice de "controle de corrupção" (ver Kaufmann e 

Mastruzzi, 2011), observado no ano t; O valor do índice mais alto indica maior 

controle. Dados: WGI. 
 

Despesas Militares 

(D_Militar) 

Despesa militar por país-alvo k no tempo t, obtida em% do PIB. Dados: Stockholm 

International Peace Research Institute and World Bank. 
 

PIB (Pib) Tamanho do mercado alvo: Crescimento do Produto Interno do país-alvo k no 

momento t, em milhões. Dados: World Bank. 
 

Renda per capita (Renda) Crescimento Produto Nacional do país-alvo k no tempo t dividido pela população do 

país k. Dados: World Bank. 
 

População (Pop) Tamanho da População do país k no tempo t. Dados: World Bank. 

Transparência (Trans) Pontu   o  o p  s no  n i   Tr nsp r n y Int rn tion l‘s  orruption‘s In  x   PI   

observado no ano  ; o valor do índice mais alto indica menor corrupção. Dados: 

transparency.org. 
 

Taxa de Imposto (Impos) Taxa de Imposto Total (% de lucros comerciais) do país   no tempo  . Data: OECD 
Notas: †Variáveis de Localização e Internalização. A variável dependente, bem como as variáveis financeiras e específicas da firma 

foram todas coletadas na Thomson Reuters  IKON™. WGI = World Governance Index. * Variáveis calculadas conforme a 

metodologia matemática apresentada por Freeman (1979).  
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As variáveis listadas na tabela 3.1 comporão o modelo, para isso foram 

agregadas e apresentadas na tabela 3.2, conforme serão utilizadas nas estimações: 

 

Tabela 3.2 – Identificação e Descrição das Variáveis como serão Apresentadas no Modelo 

Variáveis     Descrição 

           É uma variável binária que representa a ocorrência de fusões e aquisições 

realizadas pela firma i, tendo como alvo qualquer país k, no ano t 

 

            Representa o poscionamento da empresa i na rede no ano t-1 

 

             Representa os aspectos financeiros característicos da firma i no ano t-1 

 

            Representa variáveis tradicionais de propriedade da firma i no ano t 

 

           Representa fatores específicos de localização para o país anfitrião k 

 

           Representa fatores específicos de internalização para o país anfitrião k 

 

           São variáveis de controle que podem variar entre as firmas, no tempo, ou entre 

os países 

 

          São dummies de ano, que procuram capturar condições macroeconômicas que 

influenciam uniformemente a probabilidade de as firmas realizarem aquisições 

num determinado ano (alternativamente, usamos variáveis macroeconômicas 

em lugar das dummies de tempo) 

 

         São efeitos fixos das firmas que capturam a heterodeneidade não-observada 

(invariante no tempo) de cada empresa 

 

             É um termo de erro aleatório 
 

    
 

 

 Reunidas as informações acerca das variáveis, o foco principal deste ensaio recai 

sobre as questões relativas à endogeneidade e testes de robustez, para em seguida 

descrever a estratégia de identificação do modelo econométrico. 

 

3.3.2 Endogeneidade e Testes de Robustez 

 

Apesar de haver na literatura problematizações acerca da endogeneidade 

existente em indicadores relacionados a governança corporativa (Wintoki et al., 2012), 

principalmente em função de características de autoseleção ou causalidade reversa (Li e 

Prabhala, 2007), o modelo proposto neste ensaio não contemplará variáveis 

instrumentais ou equações simultâneas (Black e Kim, 2012), e não há sólido referencial 

teórico acerca da existência de endogeneidade em variáveis relacionais, que serão 

àquelas utilizadas nas estimações (Mizruschi, 1996; Johnson et al., 2013). 



 33 

Para este efeito e com intuito de mitigar problemas de endogenia de variável 

omitida, ou seja, algo que possa causar tanto a decisão por realizar uma M&A e ser uma 

firma mais integrada, serão estimadas regressões por meio de OLS com efeitos fixos na 

firma, controlando para as possíveis variáveis omitidas constantes no tempo, 

considerando a série temporal 2000-2015, tal como já conduzido de forma similar em 

estudos de M&A para contextos distintos (Forssbaeck e Oxelheim, 2008 e 2011).  

Apesar de alguns estudos na área utilizarem somente estimações por meio do 

modelo probit para este fim (Kogut, 2012), este método pode não apresentar robustez 

em função da possibilidade de correlação entre o erro e as variáveis independentes. Por 

isso, este ensaio, além do modelo probit e a fim de tratar os problemas anteriormente 

suscitados, utilizará equações estimadas por meio de painel OLS, que também pode ser 

aplicado para estimações com variável dependente binária (no caso a efetivação de 

M&A).  

Conforme demonstrado na literatura, o modelo OLS é capaz de controlar os 

efeitos fixos na firma e, por conseguinte, a heterogeneidade. Ademais, as estimações 

através do modelo OLS considera que os erros estimados são robustos e clusterizados 

no nível da firma (Miguel, Satyanath e Sergenti, 2004; Di Maggio, Kermani e 

Korgaonkar, 2016; Chodorow-Reich e Falato, 2017). De qualquer maneira, as 

estimações em probit também serão mantidas, satisfazendo assim os principais métodos 

econométricos aplicados para este fim em sintonia com a literatura financeira. 

Com relação a simultaneidade, como, por exemplo, a decisão de determinada 

firma entre aumentar o endividamento e fazer uma M&A, as variáveis de nível da firma 

s r o  stim   s  om   f s g m     mo o qu   ss s v riáv is  st j m ―pré-

  t rmin   s‖.  

Dado que evidências recentes sugerem que empresas com melhores níveis de 

governança corporativa, com destaque para características de formação do Conselho de 

Administração e investimentos em capital social, apresentam melhores resultados 

durante períodos de crise financeira (Lins, Volpin e Wagner, 2013; Nguyen, Nguyen e 

Yin, 2015; Lins, Servaes e Tamayo, 2017), um teste adicional de robustez ao modelo 

será conduzido, transcendendo as questões de endogeneidade e simultaneidade. Dessa 

feita, serão realizadas estimações com resultados para a série pré e pós crise financeira 

internacional de 2008, observando as influências desse evento exógeno nos resultados, 

especialmente na rede. 
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3.3.3 Estratégia de Identificação 

 

 

A estratégia de identificação é uma etapa importante do ensaio, dadas as diversas 

possibilidades de ferramental estatístico e variáveis a considerar no modelo (Bowen III, 

Frésard e Taillard, 2016). Para testar a hipótese de pesquisa deste ensaio, modelos de 

regressão, nos quais a efetivação das fusões ou aquisições realizadas dentro ou fora do 

país-sede da firma é uma variável discreta, são regredidos contra características de 

posicionamento da empresa na rede (degree, closeness, betweenness, eigenvalue, 

structural holes e density), especificidades financeiras da firma e um conjunto de 

variáveis tradicionais de fatores OLI relevantes, e ainda variáveis de controle.  

Da mesma forma que outros estudos em finanças, a variável dependente do 

estudo é a realização de fusões e aquisições (Forsbaeck e Oxelheim, 2008 e 2011). As 

cinco variáveis de rede são aquelas comumente utilizadas em estudos de governança 

corporativa, uma vez que permitem avaliar a posição de determinado conselho na 

network de boards (Kim, 2005; Fracassi e Tate, 2012; Johnson et al., 2013; Larcker, So 

e Wang, 2013). 

A premissa inicial é que um conselho pode estar bem conectado se possuir 

relativamente muitos canais de comunicação ou troca de recursos, proporcionando a 

esse conselho mais oportunidades, acesso ou alternativas em relação a outros conselhos. 

Este conceito é medido pela centralidade degree, ou centralidade de grau, que 

representa o número de ligações de determinada empresa com outras firmas por meio do 

compartilhamento de conselheiros (Freeman, 1977 e 1979; Freeman, Borgatti e White, 

1991).     

Matematicamente, o grau centralidade de um vértice   para um determinado 

gráfico          com | | vértices e | | arestas, é definido como:  

 

                                                               (3.1) 

 

Calculando a centralidade de graus para todos os nós em um gráfico leva        

numa representação da matriz de adjacência densa do gráfico, e para as arestas leva 

      numa representação da matriz esparsa. Assim sendo, a definição de centralidade 

no nível do nó pode ser estendida ao gráfico inteiro. Sejam    o nó com maior grau de 

centralidade em   e          o gráfico conectado ao nó | | que maximiza a 

quantidade seguinte (com    sendo o nó com maior grau de centralidade em     temos: 
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   ∑                 
| |
                                      (3.2) 

 

Correspondentemente, o grau de centralização do gráfico   é o seguinte: 

 

       
∑                 

| |
   

 
                                      (3.3) 

 

Dessa maneira, o valor de   é maximizado quando o gráfico   contém um nó 

central ao qual todos os outros nós estão conectados (um gráfico de estrelas) e, neste 

caso,          (       )            

Isto posto, tem-se, em segundo lugar, que um conselho pode estar bem 

conectado se possuir vínculos relativamente mais próximos de conselhos externos do 

que outros, tornando mais rápida a troca de informações ou recursos para tal conselho 

(Larcker, So e Wang, 2013). Este conceito é medido pela centralidade closeness, ou de 

proximidade, que representa como facilmente ou rapidamente um board pode acessar 

outro conselho por meio laços interligados. Por isso, esse indicador reflete o inverso da 

distância média entre um conselho e outro (Freeman, 1979).  

Tecidas tais considerações, verifica-se que o conceito de proximidade pode ser 

denotado da seguinte maneira: 

 

      
 

∑        
                                                (3.4) 

 

Onde        é a distância entre os vértices   e  . No entanto, quando se fala de 

centralidade de proximidade, a literatura de redes, em geral, se refere à sua forma 

normalizada, geralmente dada pela fórmula anterior multiplicada por    , em que   é 

o número de nós do gráfico. Este ajuste é fulcral para permitir comparações entre nós de 

gráficos de diferentes tamanhos. 

O terceiro entendimento é que um conselho pode estar bem conectado se ele 

estiver situado em caminhos de vários outros conselhos, tornando-se um board vital na 

conexão de empresas entre si e um agente fundamental de troca de informações ou 

recursos. Este conceito é medido pelo betweenness (Freeman, 1977), ou centralidade de 

intermediação, que representa o quão importante é um conselho na conexão de outros 

conselhos ou o quão bem situado um board é em termos dos caminhos de rede em que 
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se encontra (Larcker, So e Wang, 2013). De forma simplificada, o indicador 

betweenness pode ser entendido como: 

 

       ∑
       

   
                                            (3.5) 

 

Em que     é o número total de caminhos mais curtos do nó   para o nó   e 

        é o número desses caminhos que passam por  . O betweenness pode ser 

normalizado dividindo-se através do número de pares de vértices que não incluem  , o 

que para gráficos direcionados é            e para gráficos não direcionados é  

              

Uma quarta variável contemplada no modelo foi o eigenvector, ou centralidade 

alpha de Bonacich, que avalia o grau de centralização de um nó (nesse caso a firma), 

tendo em conta o grau de hierarquização das relações para compor o índice (De Nooy, 

Mrvar e Batagelj, 2005). Em face disso, eigenvector é um refinamento da centralidade 

de grau, dado que ter conexões mais diretas é mais influente quando tais ligações podem 

atingir ou influenciar mais conselhos externos (Larcker, So e Wang, 2013).  

Em outras palavras, um conselho está bem conectado quando seus contatos 

diretos também estão bem conectados, o que é medido pela centralidade de eigenvector. 

Como a conexão de um conselho depende de suas ligações diretas, a centralidade de 

eigenvector capta noções de poder e prestígio, dando-lhe uma vantagem especial na 

obtenção de recursos, informações e favores.  

Tem-se, resumidamente, que para um determinado gráfico          com | | 

número de vértices, a matriz adjacente seria         , isto é,        se o vértice   

está ligado ao vértice  , e        caso contrário. Dessa feita, o coeficiente de 

centralidade relativa do vértice, ou eigenvector, pode ser definido como: 

 

    
 

 
 ∑     

 

 
        ∑                                      (3.6) 

 

Onde      é um conjunto de vizinhos de   e   é uma constante. Com um 

pequeno rearranjo, isso pode ser reescrito na notação vetorial como a equação do 

autovetor         

As lacunas estruturais, também designadas furos estruturais (em inglês 

Structural Holes), foram operacionalizadas por meio da medida de eficácia dos laços, 
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que mede o número de contatos (effsize) não redundantes em relação ao número total de 

laços, n, da empresa i (Burt, 1992). Com base na equação de Borgatti (1997), tem-se 

que uma firma i possui n contatos, logo os laços não redundantes são avaliados pela 

expressão         
  

 
, em que l é o número de laços entre n (alters). Como         

sinaliza o total de laços redundantes, os vínculos effsize não redundantes foram 

determinados pela seguinte notação n -        . 

 A última variável de rede foi a densidade (density) definida  omo o quo i nt  

 ntr  o núm ro    lig    s  xist nt s n  r    p lo tot l    lig    s poss v is  o qu  

p rmit   n lis r o n v l     o s o pr s nt  n  network de empresas, em cada ano que 

compõe a série (Schilling e Phelps, 2007; Comet e Pizarro, 2011). 

 As variáveis financeiras utilizadas no modelo foram aquelas geralmente 

utilizadas em pesquisas em finanças, reunindo a situação de alavancagem, fluxo de 

caixa e retorno sobre o ativo (Almeida et al., 2017)
12

.  

As variáveis específicas da firma (tamanho, intangíveis e estoques) são também 

amplamente adotadas em estudos da área e, conforme o Paradigma OLI, refletem 

vantagens individuais de cada empresa, designadas, portanto, como características de 

propriedade, mas aqui não no sentido de controle acionário ou composição do capital 

social da firma, sendo fundamental para controlar outras possíveis determinantes 

almejadas pelas companhias no processo de M&A, como maximização de tamanho e 

obtenção de economias de escala (Forsbaeck e Oxelheim, 2008 e 2011).  

Ainda no que tange as variáveis OLI, convém destacar que várias teorias foram 

apresentadas para explicar a opção das empresas em realizar investimento estrangeiro 

direto (IED), sendo Hymer (1960) um dos percursores neste tipo de investigação. Em 

seguida outros pesquisadores sugeriram novas explicações para a condução de 

processos de fusão e aquisição, especialmente na alçada internacional, tais como: 

Vernon (1966) ancorado no modelo de ciclo de vida do produto, e Buckley e Casson 

(1976), estendendo para o âmbito das empresas multinacionais, os achados da teoria da 

internalização de Coase (1937), Penrose (1959) e Williamson (1975).  

Todavia, outra perspectiva de domínio conexo, intitulada Paradigma Eclético e 

que possui como maior expoente Dunning (1958, 1977 e 1988), tem sido amplamente 

utilizada em estudos que investigam fusões e aquisições (Forssbaeck e Oxelheim, 2008 

e 2011, por exemplo). Os resultados alcançados por este autor sugeriam que as 

                                                           
12

 É importante registrar que as mesmas variáveis financeiras utilizadas neste primeiro ensaio serão 

utilizadas nos ensaios II e III a seguir.   
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empresas norte-americanas que mantinham operações na Inglaterra não possuíam o 

mesmo nível de produtividade das matrizes instaladas nos Estados Unidos. Sua 

contribuição principal recai no termo OLI (ownership, location, internalisation) e 

condensa esta sólida tríade que sustenta sua teoria com o intuito de explicar a 

produtividade, dado que a combinação desses três fatores é determinante para a decisão 

de internacionalização das firmas.  

Por isso, os dois primeiros ensaios que compõem esta tese (Ensaio I e II) 

utilizaram, além das variáveis específicas das firmas, variáveis de nível país nas 

estimações (Kaufmann e Mastruzzi, 2011 e Forssbaeck e Oxelheim, 2011), satisfazendo 

o conceito de OLI – em português propriedade (O), localização (L) e internalização (I). 

Esta intuição pode ser denotada da seguinte forma (equação 3.7): 

 

                                                                      (3.7) 

 

3.4 Análise de Resultados 

 

 

As firmas brasileiras que compõem a amostra executaram, de 2000 a 2015, um 

total de 317 aquisições, em países distintos. É possível verificar a predominância de 

aquisições dentro do país de origem, enquanto as operações no mercado internacional 

representam apenas 14,83% de todas as M&As, com destaque para os Estados Unidos 

neste contexto, país onde as empresas nacionais concretizaram 13 fusões e aquisições. 
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Tabela 3.3 – Processos de M&A realizados por firmas brasileiras entre 2000-2015 

Tabela ordenada por ordem alfabética e não pela frequência de deals, considera todas as aquisições 

realizadas, no âmbito nacional e internacional, por companhias brasileiras no período estudado, havendo 

predominância de M&As no mercado doméstico (85,17%). 

 

Target Nation Freq. Percent Cum. 

Argentina 10 3.150 3.150 

Australia 1 0.320 3.470 

Brazil 270 85.17 88.64 

Canada 2 0.630 89.27 

Chile 2 0.630 89.91 

China 1 0.320 90.22 

Colombia 4 1.260 91.48 

Dominican 1 0.320 91.80 

Germany 1 0.320 92.11 

India 1 0.320 92.43 

Mexico 2 0.630 93.06 

Oman 1 0.320 93.38 

Paraguay 1 0.320 93.69 

Peru 1 0.320 94.01 

Spain 1 0.320 94.32 

Turkey 2 0.630 94.95 

United 1 0.320 95.27 

Uruguay 2 0.630 95.90 

USA 13 4.100 100 

Total 317 100 

 Fonte: Resultados da Pesquisa, 2017. 

 

 

A primeira etapa consistiu em calcular as estatísticas descritivas dos dados e a 

tabela 3.4 reúne a média e o desvio-padrão das variáveis utilizadas no presente estudo. 

A partir dela verifica-se que o número de aquisições é crescente na amostra, 

principalmente a partir do ano de 2007, subindo de 2% para uma média de 10%. Já no 

que concerne ao ROA, é possível inferir que o EBITDA se mantém constante e abaixo 

de 10% do total do ativo para o período estudado, enquanto o tamanho do ativo também 

não exibe grande variação na mesma série de tempo. Lançando luz na alavancagem 

média, percebe-se que ela sobe de 30% no início do período para quase 40% em 2015. 
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Tabela 3.4 – Média e desvio-padrão das variáveis financeiras e de network contempladas no modelo 

 

Fonte: Resultados da Pesquisa, 2017. 

 

Vis-à-vis com as estatísticas descritivas estimadas, nota-se também que a 

geração de fluxos de caixa livre operacional é negativa a partir de 2006, o que 

demonstra a necessidade das empresas de recorrerem a fontes internas e externas de 

financiamento. Ademais, a média de representatividade do intangível perante o ativo 

total sobe de 2% para 10%. 

Quanto as variáveis de nível país, as empresas da amostra não realizaram 

aquisições fora do país nos primeiros anos, de 2001 a 2003, após esse período, menos 

Ano Aquisint Fezdeal ROA Tam Alavan Flucx Intang Lac Estoq Closen Eigenv Degr Betwee 

2001 0 0.00758 0.0346 19.17 0.308 -0.000207 0.0256 257.5 0.102 0.487 726.4 2034 152.6 

 

0 0.0869 0.176 1.992 0.398 0.0874 0.0296 440.0 0.0965 0.113 5010 2504 669.0 

2002 0 0.00379 0.0247 18.83 0.323 0.0332 0.0211 143.3 0.108 0.481 547.0 3636 180.9 

 
0 0.0615 0.174 2.069 0.415 0.0918 0.0261 352.0 0.102 0.103 3371 6298 751.9 

2003 0 0.0227 0.0508 18.92 0.300 0.0203 0.0138 256.2 0.116 0.498 531.4 3706 222.6 

 

0 0.149 0.184 2.109 0.405 0.127 0.0125 438.7 0.111 0.0953 3278 6249 839.7 

2004 0.00379 0.0265 0.0714 19.08 0.275 0.00869 0.0325 284.5 0.132 0.567 296.7 3291 214.5 

 
0.0615 0.161 0.185 2.039 0.402 0.115 0.0832 453.3 0.126 0.0903 2451 4898 786.2 

2005 0.0152 0.0303 0.0653 19.27 0.273 0.0136 0.0198 244.9 0.121 0.553 236.7 3094 237.3 

 

0.122 0.172 0.191 2.058 0.373 0.114 0.0320 431.9 0.117 0.100 2729 3999 743.7 

2006 0.00379 0.0379 0.0656 19.58 0.281 -0.0257 0.0251 256.8 0.117 0.603 392.0 3312 219.2 

 
0.0615 0.191 0.167 1.994 0.376 0.135 0.0630 438.3 0.115 0.0976 2222 3984 807.2 

2007 0.00379 0.110 0.0595 19.93 0.264 -0.0482 0.0332 230.6 0.113 0.591 1039 3702 224.5 

 

0.0615 0.313 0.170 2.033 0.337 0.140 0.0651 422.4 0.112 0.111 4590 4740 723.2 

2008 0.0114 0.0947 0.0587 19.89 0.311 -0.0649 0.0567 264.3 0.117 0.708 1470 4084 239.5 

 
0.106 0.293 0.190 2.024 0.353 0.150 0.124 442.0 0.111 0.133 5611 4372 669.4 

2009 0.00379 0.0606 0.0768 20.25 0.283 -0.0265 0.0985 271.8 0.0984 0.685 1507 3907 259.2 

 

0.0615 0.239 0.169 2.068 0.331 0.145 0.179 446.0 0.0935 0.123 5380 4373 732.2 

2010 0.00758 0.121 0.0840 20.46 0.288 -0.0268 0.0915 343.2 0.0988 0.580 558.4 3450 205.3 

 
0.0869 0.327 0.144 2.023 0.345 0.128 0.172 476.1 0.0925 0.131 3141 4236 837.6 

2011 0.00758 0.133 0.0728 20.50 0.304 -0.0364 0.0986 261.0 0.0991 0.637 712.2 3948 239.9 

 

0.0869 0.340 0.148 1.999 0.344 0.117 0.180 440.2 0.0908 0.165 3073 4654 821.0 

2012 0.0227 0.114 0.0640 20.48 0.312 -0.0298 0.0868 245.3 0.0963 0.591 2272 4157 218.7 

 
0.149 0.318 0.164 1.994 0.325 0.119 0.162 431.2 0.0896 0.157 5365 5105 788.4 

2013 0.0152 0.0871 0.0682 20.43 0.308 -0.0227 0.0904 272.5 0.0963 0.567 518.7 3735 210.3 

 

0.122 0.283 0.130 1.955 0.276 0.107 0.164 446.3 0.0916 0.145 2039 4303 736.9 

2014 0.00758 0.0871 0.0614 20.35 0.356 -0.00678 0.0892 308.7 0.0979 0.695 105.6 3442 342.5 

 
0.0869 0.283 0.137 1.989 0.403 0.107 0.159 463.1 0.0928 0.151 888.4 3978 1022 

2015 0.00758 0.0947 0.0431 20.00 0.387 -0.00251 0.0928 356.6 0.101 0.662 65.94 3313 310.2 

 

0.0869 0.293 0.144 2.045 0.436 0.107 0.157 480.2 0.0997 0.153 627.9 3656 853.8 

Total 0.00732 0.0687 0.0615 19.89 0.306 -0.0234 0.0751 272.3 0.107 0.607 751.1 3566 236.2 

  0.0853 0.253 0.164 2.099 0.368 0.125 0.149 444.8 0.103 0.147 3673 4553 794.7 
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de 1% das empresas realizaram aquisições no exterior. Para as variáveis Kauffman, estas 

só estão disponíveis a partir de 2002. A renda (PIB per capita) dos países e gastos 

militares também não estavam presentes em 2002 e 2003, e a série de tax rate inicia-se 

somente a partir de 2003 (vide tabela 3.5). 

 

Tabela 3.5 – Média e desvio-padrão das variáveis de nível país presentes no estudo 

Ano Acc Estab Gov QReg Lei Corrup Impos Renda D_Militar Trans Dens 

2001 . . . . . . . 3135 1.952 40 0.0100 

 

. . . . . . . 0 0 0 0 

2002 0.390 0.284 0.0317 0.287 -0.303 0.0109 . . . 40 0.0130 

 

. . . . . . . . . . 0 

2003 0.389 -0.000696 0.186 0.313 -0.400 0.101 34 . . 40 0.0130 

 

0 0 0 0 0 0 0 . . 0 0 

2004 0.508 -0.265 0.313 0.269 -0.132 0.307 34 9071 1.793 44.86 0.0120 

 

0.354 0.0305 0.656 0.582 0.689 0.683 0 14486 0.879 12.85 0 

2005 0.556 -0.337 0.374 0.455 0.0191 0.288 34.64 13838 1.853 47.88 0.0100 

 

0.575 0.779 0.851 0.705 0.975 0.874 2.782 16494 1.150 19.02 0 

2006 0.396 -0.306 -0.249 -0.0759 -0.468 -0.167 33.70 5552 1.401 39.10 0.00900 

 

0.126 0.212 0.141 0.203 0.113 0.0761 1.337 836.6 0.218 1.912 0 

2007 0.468 -0.334 -0.203 -0.0763 -0.455 -0.156 33.76 7154 1.391 39.41 0.0100 

 

0.0632 0.137 0.104 0.167 0.0584 0.122 1.704 482.2 0.227 1.918 0 

2008 0.498 -0.282 -0.0402 0.103 -0.289 0.0107 32.30 10028 1.452 41.28 0.0110 

 

0.250 0.284 0.370 0.314 0.447 0.410 5.477 7526 0.211 8.517 0 

2009 0.503 0.166 -0.0251 0.131 -0.154 -0.0539 33 8564 1.538 41.38 0.0100 

 

0.147 0.151 0.340 0.429 0.400 0.387 4.274 447.7 0.237 6.642 0 

2010 0.582 0.0155 0.0861 0.221 0.102 0.0941 33.94 13708 1.613 42.66 0.00900 

 

0.202 0.119 0.428 0.464 0.493 0.406 1.703 8653 0.606 9.783 0 

2011 0.511 -0.0849 -0.0506 0.213 0.0623 0.212 33.91 14129 1.512 41.86 0.0100 

 

0.150 0.219 0.295 0.220 0.291 0.259 1.853 6207 0.538 7.663 0 

2012 0.484 0.0631 0.0808 0.187 0.0446 0.0925 33.77 16118 1.642 43.87 0.0100 

 

0.289 0.349 0.517 0.476 0.576 0.526 3.720 11999 0.924 11.91 0 

2013 0.396 -0.220 0.150 0.261 0.106 0.0793 32.91 17413 1.609 45.09 0.0100 

 

0.573 0.537 0.611 0.572 0.652 0.657 3.463 16759 0.697 13.59 0 

2014 0.365 -0.0777 -0.0631 0.0440 0.00724 -0.279 32.91 13911 2.033 41.57 0.00900 

 

0.355 0.311 0.344 0.331 0.382 0.373 5.107 9028 2.568 7.178 0 

2015 0.391 -0.351 -0.113 -0.155 -0.150 -0.361 33.92 10662 1.502 41.08 0.00900 

 

0.169 0.267 0.330 0.365 0.386 0.365 2.216 9534 0.562 6.928 0 

Total 0.471 -0.139 -0.00381 0.120 -0.0948 -0.00820 33.53 12187 1.591 42.09 0.0103 

  0.281 0.337 0.423 0.411 0.486 0.454 3.231 9822 0.945 9.093 0.00130 

Fonte: Resultados da Pesquisa, 2017. 

 

Por uma perspectiva consolidada, percebe-se que as variáveis de nível país 

limitam as estimações devido a reduzida quantidade de aquisições fora do país. Além 

disso, dentro do painel amostral, fica evidente que as aquisições internacionais estão 

presentes em somente 0,7% observações empresa-ano, enquanto as aquisições de uma 

forma geral representam 6%. Tais conclusões estão reunidas na tabela 3.6: 
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Tabela 3.6 – Estatísticas descritivas consolidadas 

Variable Obs Mean Std.Dev. Min Max 

Aquis_int 3960 0.00732 0.0853 0 1 

Fezdeal 3960 0.0687 0.253 0 1 

ROA 3462 0.0615 0.164 -0.823 0.449 

Tam 3480 19.89 2.099 13.39 25.84 

Alavan 3480 0.306 0.368 0 2.827 

Flucx 2668 -0.0234 0.125 -0.670 0.308 

Intang 2409 0.0751 0.149 -0.000788 0.703 

Estoq 3057 0.107 0.103 0 0.435 

Degr 2561 3566 4553 0 51000 

Betwee 2561 236.2 794.7 0 8768 

Closen 1806 0.607 0.147 0.216 0.750 

Eigenv 2561 751.1 3673 -0 46067 

Lac 1806 272.3 444.8 0.0400 1000 

Dens 3960 0.0103 0.00130 0.00900 0.0130 

Acc 269 0.471 0.281 -1.581 1.496 

Estab 269 -0.139 0.337 -2.032 1.030 

Gov 269 -0.00381 0.423 -0.870 1.909 

QReg 269 0.120 0.411 -0.957 1.797 

Lei 269 -0.0948 0.486 -0.997 1.765 

Corrup 269 -0.00820 0.454 -1.007 1.888 

Renda 264 12187 9822 1452 67653 

D_Militar 264 1.591 0.945 0.418 13.51 

Impos 268 33.53 3.231 10 40 

        Fonte: Resultados da Pesquisa, 2017. 

 

A tabela de correlação 3.7, particionada em quatro devido ao tamanho, mostra 

que uma aquisição internacional tem correlação fraca, porém positiva e significante com 

empresas com uma maior geração de caixa, o que também procede com aquelas firmas 

que possuem maiores degree, closeness e betwenness. Nota-se que a realização de 

M&As também está correlacionada, negativamente, com a existência de lacunas 

estruturais. 

De forma complementar, verifica-se que as aquisições internacionais, 

geralmente, são realizadas em países com menor taxa de imposto e maior transparência, 

além de apresentar correlação positiva com todos os Índices de Kauffman e com maior 

mercado consumidor (representado pela renda per capita). Em face da tabela 3.7, 

cumpre ressaltar que apenas as variáveis Kauffman exibiram correlação forte, acima de 

0,70. Dessa feita, multicolinearidade não é um problema evidente no modelo estimado.  
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Tabela 3.7 – Matriz de correlação 

  Aquis Fezdeal ROA Tam Alavan Flucx Intang 

Fezdeal 0.3163* 1 

     ROA 0.0341* 0.0651* 1 

    Tam 0.0912* 0.2015* 0.3651* 1 

   Alavan 0.0292* 0.00730 -0.2783* -0.0501* 1 

  Flucx 0.0298 -0.0363* 0.3212* 0.1660* -0.0484* 1 

 Intang -0.0220 0.0425* 0.1334* 0.1859* -0.00730 0.00610 1 

Estoq 0.00120 0.00540 -0.00250 -0.2232* 0.0104 -0.1195* -0.3066* 

Degr 0.0714* 0.2261* 0.1538* 0.4323* 0.00950 0.0255 0.0643* 

Betwee 0.0717* 0.1720* 0.0910* 0.3009* 0.0176 0.0582* 0.00300 

Closen 0.0400* 0.1186* 0.0744* 0.1934* 0.0466* -0.0346 -0.00340 

Eigenv -0.00130 0.0914* 0.0454* 0.1426* 0.00530 -0.0119 0.0138 

Lac -0.0274 -0.0630* -0.0675* -0.2141* -0.0185 -0.0637* -0.00450 

Dens -0.0266* -0.0927* -0.0340* -0.1858* -0.0194 0.00490 -0.0726* 

Impos -0.3342* . 0.1046* -0.0575 -0.1411* -0.0438 0.1171* 

Trans 0.6003* . 0.1531* 0.0914 0.1390* 0.1124* -0.0661 

Acc 0.1826* . 0.1276* 0.0456 0.0473 -0.00760 0.00270 

Estab 0.0880 . 0.1008* 0.1163* 0.0834 0.0784 0.0477 

Gov 0.6463* . 0.1813* 0.0852 0.1554* 0.1588* -0.0617 

QReg 0.6018* . 0.1756* 0.1262* 0.1354* 0.1286* -0.0451 

Lei 0.5416* . 0.1498* 0.1674* 0.1436* 0.1636* -0.0211 

Corrup 0.5491* . 0.1842* 0.1135* 0.1252* 0.0755 -0.0256 

Renda 0.5376* . 0.1659* 0.1195* 0.1643* 0.1169* -0.00990 

D~Militar 0.3619* . 0.0816 0.0947 0.0912 0.1364* -0.0535 
 

  Estoq Degr Betwee Closen Eigenv Impos Trans 

Degr -0.1522* 1 

     Betwee -0.0984* 0.6647* 1 

    Closen -0.000200 0.2383* 0.1303* 1 

   Eigenv -0.1187* 0.5181* 0.2680* 0.0886* 1 

  Impos -0.0161 0.0741 0.1209* -0.0672 0.0573 1 

 Trans -0.0346 0.0345 0.0874 -0.0302 -0.0291 0.0662 1 

Acc -0.0513 0.0664 0.0923 -0.0360 0.0182 0.4085* 0.7386* 

Estab -0.0960 0.0615 0.0589 -0.0535 0.0934 0.1433* 0.6141* 

Gov -0.0322 0.0345 0.0832 -0.0644 -0.0332 0.0689 0.9428* 

QReg -0.0712 0.0478 0.0856 -0.0632 -0.0168 -0.0423 0.8511* 

Lei -0.0786 0.0679 0.1356* -0.0150 -0.00510 0.0718 0.9240* 

Corrup -0.0679 0.0625 0.0583 -0.0604 0.00460 0.0526 0.9200* 

Renda -0.0513 0.0706 0.1259* -0.0154 -0.00290 0.1929* 0.8890* 

D~Militar -0.00910 -0.0204 0.0575 -0.00460 -0.0345 -0.2251* 0.4087* 

Lac 0.0767* -0.4880* -0.1979* -0.3301* -0.1448* 0.0777 -0.0470 

Dens 0.0502* 0.0168 -0.0242 -0.2143* 0.0167 -0.0355 0.0111 
 

  Acc Estab Gov QReg Lei Corrup Renda 

Estab 0.5975* 1 

     Gov 0.6652* 0.5643* 1 

    QReg 0.6201* 0.4922* 0.8889* 1 

   Lei 0.6860* 0.6356* 0.9079* 0.8835* 1 

  Corrup 0.7275* 0.6076* 0.9119* 0.9128* 0.8831* 1 

 Renda 0.6558* 0.6228* 0.9018* 0.8169* 0.9223* 0.8351* 1 

D~Militar -0.0572 0.1907* 0.4460* 0.4763* 0.4552* 0.3895* 0.4178* 

Lac -0.0489 -0.0136 -0.0409 -0.0632 -0.0438 -0.0909 -0.0261 

Dens 0.0170 -0.0123 0.1087* 0.1359* -0.1327* 0.1913* -0.0443 



 44 

 

  D~Militar Lac Dens 

Lac 0.0205 1 

 Dens -0.0418 -0.0624* 1 
 

Fonte: Resultados da Pesquisa, 2017. 

 

O modelo estimado na tabela 3.8, tem como o objetivo analisar os determinantes 

da aquisição internacional. Ao considerar a equação I, apenas eigenvector foi 

significante a 10% para determinar a probabilidade de uma empresa brasileira realizar 

aquisições internacionais. Como a conexão de um conselho depende da conexão de suas 

ligações diretas, a centralidade de eigenvector pode ser interpretada como indicador que 

capta noções de poder e prestígio. Em outras palavras, um conselho pode estar bem 

conectado quando é percebido como prestigioso e poderoso, dando-lhe uma vantagem 

especial na obtenção de recursos, informações e favores.  

Tal resultado vai de encontro com achados similares presentes na literatura, 

como Sparrow et al. (2001) e Tsai (2001), que enfatizam que a existência de 

conselheiros com alto grau de centralidade na rede pode mitigar problemas de seleção e 

torná-los menos adversos, reduzindo a assimetria informacional no âmbito das fusões e 

aquisições. Todavia, o coeficiente não demonstra significado econômico, já que um 

aumento de 1000 em eigenvector da empresa estaria associado a uma diminuição da 

probabilidade de realizar uma aquisição internacional em 0,3%.  

Já na equação III, ao considerar apenas as empresas que realizaram alguma 

aquisição no período, nenhuma medida de centralidade foi significante. Quanto ao teste 

de robustez que levou em consideração a crise financeira internacional de 2008, essa 

variável não se mostrou significante para o modelo V, mas tem significância negativa a 

5% no modelo VI, indicando que as aquisições fora do país tendem a diminuir no 

período pós-crise. Vale enfatizar que as equações I, III, IV e VI foram estimadas por 

meio de um painel OLS, com efeitos fixos na firma, já a I e III também possuem 

dummies de ano, controlando assim por heterogeneidades da firma e eventos 

macroeconômicos, enquanto as equações IV, V e VI não possuem dummies de ano em 

razão da variável crise.  
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Tabela 3.8 – Painel com Modelos OLS e Probit para determinantes de M&As internacionais
 

As variáveis financeiras a nível da firma foram defasadas em 1 período com o objetivo de tratar para a 

simultaneidade. As equações III e VI também controlam para variáveis no nível país alvo do investimento 

(o nível de observações é reduzido, pois as variáveis em nível país só existem se houve algum tipo de 

aquisição no período). Como alternativa, foram estimadas as mesmas equações em probit, mas estas são 

menos robustas em razão da possível correlação entre o erro e as variáveis independentes do modelo. Para 

os modelos OLS, os erros estimados são robustos e clusterizados no nível da firma. 

 

 (OLS) (PROBIT) (OLS) (OLS) (PROBIT) (OLS) 

VARIABLES I II III IV V VI 

ROA 
0.0692 5.073 0.217 0.0694 3.346 0.601** 

(0.0588) (3.552) (0.163) (0.0642) (2.450) (0.267) 

Tam 
0.0105 0.486* 0.0128 0.0147* 0.316* -0.0158 

(0.00848) (0.277) (0.0174) (0.00792) (0.183) (0.0364) 

Alavan 
0.0179 1.863* 0.355* 0.0177 1.468** 0.547** 

(0.0371) (1.037) (0.210) (0.0338) (0.730) (0.235) 

Flucx 
-0.0167 -0.130 -0.181 -0.0202 0.404 -0.263 

(0.0505) (2.274) (0.201) (0.0513) (1.707) (0.231) 

Intang 
-0.0488 -9.870* -0.111 -0.0384 -6.387 -0.255* 

(0.0317) (5.860) (0.0937) (0.0270) (4.018) (0.136) 

Estoq 
0.00985 2.042 -0.334 0.0154 1.204 0.124 

(0.0798) (3.835) (0.382) (0.0797) (2.610) (0.569) 

Degr 
2.79e-06 0.000169 3.68e-06 2.86e-06 7.44e-05 3.04e-06 

(2.86e-06) (0.000113) (4.69e-06) (2.89e-06) (7.02e-05) (1.04e-05) 

Betwee 
-3.91e-06 -0.000280 8.40e-06 -3.34e-06 -8.05e-05 2.55e-05 

(1.18e-05) (0.000294) (1.09e-05) (1.21e-05) (0.000197) (1.97e-05) 

Closen 
0.00766 8.119 0.0285 -0.0274 -0.129 -0.146 

(0.0160) (25.93) (0.0833) (0.0197) (1.645) (0.191) 

Eigen 
-3.20e-06* -0.000226* -7.05e-06 -2.61e-06 -6.66e-05 -7.02e-06 

(1.72e-06) (0.000130) (4.91e-06) (1.60e-06) (5.45e-05) (6.80e-06) 

Lac 
5.47e-06 0.000101 5.69e-06 3.49e-06 9.81e-08 8.75e-06 

(1.60e-05) (0.000714) (2.04e-05) (1.57e-05) (0.000518) (2.76e-05) 

Impos 
  -0.0857***   -0.0595*** 

  (0.0141)   (0.0130) 

Trans 
  -0.0471**   -0.00858 

  (0.0204)   (0.0190) 

Acc 
  0.507   -0.751 

  (0.461)   (0.621) 

Estab 
  0.0885   0.136 

  (0.144)   (0.108) 

Gov 
  -0.517**   0.160 

  (0.257)   (0.356) 

QReg 
  -0.472***   -0.156 

  (0.163)   (0.115) 

Lei 
  -0.0149   0.0910 

  (0.315)   (0.267) 

Corrup 
  0.899***   0.199 

  (0.331)   (0.221) 

Renda   4.06e-05***   2.22e-05*** 

D_Military 
  (8.20e-06)   (7.58e-06) 

  0.472***   0.213* 

   (0.0923)   (0.118) 

Dens 
 -603.3  8.175 376.2 -41.79 

 (0)  (6.078) (265.2) (32.11) 

Crise 
   -0.00107 0.293 -0.205** 

   (0.0129) (0.459) (0.0846) 

Constant 
-0.238 -17.91 3.397*** -0.374* -14.89** 3.001** 

(0.173) (20.27) (1.254) (0.196) (5.836) (1.377) 

       

Observations 1,030 1,030 142 1,030 1,030 142 
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R-squared 0.031  0.924 0.011  0.832 

FIRM FE YES NO YES YES NO YES 

YEAR Dummy YES YES YES NO NO NO 

AIC -1449.714 177.0994 -292.648 -1450.51 182.7497 -191.5034 

Number of id 153 153 49 153 153 49 

Robust standard errors in parentheses  

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
 

Fonte: Resultados da Pesquisa, 2017. 

 

 

Em razão da não-significância estatística da variável crise na tabela 3.8, foi 

elaborado o Gráfico 3.1 com o intuito de representar a variação dos coeficientes do 

modelo geral em relação aos períodos Pré-Crise e Pós-Crise de 2008. Percebe-se, ao 

interpretar o gráfico, que todos estão alinhados e exibem pouca variação, salvo a 

Densidade Geral que apresenta alteração significativa após o evento de crise econômica. 

Tal discrepância neste coeficiente evidencia que o número de ligações existentes na rede 

de firmas brasileiras, em relação ao total de ligações possíveis, aumentou após a Crise 

de 2008, ou seja, o nível de coesão presente na network de empresas foi maior. 
 

 

 

 

      Gráfico 3.1: Variação dos Coeficientes do Modelo Pré e Pós Crise Financeira de 2008 

      Fonte: Resultados da Pesquisa, 2017 
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A tabela 3.9 evidencia os resultados estimados para o modelo considerando 

como variável dependente a realização da aquisição, independente se esta ocorre dentro 

ou fora do Brasil. A variável degree foi significante a 1% e com coeficiente positivo, 

demostrando que uma adição de 1000 nesta variável está associada com um aumento na 

probabilidade entre 1,59% e 1,65%, resultado robusto entre os métodos probit e de 

probabilidade linear.  

Dessa maneira, firmas com maior degree têm maior probabilidade de realizar 

fusões e aquisições. Tal resultado é de grande importância, pois demonstra que 

empresas com um maior número de laços com outros conselhos, através do board 

interlocking, aumentam a propensão a realização de M&As, considerando as operações 

concretizadas no mercado interno e externo. Tal evidência está em sintonia com a 

literatura apresentada (por exemplo: Wu, 2011; Cai Sevilir, 2012), enfatizando que o 

board interlocking pode apresentar-se como importante canal informacional e trazer 

benefícios para as empresas ante os processos de fusões e aquisições. 

Em face da hipótese de pesquisa erigida, infere-se que a 1% somente o número 

de laços (degree) de determinada empresa foi estatisticamente significante nos 

processos de M&A, isto é, o número de conselhos interligados pela firma com outras 

companhias, utilizando como proxy os próprios conselheiros (board interlocking). As 

demais medidas de network não demonstraram significância ou significado econômico 

(closeness, eigenvector, betweenes, lacunas estruturais e densidade – também entendido 

como coesão da rede).  
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Tabela 3.9 – Painel com Modelos OLS e Probit para determinantes de M&As (independente se 

ocorreram internamente ou fora do país)
  

 

As equações I e III, foram estimadas por meio de um painel OLS, com efeitos fixos na firma, já a equação 

I contempla dummies de ano, controlando assim por heterogeneidades da firma e eventos 

macroeconômicos, enquanto as equações III e IV não possuem dummies de ano em razão da variável 

crise. Assim como procedido na estimação anterior, as variáveis financeiras a nível da firma foram 

defasadas em 1 período com o objetivo de tratar para a simultaneidade. As equações não possuem 

controles para variáveis no nível país alvo do investimento devido ao fato de quando a variavel assume 

valor 0, não existem observações para o nível país. Como alternativa foram estimadas as mesmas 

equações em probit, porém estas são menos robustas em razão da possível correlação entre o erro e as 

variáveis independentes do modelo. Para os modelos OLS, os erros estimados são robustos e 

clusterizados no nível da firma. 
 

 (OLS) (PROBIT) (OLS) (PROBIT) 

VARIABLES I II III IV 

     

ROA -0.0162 0.395 0.0175 0.695 

 (0.170) (1.074) (0.166) (1.040) 

Tam -0.0148 0.147* -0.00194 0.149* 

 (0.0330) (0.0803) (0.0277) (0.0786) 

Alavan -0.0599 0.108 -0.0845 -0.0687 

 (0.0913) (0.489) (0.0914) (0.521) 

Flucx 0.0605 0.400 0.0456 0.408 

 (0.117) (0.843) (0.118) (0.828) 

Intang -0.0829 -0.661 -0.0405 -0.433 

 (0.114) (0.685) (0.0980) (0.664) 

Estoq 0.235 1.353 0.168 1.518 

 (0.302) (1.230) (0.288) (1.219) 

Degr 1.54e-05*** 9.08e-05*** 1.65e-05*** 0.000101*** 

 (5.85e-06) (3.38e-05) (6.03e-06) (3.26e-05) 

Betwee -3.69e-05* -0.000146 -4.14e-05** -0.000183* 

 (1.99e-05) (0.000104) (1.98e-05) (0.000101) 

Closen -0.0371 0.103 -0.0543 0.0501 

 (0.104) (0.781) (0.0797) (0.667) 

Eigenvec -4.30e-06 -2.33e-05 -4.25e-06 -2.45e-05 

 (3.18e-06) (1.86e-05) (3.20e-06) (1.75e-05) 

Lac -8.16e-06 5.48e-05 6.99e-07 8.79e-05 

 (3.53e-05) (0.000232) (3.44e-05) (0.000228) 

Dens  -1,175 2.759 3.910 

  (0) (15.15) (118.9) 

Crise   0.0405 0.119 

   (0.0367) (0.209) 

Constant 0.343 5.056*** 0.0958 -5.720*** 

 (0.667) (1.791) (0.572) (2.085) 

     

Observations 1,030 1,030 1,030 1,030 

 

R-squared 

0.031  0.016  

Number of id 153 153 153 153 

Firm FE YES NO YES NO 

Year Dummy YES YES NO NO 

AIC 211.7227 694.1053 205.9576 686.9191 
 

Robust standard errors in parentheses 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
 
 

Fonte: Resultados da Pesquisa, 2017. 
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3.5 Considerações Finais 

 

 Uma gama de fatores pode motivar as empresas a conduzirem movimentos de 

fusão e aquisição, desde ganhos de escala até redução de custo de capital, passando por 

inúmeros outros elementos que levam à opção da concentração de atividades e aquisição 

de outras firmas. Todavia, a decisão última de participar dessas M&As será tomada no 

Conselho de Administração. Dessa feita, as características desse órgão colegiado podem 

exercer influência sobre as fusões e aquisições, conforme evidências apontadas pela 

literatura. 

Baseado nesse pressuposto, este primeiro ensaio determinou como objetivo 

central analisar se o board interlocking reduz a assimetria informacional em operações 

de M&A, fazendo com que firmas bem posicionadas na rede (alto grau de centralidade) 

sejam mais propensas a participarem de processos de fusão e aquisição. 

 Os resultados indicam, basicamente, que o número de laços de uma firma 

(degree), que capta as ligações dessa empresa via Conselhos de Administração com 

outras companhias, afeta a participação delas em processos de M&A, isto é, o board 

interlocking influencia na concretização de fusões e aquisições. Contudo, as outras 

medidas de rede não demonstraram significância, casos dos indicadores closeness, 

eigenvector, betweenes e lacunas estruturais. 

 O teste de robustez conduzido neste ensaio pretendeu observar a existência de 

diferenças significativas na rede de empresas e coeficientes de centralidade, observando 

o período Pré e Pós-Crise Financeira de 2008. Apesar de todas as outras variáveis não 

apresentarem variância representativa, a densidade geral da network aumentou no 

período após o eclodir da crise, indicando que o grau de coesão na rede foi superior 

depois de 2008. Apesar disso, essa maior densidade observada não afetou os processos 

de fusão e aquisição.  

 Espera-se com esses resultados contribuir para um melhor grau de compreensão 

acerca dos movimentos de M&A acontecidos em países emergentes, especialmente o 

Brasil, em função de suas características específicas. Contudo, não foi possível explorar 

de forma aprofundada o impacto das características de nível país neste contexto, uma 

vez que as empresas brasileiras realizaram, na grande maioria dos casos, aquisições no 

mercado doméstico, impedindo uma análise cross-country detalhada, sendo esta uma 

limitação relativa aos dados deste estudo. 
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4. ENSAIO II: REFLEXOS DA FORMAÇÃO DE SMALL WORLDS NOS 

PROCESSOS DE FUSÃO & AQUISIÇÃO  

 

4.1 Motivação e Problema de Pesquisa 

 

 Com o crescimento dos mercados de capitais, principalmente em países em 

desenvolvimento ou emergentes (Weber, Davis e Lounsbury, 2009), o Conselho de 

Administração ganhou maior interesse de pesquisa (Johnson et al., 2013; Campello, 

Ferrés e Ormazabal, 2015; Barroso-Castro, Villegas-Periñan e Dominguez, 2017), dado 

que é um órgão fundamental para a governança corporativa das empresas, 

especialmente no que tange a representação dos acionistas junto a firma e o exercício 

das funções de monitoramento (Lazzarini, 2011).  

O cenário econômico das últimas décadas reforça uma ampliação no número de 

fusões e aquisições ocorridas globalmente (Erel et al., 2012; Burksaitiene e Garskaite-

Milvydiene, 2017), sendo o board peça-chave no ato de decidir investir ou não em outra 

firma via M&A (Schonlau e Singh, 2009; Cukurova, 2012; Zhang, 2016). Todavia, 

além da existência de board interlocking nos países, fazendo com que empresas estejam 

conectadas por meio de conselheiros interligados, nota-se outro fenômeno comum 

dentro dessa ampla rede de firmas entrelaçadas: os chamados mundos pequenos (Small 

Worlds).  

De acordo com Watts e Strogatz (1998), bem como Watts (1999) e Newman 

(2004), os Small Worlds acontecem quando atores de uma rede estão agrupados de 

forma esparsa, mas, em concomitância, estão conectados com atores externos ao seu 

grupo, através de um número reduzido de atores intermediários. Por isso, a ideia 

essencial dos Small Worlds é de que podem coexistir uma rede esparsa com alto grau de 

agrupamento e um pequeno comprimento de caminhos entre os atores, o que afeta, 

diretamente, a disseminação de informações (Uzzi e Spiro, 2005; Schilling e Phelps, 

2007).  

 Em face disso, diversos estudos exploraram as propriedades das redes de Small 

Worlds e as implicações das mesmas (Baum, Shipilov e Rowley, 2003; Davis, Yoo e 

Baker, 2003; Fleming et al., 2007), havendo dissonâncias no tocante as implicações das 

r   s    ―mun o p qu no‖ qu nto  o   s mp nho   s  orpor    s   lt rn n o  ntr  

efeitos significativos e outros estatisticamente não representativos (Uzzi, Amaral e 

Reed-Tsochas, 2007).  
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Tais inconsistências enaltecem a necessidade de mais evidências do impacto das 

redes de Small Worlds sobre resultados organizacionais, especialmente com relação à 

performance financeira das firmas (Sullivan e Tang, 2012). Em função disso, temas 

relacionados aos Small Worlds consolidam um importante campo de pesquisas no 

escopo geral dos estudos de redes, afinal trata-se do agrupamento de interações 

localmente densas, conectadas por poucos laços (Milgram 1967; Watts e Strogatz, 1998; 

Fleming et al., 2007; Sun e Chan-Lau, 2017). 

Análises do efeito do Small World em redes corporativas e de diretores foram 

realizadas através de perspectivas distintas, e para a realidade de diversos países, tais 

como: Alemanha (Conyon e Muldon, 2006; Kogut, 2012), África do Sul (Durbach e 

Parker, 2009), Austrália (Robins e Alexander, 2004), Canadá (Conyon e Shipilov, 

2012), Estados Unidos (Strogatz, 2001; Newman, Strogatz e Wats, 2001; Battiston e 

Catanzaro, 2004; Caldarelli e Catanzaro, 2004; Davis, Yoo e Baker, 2003), Dinamarca, 

Noruega e Suécia (Sinani et al., 2008; Edling et al., 2012), Itália (Battiston e Catanzaro, 

2004; Caldarelli, 2007), Países Baixos e Suíça (Heemskerk e Schnyder, 2008; Kogut, 

2012), além de Espanha, França, Chile, Israel, Coréia, México e Taiwan (Brookfield et 

al., 2012). 

No entanto, pesquisadores vêm destacando a importância de investigar este 

assunto para países com características específicas, como é o caso das economias 

emergentes e em desenvolvimento (Sun e Chan-Lau, 2017), dado que variáveis de nível 

institucional, governamental, legal ou macroeconômica podem afetar a formação de 

―mun os p qu nos‖ n s r   s  orpor tiv s ou     iretores, o que foi feito por Biswas 

(2016) para a Índia, e Sankowska e Sindak (2016) para o contexto polonês.   

Em suma, verifica-se que a curta distância entre os atores de uma rede favorece a 

disseminação de informações e transmissão de ideias, atributo fundamental nos 

processos de mergers and acquisitions (Palmer, Barber, Zhou e Soysal, 1995; Kogut e 

Walker, 2001; Davis, Walker e Kogut, 2012; Biswas, 2016), mas um número limitado 

de estudos fez esta associação entre board interlocking, Small Worlds e mergers and 

acquisitions.  

Palmer, Barber, Zhou e Soysal (1995) evidenciaram que o forte interlocking 

existente entre bancos e empresas promovem aquisições amigáveis, em oposição às 

hostis. Enquanto Kogut e Walker (2001), para o contexto alemão, identificaram que a 

maioria das aquisições ocorreram quando haviam fortes laços de propriedade com 

atores centrais, incluindo governos estaduais. 
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 Por outra faceta, Davis, Walker e Kogut (2012) examinaram o efeito das redes 

de propriedade e formação de Small Worlds, na Alemanha e nos Estados Unidos, sobre 

todas as aquisições anunciadas pelas maiores empresas de cada economia, durante a 

primeira metade do século XXI. Os resultados indicam um efeito robusto da distância e 

da centralidade nos processos de M&A, e muito embora os resultados sejam 

semelhantes entre os dois países, divergências institucionais são observadas, como o 

papel dominante desempenhado pelos fundos mútuos nos Estados Unidos, enquanto na 

Alemanha os bancos ainda têm determinada centralidade, além de diferenças históricas 

como a rede dispersa americana e a força dos representantes dos trabalhadores no caso 

germânico
13

. 

O presente trabalho tenciona investigar os laços de conselheiros (board 

interlocking) e a existência de Small Worlds no contexto de fusões e aquisições. Em 

harmonia com os preceitos de Burt (1992), players que desempenham uma função de 

ponte entre grupos distintos gozariam de melhores condições para transformar essas 

discrepâncias em novas ideias e oportunidades, o que pode ser verificado nos boards 

das firmas quando almejam novas oportunidades de investimentos em mercados 

emergentes (Mendes-da-Silva, 2011; Rossoni, 2014). 

Conforme definido por Cohen e Levinthal (1989, 1990 e 1994) as firmas 

possuem determinada capacidade de absorção, o que reflete o poder de reconhecer nova 

informação ou conhecimento externo, assimilá-lo em suas rotinas organizacionais, 

visando melhorar sua performance.  

Diante disso e partindo da premissa de que as redes de Small Worlds melhoram a 

transmissão de informação entre os atores que dele fazem parte (Uzzi e Spiro, 2005; 

Schilling e Phelps, 2007; Nahapiet, 2008; Biswas, 2016; Sankowska e Siudak, 2016), 

reduzindo a assimetria informacional e proporcionando acesso a informação 

privilegiada, isto pode favorecer as empresas que participam de processos de M&A.  

Apesar das pesquisas citadas anteriormente, não foi verificado na literatura um 

número representativo de estudos que associem a temática dos Small Worlds com as 

fusões e aquisições, especialmente para o cenário de países emergentes, com destaque 

                                                           
13

 À luz dos resultados descritos, é primordial considerar que as diferenças examinadas persistem ao 

longo do tempo em ambos os países, apesar das pressões existentes por uniformidade (como as restrições 

legais, sendo nos EUA um caso emblemático a aprovação da Lei Sarbanes-Oxley (SOX), em 2002, e na 

Alemanha uma série de restrições legais impostas após a aquisição da Mannesmann pela Vodafone, em 

1999, alterando completamente o ambiente jurídico, o que também tem efeitos sobre as redes) (Davis, 

Walker e Kogut, 2012). 
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para o Brasil nesta conjuntura, que nas primeiras décadas dos anos 2000 presenciou um 

ambiente econômico favorável aos processos de fusão e aquisição, dado o crescimento 

de grupos empresariais nacionais e os vultosos investimentos no exterior (Weber, Davis 

e Lounsbury, 2009).  

Sob esse enfoque, para preencher as lacunas de estudos que analisam a 

influência dos Small Worlds nos processos de M&A em mercados emergentes, esta 

pesquisa tem como hipótese, ante as evidências existentes na literatura de formação de 

Small Worlds entre as empresas brasileiras conectadas através de conselheiros (board 

interlocking), que: 
 

 

 

 H1: A existência de Small Worlds na rede de firmas brasileiras tem influência 

significativa nos processos de M&A conduzidos por essas empresas.  
 

4.2 Plataforma Teórica e Empírica 
 

4.2.1 Gênese da Teoria de Small World e Racionalidade Econômica do Modelo 

 

As raízes da teoria de redes Small Worlds têm por substrato os trabalhos gráficos 

de teóricos matemáticos (tais como: Solomonoff e Rapoport, 1951; Erdos e Renyi, 

1959). Todavia, foi Milgram (1967) que concebeu de forma seminal a estrutura de 

Small Worlds quando enfatizou que indivíduos estão separados por poucos passos de 

distância, mesmo estando em redes de grande porte
14

.  

A posteriori, Travers e Milgram (1969) formalizaram essa ideia ainda incipiente 

de Small Worlds, quando calcularam a probabilidade de duas pessoas escolhidas de 

maneira aleatória se conhecerem em dada população, notando que neste tipo de rede a 

quantidade média de passos (distância média entre dois nós em uma rede) é pequena, 

em função da observância de high clustering.    

A análise da topografia da rede pode ocorrer mediante a consideração de dois 

níveis basicamente: do vértice ou nó, e de rede. No grau do nó, duas classes de métricas 

                                                           
14

  O teste inovador proposto pelo psicólogo Stanley Milgram (1967) sobre a hipótese dos mundos 

pequenos foi, a princípio, algo simples, mas revelador. Milgram (1967) almejava enviar uma série de 

cartas para um amigo, que era corretor de valores, em Boston. No entanto, ele distribuiu essas cartas para 

uma seleção aleatória de pessoas em Nebraska e os instruiu levar as cartas para o destinatário final. 

Detalhes à parte do experimento, o resultado último foi que várias cartas chegaram ao amigo corretor 

(destinatário) e Milgram verificou que elas haviam passado, ao longo do caminho, por cerca de seis 

indivíduos, em média. Milgram demonstrou assim a existência dos Small Worlds, sendo este achado 

batizado posteriormente de "seis graus de separação" (Guare, 1990). 
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são frequentemente adotadas: centralidade e eficiência de laços, como bem descrito no 

ensaio anterior no tocante as variáveis de network.  

A centralidade é uma propriedade que reflete o quão central um determinado 

ator i é na rede da qual ele faz parte e, entre as diversas proxies utilizadas para estimar a 

centralidade de um ator no escopo de uma rede, as mais usuais são: i) a centralidade de 

grau (Degree) e ii) a centralidade de intermediação (Betweenness), conforme advogam 

Wasserman e Faust (1994) e Scott (2000). A primeira, Degree, CD (ni), leva em 

consideração apenas as relações adjacentes, realçando a centralidade local do ator i. Em 

termos absolutos, um ator inserido em uma rede composta por g atores pode alcançar, 

no máximo, (g – 1) laços. 

 Entretanto, interações entre dois atores não-adjacentes podem depender de um 

conjunto de outros atores, os quais podem exercer algum controle sobre as interações 

entre dois atores não adjacentes. Desse modo, se para colocar em contato dois atores n2 

e n3, o menor caminho é n2  n1  n4  n3, então, pode-se presumir que os atores n1 e 

n4 controlam as interações entre os atores n2 e n3. Surge daí a concepção de 

Betweenness, que diz respeito a interação entre atores não-adjacentes, isto é, o ator i 

possui   rt  ―r spons  ili    ‖ n  r       r l  ion m ntos p r   om os  tor s j e k.  

Vis-à-vis de tais condições, se forem contados os laços (caminhos) de distância 

d(nj,nk) que passam através do agente i, tem-se uma medida de “stress”. Quando existe 

mais de um caminho possível entre j e k, todos os caminhos que passam pelo ator i são 

considerados equiprováveis. Destarte, o Betweeness para ni é a soma das probabilidades 

estimadas para todos os pares de atores não se incluindo o i-ésimo ator, e é dada por 

(4.1): 

 

         ∑
       

                                                    (4.1) 

Onde gjk é o número de caminhos que ligam dois atores. Portanto, a probabilidade de 

um caminho ser escolhido é simplesmente 
 

   
. Todavia, Freeman (1979) considera ser 

possível que determinado ator i possa estar envolvido na comunicação entre dois atores. 

Nesse caso, a probabilidade seria dada por 
       

   
, levando em consideração o 

pressuposto de que os caminhos são equiprováveis para estabelecimento de 

comunicação entre atores. 
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 Além da quantidade de laços diretos criados entre as empresas (por meio dos 

conselheiros, o que reflete a centralidade de grau), a eficiência de laços possibilita 

verificar se as lacunas estruturais (Structural Holes) da rede são exploradas (Burt, 

1992). A teoria assume, portanto, que quanto maior a diversidade de um ator na rede, 

maior, por conseguinte, o acesso a recursos diferentes daqueles do grupo social que 

interage com maior frequência (Mizruchi, 1996; Lin, 2001).  

Burt (1992) prossegue neste raciocínio e apregoa que as Structural Holes são 

caracterizadas por relacionamentos não-redundantes entre dois atores. Assim sendo, 

quanto menor o número de laços redudantes maior o número de lacunas estruturais na 

rede, havendo menor redundância de informação (Borgatti, 1997). Trazendo à tona essa 

conceituação, verifica-se que o elemento das Structural Holes é a extensão da estrutura 

social de um ambiente competitivo gerará oportunidades para alguns atores, por via dos 

relacionamentos que esses possuem. Infere-se, portanto, que o controle e a participação 

na difusão da informação definem o capital social das lacunas estruturais (Burt, 1992). 

Transplantando essa argumentação para o objeto do presente estudo, pode-se 

considerar que se os laços não-redundantes (i.e. eficientes) possibilitam determinada 

empresa participar de diferentes grupos e permitem maior acesso a distintos recursos 

(especialmente informações privilegiadas), espera-se, portanto, que essa firma 

maximize sua propensão a participar de processos de M&A, dadas as características da 

rede. Abaixo serão apresentados os aspectos conceituais que envolvem os Small Worlds.  

 

Small Worlds 

 Na descrição de um sistema do mundo real como rede, Easley e Klienberg 

(2010) consideram que cada componente desse sistema é representado por um vértice 

ou nó, sendo os relacionamentos ou interações entre esses membros retratados como 

laços. Dessa maneira, dois nós são considerados vizinhos se estão ligados por um laço e 

a centralidade de grau di do i-ésimo nó é o número de vizinhos que i possui. Por isso, a 

distância mínima do caminho entre dois nós é também o número mínimo de laços que 

devem ser percorridos de um nó para o outro. Denota-se, portanto, o valor médio da 

distância mínima para todos os pares de nós da seguinte forma (4.2): 

   
 

       
 ∑                                                     (4.2) 
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 Ademais, o conceito essencial de redes Small Worlds é o designado clustering, 

que mede o quão os vizinhos de um nó estão interconectados. Assim sendo, o clustering 

coeficiente, ou coeficiente de agrupamento, do i-ésimo nó, segundo Watts e Strogatz 

(1998), tem a seguinte representação (4.3): 

  
    

   

         
                                                   (4.3) 

Em que Ei refere-se ao número de laços entre os vizinhos do i-ésimo nó e o clustering 

coefficient da rede C
ws

 é, portanto, a média dos   
   de todos os seus nós. Outra 

formulação proposta por Newman et al. (2000) para clustering coefficient e amplamente 

utilizada na literatura internacional é    (4.4), ou seja: 

   
                               

                      
                                  (4.4) 

Onde um triângulo é o conjunto de três nós conectados entre si. Uma rede G com n nós 

e m laços é um Small World se ela possui: i) distância similar e ii) valores mais elevados 

para clustering coefficient dos nós, se comparada à rede aleatória equivalente de Erdos-

Rényi (E-R), caracterizada pelos mesmos m e n, conforme descrito por Bollobás (2001). 

Dito de outra forma: Lg   Lrand, enquanto C Actual >> C Random. 

 Desse modo, Lg será a distância curta (média) mais observada dentro de G, e   
  

será o seu clustering coefficient observado, calculado conforme (4.4). Por sua vez Lrand e 

     
  serão as quantidades correspondentes para a rede E-R aleatória equivalente. Tais 

argumentações solidificam a proposição semi-quantitativa de Small World a seguir: 
 

Definição 1: A rede G é dita uma rede Small World se Lg  Lrand e   
  >>      

 . 

Com base nas medidas de distância e clustering coefficient supracitadas, obtém-

se   
  por meio de (4.5) e   por meio de (4.6), as quais permitem calcular a proxy de 

Small World   . O que pode ser observado adiante: 

  
   

  
 

     
                                                        (4.5)          

e 

    
  

     
                                                      (4.6) 
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Em que Lrand = 
     

     
   enquanto k indica o valor esperado para a centralidade de grau no 

âmbito da rede G. Dessa feita, a métrica de Small World       será dada por (4.7) 

    
  

 

  
                                                        (4.7) 

A definição categórica de redes Small World anteriormente detalhada implica 

que     1 e   
  >> 1, logo, em consequência disso:    > 1. Após tais proposições, uma 

definição categórica quantitativa para redes Small World pode ser adotada. 

Definição 2: A rede G é dita uma rede Small World se    >1. 

A rigor, o Small World permite captar mudanças na topologia e, em função 

disso, a estrutura da rede G pode ser descrita por meio de díspares métricas, entre essas 

múltiplas possibilidades destaca-se a densidade  , que é crucial na determinação do 

Small World e pode ser representada por (4.8): 

 

   
  

       
                                                    (4.8) 

 

Ante tal denotação, se a densidade    1 então     1 e L  1, uma vez que 

todos os nós da rede G tornam-se interconectados. Esse raciocínio seria aplicável a uma 

dada rede do mundo real e sua equivalente aleatória E-R. Assim, independentemente de 

n, a densidade de laços implica baixos valores para Small World. 

Watts e Strogatz (1998) integrou os conceitos de agrupamento e distância do 

caminho entre os atores ao considerarem os extremos de gráficos regulares e aleatórios. 

Nos gráficos regulares, onde cada nó está conectado a seus k vizinhos mais próximos, 

há alto agrupamento e longo comprimento de caminho. A título de exemplificação, 

consideremos k = 4, nesta hipótese os vizinhos imediatos seriam conectados 

diretamente, enquanto os vizinhos distantes estariam conectados por meio de um grande 

número de laços indiretos.  

Em contraste, nos gráficos aleatórios, observa-se baixo agrupamento e curto 

comprimento de caminho. Por isso, em um gráfico puramente aleatório, é tão provável 

que um ator esteja conectado a seus vizinhos imediatos quanto a vizinhos distantes. 

Entre esses dois extremos estão os regimes intermediários do mundo pequeno - gráficos 

essencialmente regulares com um pequeno número de conexões aleatórias. Nestes 
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grafos, o clustering elevado (relativo a um gráfico aleatório) e o comprimento baixo do 

trajeto (relativo a um gráfico regular) coexistem simultaneamente. A Figura 4.1 abaixo 

ilustra os extremos e o regime intermediário do Small World. 

 
 

Figura 4.1: Exemplos Idealizados dos Tipos de Redes Regular, Small World e Randomizadas 

 
 

Fonte: Somente a configuração do meio representa uma rede de Small World que simultaneamente exibe 

alto cluster e curto comprimento de caminho. É, essencialmente, uma rede regular com algumas conexões 

aleatoriamente redestratadas. Reproduzido com permissão da Macmillan Publishers Ltd: Watts e Strogatz, 

Nature, 393, 440-442 (1998). 

 

Uma ressalva deve ser aqui revelada, pois afeta diretamente toda conceituação 

até aqui erigida e refere-se ao fato de que há uma importante limitação nas medidas do 

mundo pequeno: a rede deve estar totalmente conectada (ou seja, deve existir um 

caminho entre quaisquer dois nós). Contudo, as redes sociais reais geralmente incluem 

nós isolados. Neste ensaio foram cumpridas as convenções da maioria das pesquisas 

nesta área (Baum, Shipilov e Rowley, 2003; Davis, Yoo e Baker, 2003; Verspagen e 

Duysters, 2004; Uzzi e Spiro, 2005; He e Hosein Fallah, 2009; Fatt, Ujum e Ratnavelu, 

2010; Ebadi e Schiffauerova, 2015; para o desenvolvimento de um método de 

ponderação harmônica), concentrando a análise no componente principal e totalmente 

conectado dentro de cada região. 

Vale também dizer, tendo em consideração a abordagem postulada por Gulati et 

al. (2012), que o Small World pode apresentar variações ao longo do tempo. A Figura 

4.2 condensa tais observações e no Painel A apresenta três elementos de rede 

inicialmente disjuntos. Já no painel B, estes componentes tornam-se mais densos como 

resultado da formação de laços locais, além disso eles também se conectam uns aos 

outros através de laços de ponte, resultando assim em um mundo pequeno e maduro.  

À medida que a formação aumentada de laços de ponte produz um espaço de 

informação homogêneo, resulta em (i) diminuição da formação de novos laços de ponte, 

levando a uma maior separação do ator; e (ii) fragmentação da rede e auto-contenção, 

onde um cluster se desconecta do Small World enquanto nenhum novo ator entra no 
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sistema de fora (Painel C). Como resultado disso, o Small World apresentar-se-ia tal 

como uma curva U invertido, assim como demonstrado por Zhang et al. (2016). 

 

Figura 4.2: Aumentando e diminuindo o Small World da network 

 

 
 

Fonte: Adaptado de Gulati et al.. (2012, p. 454). 
 

 

 Dessa feita, a metodologia de Small World vem sendo utilizada em pesquisas de 

múltiplas áreas, sendo o foco deste ensaio a aplicação do modelo descrito para o tema 

de governança corporativa e seus impactos financeiros. 

 

4.2.2 Pesquisas conduzidas em Small World no contexto de Corporate Governance 
 

Partindo das pesquisas precedentes (Milgram, 1967 e Travers e Milgram, 1969), 

a publicação de Watts e Strogatz (1998) renovou as investigações em redes sociais e 

corporativas, ao observar a existência de estruturas de Small Worlds em muitos tipos de 

topologias caracterizadas por baixa densidade. Desse modo, um Small World é uma rede 

de clusters  n o s  r stringin o   um úni o ―  r ulo int rno‖  m s um  onjunto    

grupos conectados por curtas distâncias sociais.  

O modelo de Small Worlds ocasionado por board interlocking foi explorado por 

um número pouco expressivo de pesquisadores (Davis, Yoo e Baker, 2003; Baum, 

Shipilov e Rowley, 2003; Conyon e Muldoon, 2006; Sun e Chan-Lau, 2017), e, no 

Brasil, também há poucas investigações que rumam neste sentido (Mendes-da-Silva, 

2011).  

Conyon e Muldoon (2006) constataram o conceito de Small Worlds para três 

importantes economias mundiais, a saber: Estados Unidos, Reino Unido e Alemanha, e 

focalizaram os efeitos dessas formações de elites corporativas no desempenho das 

empresas, bem como Davis, Yoo e Baker (2003) que detectaram, em três momentos 

distintos no tempo, a existência de mundo pequeno no ambiente corporativo norte-

americano. 
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De acordo com Davis, Walker e Kogut (2012) a estrutura da rede de propriedade 

interfere no comportamento estratégico das empresas que compõem os Small Worlds. 

Na Alemanha, as empresas conectadas a um proprietário com alta interdependência 

eram mais propensas à aquisição quando comparadas àquelas com prevalência de 

propri tários p riféri os  sug rin o qu  os propri tários   s mp nh r m um ―p p l    

 orr t g m‖  s n o os  ancos atores ativos neste cenário.  

Em contraste, nos Estados Unidos as instituições financeiras têm sido, por muito 

tempo, proprietárias relativamente passivas, mesmo quando detêm grandes 

participações, como observado nos últimos tempos. Todavia, os proprietários com 

caminhos médios curtos (distância) para outros proprietários facilitaram anúncios de 

fusão, sugerindo que a difusão de informação é a fonte mais provável de influência 

nesses movimentos de M&A (Davis, Walker e Kogut, 2012). 

Diversos países foram objetos de investigação e enquanto alguns não 

apresentaram uma estrutura de Small World, caso da Coreia do Sul, por exemplo 

(Kogut, 2012), em outros houv  form   o    ―mun os p qu nos‖, como observado na 

Noruega e na Suécia (Davis, Yoo e Baker, 2003; Baum, Shipilov e Rowley, 2003; 

Conyon e Muldoon, 2006). Sullivan e Tang (2012), levando em consideração uma 

amostra de empresas de Venture Capital nos Estados Unidos, para a série 1995-2003, 

identificaram a existência de Small Worlds na rede e notaram que este tem impacto 

positivo sobre o desempenho da empresa, que pode variar conforme múltiplos 

determinantes da capacidade de absorção de cada firma.  

Segundo Sankowska e Siudak (2016), através de análises empíricas para 

empresas do mercado de capitais polonês, as redes corporativas através de board 

interlocking apresentam características de Small Worlds e a velocidade de transferência 

de informações é maior do que em uma rede randomizada. Biswas (2016) investigou 

uma amostra de empresas indianas listadas na National Stock Exchange e concluiu que 

há formação de Small World na rede de empresas da Índia conectadas através do board 

interlocking. Sobretudo, Biswas (2016) inferiu que a rede se tornou ainda mais 

integrada após a introdução de novos regulamentos de governança corporativa no país. 

Os resultados indicam também que há uma relação negativa entre o comprimento médio 

do caminho e a probabilidade de efetivação de aquisições, indicando a importância de 

um maior alcance da informação entre as empresas dentro da rede.  

Adicionalmente, o artigo encontra uma relação não-linear dada pela curva em 

forma de U invertido entre o agrupamento em nível das firmas e a probabilidade de 
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aquisição, ou seja, inicialmente o aumento do agrupamento tem um efeito positivo 

através do efeito da qualidade da informação e, em níveis mais elevados, o efeito de 

redundância informacional negativa predomina, provocando tal relação curvilínea 

(Biswas, 2016). 

Sun e Chan-Lau (2017) evidenciou a existência de Small World na topologia de 

rede bancária, o que afeta diretamente o sistema financeiro. Conforme a pesquisa, 

choques exógenos na rede, como, por exemplo, períodos de crise econômica, podem 

amplificar adversidades e tornar as firmas que integram este mundo pequeno mais 

vulneráveis, levando os autores a dimensionarem o risco macro e microprudencial das 

empresas conectadas e com alto coeficiente de agrupamento. 

 

4.3 Método 
 

 

4.3.1 Coleta de dados e Variáveis 
 

 

 

 Este ensaio, através de uma base de dados de 174 empresas, visa testar 

empiricamente como a formação de Small Worlds afeta a probabilidade dessas firmas 

realizarem fusões e aquisições no mercado doméstico e internacional.  

Para cumprir com este propósito, foram utilizadas três bases de dados distintas: 

i) os dados dos Conselhos de Administração das empresas brasileiras de capital aberto 

obtidos na CVM; ii) os dados sobre os deals (transações) de fusões e aquisições 

extraídos da Thomson Reuters; e iii) os dados das demonstrações financeiras das 

companhias retirados da Bloomberg. 
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Tabela 4.1 – Relação das Variáveis 

Variáveis Descrição  

Variável dependente  

Aquisição (Aquis) Variável Dummy: é igual a 1 se pelo menos uma aquisição foi realizada por uma 

empresa i ou por suas subsidiárias, em ano t, em um país alvo k, zero caso 

contrário. 

Variáveis financeiras firma  

Alavancagem (Alavan) Dívida Total/Ativo Total para empresa   no ano    . 

Fluxo de Caixa (Flucx) Fluxo de Caixa Livre/Ativo Total para empresa   no ano    . 

   ROA EBIT/Ativo Total para empresa   no ano    . 
 

Variáveis específicas firma  

Tamanho da Firma (Tam) Logaritmo do Ativo Total para empresa   no ano    . 

Intangíveis (Intang) Intangíveis/Ativo Total ambos no tempo     para empresa    

Estoques (Estoq) 
 

Small World variables
 

   Clustering Coefficient (Clust)      

    Average Distance (Dist)      

    S de Small World (Sw) 

     

Estoques/Ativo Total ambos no tempo     para empresa    

 
Medida do coeficiente de agrupamento de firmas na rede k para o ano     
 

Medida da distância média entre firmas na rede k para o ano     
 

Razão [Clustering Coefficient Observado/Average Distance Observada]. 

[Clustering Coefficient Simulado/Average Distance Simulada] no ano    . 
 

Variáveis País
†
 

 

Accountability (Acc) A pontuação do país-alvo em um índice de "voz e responsabilidade" (ver Kaufmann 

e Mastruzzi, 2011), observado no ano t; O valor do índice mais alto indica mais 

democracia. Dados: WGI. 

Estabilidade (Estab) A pontuação do país-alvo em um índice de "estabilidade política" (ver Kaufmann e 

Mastruzzi, 2011), observado no ano t; O valor do índice mais elevado determina 

menor risco político. Dados: WGI. 

Governo (Gov) A pontuação do país-alvo em um índice de "eficácia do governo" (ver Kaufmann e 

Mastruzzi, 2011), observado no ano t; O valor do índice mais elevado sinaliza 

maior eficácia. Dados: WGI. 
 

Qualidade Regulatória 

   (QReg) 

A pontuação do país-alvo em um índice de "qualidade Regulatória" (ver Kaufmann 

e Mastruzzi, 2011), observado no ano t; O valor do índice mais elevado indica 

maior capacidade do governo para formular e implementar políticas e regulamentos 

sólidos que permitam e promovam o desenvolvimento do setor privado. Dados: 

WGI. 

 

Leis (Lei) 

 

A pontuação do país-alvo em um índice de "regras e leis" (ver Kaufmann e 

Mastruzzi, 2011), observada no ano t; O valor do índice mais alto indica maior 

integridade judicial. Dados: WGI. 
 

Corrupção (Corrup) A pontuação do país-alvo em um índice de "controle de corrupção" (ver Kaufmann 

e Mastruzzi, 2011), observado no ano t; O valor do índice mais alto indica maior 

controle. Dados: WGI. 
 

Despesas Militares 

(D_Militar) 

Despesa militar por país-alvo k no tempo t, obtida em% do PIB. Dados: Stockholm 

International Peace Research Institute and World Bank. 
 

PIB Tamanho do mercado alvo: Crescimento do Produto Interno do país-alvo k no 

momento t, em milhões. Dados: World Bank. 
 

Renda per Capita (Renda) Crescimento Produto Nacional do país-alvo k no tempo t dividido pela população 

do país k. Dados: World Bank. 
 

População (Pop) Tamanho da População do país k no tempo t. Dados: World Bank. 

Transparência (Trans) Pontu   o  o p  s no  n i   Tr nsp r n y Int rn tion l‘s  orruption‘s In  x   PI   

observado no ano  ; o valor do índice mais alto indica menor corrupção. Dados: 

transparency.org. 
 

Taxa de Imposto (Impos) Taxa de Imposto Total (% de lucros comerciais) do país   no tempo  . Data: OECD 

Notas: †Variáveis de Localização e Internalização. A variável dependente, bem com as variáveis financeiras específicas da firma e 

de propriedade foram todas coletadas na Thomson R ut rs  IKON™. WGI = World Governance Index. * Variáveis calculadas 

conforme o modelo de Small World apresentado na seção 4.2 (p.36) desta tese (em consonância com a formulação matemática de 
Milgram (1967), Travers e Milgran (1969), e Watts e Strogatz (1998), principalmente).  
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 Após serem listadas, as variáveis foram condensadas assim como serão 

propostas no modelo e identificadas na tabela 4.2: 
 

 

Tabela 4.2 – Identificação e Descrição das Variáveis como serão Apresentadas no Modelo 

Variáveis     Descrição 

  

                É uma variável binária que representa a ocorrência de fusões e aquisições 

realizadas pela firma i, tendo como alvo qualquer país k, no ano t 
 

                Representa as variáveis de Small World da rede de firmas no ano t-1 
 

                   Representa os aspectos financeiros característicos da firma i no ano t-1 
 

                  Representa variáveis tradicionais de propriedade da firma i no ano t 
 

                 Representa fatores específicos de localização para o país anfitrião k 
 

                 Representa fatores específicos de internalização para o país anfitrião k 
 

                    São variáveis de controle que podem variar entre as firmas, no tempo, ou entre 

os países 
 

                    São dummies de ano, que procuram capturar condições macroeconômicas que 

influenciam uniformemente a probabilidade de as firmas realizarem aquisições 

num determinado ano (alternativamente, usamos variáveis macroeconômicas 

em lugar das dummies de tempo) 
 

                     São efeitos fixos das firmas que capturam a heterodeneidade não observada 

(invariante no tempo) de cada firma 
 

                  É um termo de erro aleatório 
 

    

 

 

Apresentadas as fontes de coletas de dados e variáveis utilizadas no modelo, este 

ensaio volta-se para as questões relativas a endogenia e testes de robustez, bem como a 

descrição da estratégia de identificação. 

 

4.3.2 Endogeneidade e Testes de Robustez 

 

Como já observado no primeiro ensaio desta tese, existe na literatura 

questionamentos no que tange a endogeneidade observado em indicadores do âmbito da 

governança corporativa (Wintoki et al., 2012), geralmente provenientes dos problemas 

de autoseleção ou causalidade reversa (Li e Prabhala, 2007). Contudo, o atual artigo não 

abrangerá variáveis instrumentais ou equações simultâneas (Silveira et al., 2010), e não 

há na literatura evidências definitivas quanto a endogeneidade de variáveis relacionais, 

que serão aquelas utilizadas nas estimações deste ensaio (Johnson et al., 2013).  

Ademais, assim como no ensaio anterior, aspectos relativos à simultaneidade 

também foram levados em consideração e as variáveis de nível da firma serão defasadas 

em um ano, tal como sugerido por Schilling e Phelps (2007) quando assumiram o 

impacto da formação de Small World na variável dependente inovação das firmas. 
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A heterogeneidade não-observada – que trata da possibilidade de que diferenças 

não-mensuradas (ou não-mensuráveis) entre firmas observacionalmente equivalentes 

afetem os seus processos de fusão e aquisição, casos dos efeitos não-mensurados, 

sistemáticos e dos efeitos no setor –, foi controlada, uma vez que a ausência de controle 

para essa heterogeneidade não-observada poderia resultar em erro de especificação 

(Heckman, 1979). 

 Para este efeito de controle, serão incluídos efeitos fixos de anos para controlar 

os efeitos sistemáticos do período, tais como diferenças nas condições 

macroeconômicas que podem afetar todas as fusões e aquisições ocorridas. Além disso, 

serão empregados efeitos individuais das firmas para controlar a heterogeneidade 

específica não-observada de cada empresa. Em outras palavras, neste ensaio será 

exercida a opção de estimar regressões por meio de OLS, além de considerar os efeitos 

fixos da firma, mitigando, destarte, os possíveis problemas de endogenia de variável 

omitida constante ao longo do tempo, casos em que algum fator poderia provocar tanto 

a decisão de concretizar processos de fusão e aquisição e ser uma firma que integra o 

Small World. 

Mesmo sabendo que estudos referência na área utilizam somente as estimações 

através do modelo probit (Schiling e Phelps, 2007; Davis, Walker e Kogut, 2012), este 

ensaio realizará, além do probit, estimações através do modelo OLS, uma vez que o 

probit pode não se mostrar robusto dada a correlação entre o erro e as variáveis 

independentes. O modelo OLS também pode ser utilizado para estimações com variável 

dependente binária – que no trabalho consiste nos deals, isto é, a realização ou não de 

fusão e aquisição –, e controla os efeitos fixos e a heterogeneidade no nível da firma, 

mostrando maior nível de robustez para a finalidade dessa pesquisa (Miguel, Satyanath 

e Sergenti, 2004; Chodorow-Reich e Falato, 2017).  

 Há entendimento cristalizado na literatura que assume a premissa de que o Small 

World formado em determinado ano possa impactar decisões das firmas no ano 

posterior a sua formação, não apresentando reflexos no ano de constituição. Por isso, a 

estrutura de defasagem apropriada das variáveis independentes deve ser observada 

(Ahuja, 2000; Sampson, 2004), principalmente porque um processo de M&A pode levar 

tempo para ser concretizado. Deriva daí a opção por estimações com defasagem nas 

variáveis de Small World, visando captar tais efeitos (Schilling e Phelps, 2007). 

 Como serão utilizados neste ensaio cálculos de mundo pequeno com base no 

componente principal da rede (main component), obedecendo farta literatura existente 
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sobre essa premissa assumida (He e Hosein Fallah, 2009; Fatt, Ujum e Ratnavelu, 2010; 

Ebadi e Schiffauerova, 2015), e estar presente nesse grupo totalmente conectado dentro 

da ampla network pode trazer distorções ou diferenças significativas em relação aquelas 

empresas que estão fora desse componente principal (Kogut, 2012), foi realizado um 

teste adicional de robustez considerando a dummy componente principal (m~comp). 

Dessa forma é possível mitigar problemas oriundos dessas discrepâncias, dado que o 

modelo reunirá se estar ou não no main component está se apresentando como algo 

significante. 

 

4.3.3 Estratégia de Identificação 
 

Destacar a estratégia de identificação é fundamental no campo das finanças, 

esclarecendo os critérios metodológicos adotados e variáveis contempladas (Bowen III, 

Frésard e Taillard, 2016). Neste segundo ensaio, para testar a hipótese de investigação 

anteriormente erigida – se a existência de mundos pequenos na rede de empresas 

brasileiras tem influência significativa nos processos de fusão e aquisição realizados por 

essas companhias –, modelos de regressão foram estimados tendo a efetivação de M&A 

como variável dependente. 

Os demais componentes do modelo são: as variáveis de Small World, 

devidamente explicadas no tópico 4.2.1, quando a racionalidade econômica por trás do 

conceito de mundo pequeno foi detalhada e as características de alto coeficiente de 

agrupamento e baixa distância média devidamente esmiuçadas (variáveis já utilizadas 

em estudos similares como Schilling e Phelps (2007)); as variáveis financeiras da firma 

– comumente empregadas em pesquisas em finanças (Almeida et al., 2017); um 

conjunto de variáveis OLI relevantes – devidamente detalhadas no primeiro ensaio, são 

aquelas variáveis específicas das firmas e variáveis de nível país (Kaufmann e 

Mastruzzi, 2011 e Forssbaeck e Oxelheim, 2011), mantendo plena consonância com o 

conceito OLI (propriedade (O), localização (L) e internalização (I), em tradução literal) 

cunhado por Dunning (1958, 1977 e 1988) e muito utilizado em investigações em 

fusões e aquisições (Forssbaeck e Oxelheim, 2008); além das variáveis de controle. 

Vale lembrar que as variáveis são indexadas entre firmas (i) e tempo (t), e que o período 

analisado será de 2000 a 2015. 

Desse modo, o modelo utilizado neste ensaio é o que segue na equação 4.9: 
 

 

                                                                  (4.9) 
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4.4 Análise de Resultados 

  

 

Primeiramente foram estimados os parâmetros para diagnóstico de Small World 

em corporate network, para a série 2000-2015. Os valores observados e simulados, com 

ênfase especial para o coeficiente de agrupamento (clustering coefficient) e a distância 

média (average distance), bem como o S de Small World, foram apresentados na tabela 

4.3 seguiram o método de cálculo expressado ao longo deste segundo ensaio:  

 

 

Tabela 4.3 – Parâmetros para diagnóstico de Small World em Redes Corporativas (2000-2015) 

Parâmetros para diagnóstico de SW in Corporate Network 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

                  
Painel A: Parâmetros observados na rede                 

  nsi      Δ  0,029 0,034 0,0378 0,0390 0,0312 0,0261 0,0200 0,0215 

# de Firmas (n)  161 144 250 241 262 260 304 306 

Média de laços constituídos por Firma (k) 4,70 4,82 9,42 9,35 8,15 6,75 6,07 6,56 

CΔo s rv  o: Coeficiente de Agrupamento observado 0,600 0,638 0,657 0,643 0,651 0,577 0,548 0,572 

Lobservado: Distância Média observada 5,140 5,797 4,428 4,376 4,466 4,507 4,533 4,429 

Distância Máxima (Diâmetro) 12 14 10 11 10 11 11 12 

                  

Painel B: Parâmetros simulados para a rede                 

CΔsimul  o: Coeficiente de Agrupamento esperado (k/n) 0,029 0,033 0,0377 0,0388 0,0311 0,0260 0,0200 0,021 

Lsimulado: Distância Média Esperada (ln(n)/ln(k)) 3,285 3,160 2,461 2,453 2,654 2,911 3,170 3,042 

                  

Painel C: Cálculo do coeficiente (S) de Small World                  

Indicadores de Small World                 

CΔ o s rv  o / Lobservado 0,117 0,110 0,15 0,15 0,15 0,13 0,12 0,129 

Lsimulado / CΔ simul  o 112,635 94,436 65,29 63,21 85,28 112,07 158,69 141,872 

S = [CΔ o s rv  o / Lobservado].[ Lsimulado / CΔ simul  o] 13,148 10,393 9,69 9,29 12,43 14,35 19,18 18,323 

                  

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Coeficiente de Agrupamento observado 0,60 0,64 0,66 0,64 0,65 0,58 0,55 0,57 

Distância Média observada 5,14 5,80 4,43 4,38 4,47 4,51 4,53 4,43 

                  

Clusteting Coefficient 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

 Δo s rv  o:  o fi i nt      grup m nto o s rv  o 0,600 0,638 0,657 0,643 0,651 0,577 0,548 0,572 

 Δsimul  o:  o fi i nt      grup m nto  sp r  o  k/n  0,029 0,033 0,038 0,039 0,031 0,026 0,020 0,021 

Shortest path 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Lobservado: Distância Média observada 5,140 5,797 4,428 4,376 4,466 4,507 4,533 4,429 

Lsimulado: Distância Média Esperada (ln(n)/ln(k)) 3,285 3,160 2,461 2,453 2,654 2,911 3,170 3,042 

 

                

Parâmetros para diagnóstico de SW in Corporate Network 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

                  
Painel A: Parâmetros observados na rede                 

  nsi      Δ  0,021 0,020 0,0214 0,0220 0,0230 0,0236 0,0192 0,0200 

# de Firmas (n)  319 321 281 295 294 276 300 278 

Média de laços constituídos por Firma (k) 6,59 6,54 5,99 6,45 6,73 6,49 5,75 5,53 

CΔo s rv  o: Coeficiente de Agrupamento observado 0,616 0,595 0,548 0,580 0,573 0,568 0,549 0,544 

Lobservado: Distância Média observada 4,314 4,399 4,207 4,089 4,010 4,006 4,455 4,655 

Distância Máxima (Diâmetro) 11 11 11 10 10 9 11 14 

                  

Painel B: Parâmetros simulados para a rede                 

CΔsimul  o: Coeficiente de Agrupamento esperado (k/n) 0,021 0,020 0,0213 0,0219 0,0229 0,0235 0,0192 0,020 

Lsimulado: Distância Média Esperada (ln(n)/ln(k)) 3,058 3,073 3,149 3,050 2,982 3,004 3,262 3,290 
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Painel C: Cálculo do coeficiente (S) de Small World                 

Indicadores de Small World                 

CΔ o s rv  o / Lobservado 0,143 0,135 0,13 0,14 0,14 0,14 0,12 0,117 

Lsimulado / CΔ simul  o 148,041 150,774 147,64 139,40 130,29 127,71 170,27 165,330 

S = [CΔ o s rv  o / Lobservado].[ Lsimulado / CΔ simul  o] 21,139 20,393 19,23 19,77 18,62 18,11 20,98 19,321 

                  

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Coeficiente de Agrupamento observado 0,62 0,60 0,55 0,58 0,57 0,57 0,55 0,54 

Distância Média observada 4,31 4,40 4,21 4,09 4,01 4,01 4,46 4,66 

                  

Clusteting Coefficient 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 Δo s rv  o:  o fi i nt      grup m nto o s rv  o 0,616 0,595 0,548 0,580 0,573 0,568 0,549 0,544 

 Δsimul  o:  o fi i nt      grup m nto  sp r  o  k/n  0,021 0,020 0,021 0,022 0,023 0,024 0,019 0,020 

Shortest path 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Lobservado: Distância Média observada 4,314 4,399 4,207 4,089 4,010 4,006 4,455 4,655 

Lsimulado: Distância Média Esperada (ln(n)/ln(k)) 3,058 3,073 3,149 3,050 2,982 3,004 3,262 3,290 

 

Fonte: Resultados da Pesquisa, 2017. 

 

 

Como é possível verificar, há existência de Small World na rede corporativa 

brasileira, dado que os coeficientes encontrados, tanto de agrupamento, quanto de 

distância média, estão superiores aos valores simulados (assim como observado em 

pesquisas recentes por Sankowska e Siudak (2016), para o mercado polonês, e Biswas 

(2016), para a rede de firmas indiana). Esta condição perfaz as definições do modelo, 

uma vez que os dois indicadores superaram os mesmos componentes randomizados. 

 Nota-se, no entanto, que ao longo do tempo o coeficiente de agrupamento 

apresentou oscilação frequente, geralmente 3 anos seguidos de alta ou baixa nos valores 

desse coeficiente, sendo que nos últimos anos esses valores apresentaram, 

seguidamente, leve queda. Por outro lado, a distância média observada manteve-se em 

torno da média (4,49), tendo oscilações mais consideráveis nos dois primeiros e dois 

últimos anos da série, o que está representado no gráfico 4.1 adiante: 
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Gráfico 4.1: Valores Observados e Esperados para Coeficiente de Agrupamento e Distância Média 

Fonte: Resultados da Pesquisa, 2017. 

 

Por meio dos resultados observados do coeficiente de agrupamento e da 

distância média, foram estimadas as variáveis anuais de Small World (S) para a série 

2000-2015 e o gráfico 4.2 amalgamou esses valores encontrados: 

 

Gráfico 4.2: Valores da Variável S de Small World para a série 2000-2015 

Fonte: Resultados da Pesquisa, 2017. 
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Dessa feita, os resultados de Small World convergem com a literatura recente, 

isto é  há  xistên i     ―mun os p qu nos‖ n  network de empresas de capital aberto no 

Brasil, quando levamos em consideração a ocorrência de board interlocking (o que já 

foi verificado para a realidade de outros países, tais como Alemanha, por Davis, Walker 

e Kogut, 2012, e Estados Unidos, por Sullivan e Tang, 2012). A posteriori, foram 

calculadas as estatísticas descritivas dos dados utilizados e a tabela 4.4 reuniu a média e 

o desvio-padrão das variáveis contempladas neste ensaio. 

 

Tabela 4.4 – Média e desvio-padrão das variáveis contempladas no modelo 

 

Fonte: Resultados da Pesquisa, 2017. 

 

 

Ano Fezdeal Aquis~int ROA Tam Alavan Flucx Intang Estoq Clust Dist Sw 

2001 0.00758 0 0.0346 19.17 0.308 -0.000207 0.0256 0.102 0.638 5.800 10.39 

 

0.0869 0 0.176 1.992 0.398 0.0874 0.0296 0.0965 0 0 0 

2002 0.00379 0 0.0247 18.83 0.323 0.0332 0.0211 0.108 0.657 4.430 9.690 

 

0.0615 0 0.174 2.069 0.415 0.0918 0.0261 0.102 0 0 0 

2003 0.0227 0 0.0508 18.92 0.300 0.0203 0.0138 0.116 0.643 4.380 9.290 

 

0.149 0 0.184 2.109 0.405 0.127 0.0125 0.111 0 0 0 

2004 0.0265 0.00379 0.0714 19.08 0.275 0.00869 0.0325 0.132 0.651 4.470 12.43 

 

0.161 0.0615 0.185 2.039 0.402 0.115 0.0832 0.126 0 0 0 

2005 0.0303 0.0152 0.0653 19.27 0.273 0.0136 0.0198 0.121 0.577 4.510 14.35 

 

0.172 0.122 0.191 2.058 0.373 0.114 0.0320 0.117 0 0 0 

2006 0.0379 0.00379 0.0656 19.58 0.281 -0.0257 0.0251 0.117 0.548 4.530 19.18 

 

0.191 0.0615 0.167 1.994 0.376 0.135 0.0630 0.115 0 0 0 

2007 0.110 0.00379 0.0595 19.93 0.264 -0.0482 0.0332 0.113 0.572 4.430 18.32 

 

0.313 0.0615 0.170 2.033 0.337 0.140 0.0651 0.112 0 0 0 

2008 0.0947 0.0114 0.0587 19.89 0.311 -0.0649 0.0567 0.117 0.616 4.310 21.14 

 

0.293 0.106 0.190 2.024 0.353 0.150 0.124 0.111 0 0 0 

2009 0.0606 0.00379 0.0768 20.25 0.283 -0.0265 0.0985 0.0984 0.595 4.400 20.39 

 

0.239 0.0615 0.169 2.068 0.331 0.145 0.179 0.0935 0 0 0 

2010 0.121 0.00758 0.0840 20.46 0.288 -0.0268 0.0915 0.0988 0.548 4.210 19.23 

 

0.327 0.0869 0.144 2.023 0.345 0.128 0.172 0.0925 0 0 0 

2011 0.133 0.00758 0.0728 20.50 0.304 -0.0364 0.0986 0.0991 0.580 4.090 19.77 

 

0.340 0.0869 0.148 1.999 0.344 0.117 0.180 0.0908 0 0 0 

2012 0.114 0.0227 0.0640 20.48 0.312 -0.0298 0.0868 0.0963 0.573 4.010 18.62 

 

0.318 0.149 0.164 1.994 0.325 0.119 0.162 0.0896 0 0 0 

2013 0.0871 0.0152 0.0682 20.43 0.308 -0.0227 0.0904 0.0963 0.568 4.010 18.11 

 

0.283 0.122 0.130 1.955 0.276 0.107 0.164 0.0916 0 0 0 

2014 0.0871 0.00758 0.0614 20.35 0.356 -0.00678 0.0892 0.0979 0.549 4.460 20.98 

 

0.283 0.0869 0.137 1.989 0.403 0.107 0.159 0.0928 0 0 0 

2015 0.0947 0.00758 0.0431 20.00 0.387 -0.00251 0.0928 0.101 0.544 4.660 19.32 

 

0.293 0.0869 0.144 2.045 0.436 0.107 0.157 0.0997 0 0 0 

Total 0.0687 0.00732 0.0615 19.89 0.306 -0.0234 0.0751 0.107 0.591 4.447 16.75 

 

0.253 0.0853 0.164 2.099 0.368 0.125 0.149 0.103 0.0389 0.407 4.135 
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A tabela 4.5 reuniu as estatísticas descritivas das variáveis de nível país que 

estão presentes no ensaio. 

 

Tabela 4.5 - Média e desvio-padrão das variáveis de nível país presentes no estudo 

 

Ano M~comp Acc Estab Gov QReg RL Corrup Renda D~Militar Impos 

2001 0.466 . . . . . . 3135 1.952 . 

 

0.501 . . . . . . 0 0 . 

2002 0.508 0.390 0.284 0.0317 0.287 -0.303 0.0109 . . . 

 

0.502 . . . . . . . . . 

2003 0.507 0.389 -0.000696 0.186 0.313 -0.400 0.101 . . 34 

 

0.502 0 0 0 0 0 0 . . 0 

2004 0.475 0.508 -0.265 0.313 0.269 -0.132 0.307 9071 1.793 34 

 

0.501 0.354 0.0305 0.656 0.582 0.689 0.683 14486 0.879 0 

2005 0.497 0.556 -0.337 0.374 0.455 0.0191 0.288 13838 1.853 34.64 

 

0.502 0.575 0.779 0.851 0.705 0.975 0.874 16494 1.150 2.782 

2006 0.559 0.396 -0.306 -0.249 -0.0759 -0.468 -0.167 5552 1.401 33.70 

 

0.498 0.126 0.212 0.141 0.203 0.113 0.0761 836.6 0.218 1.337 

2007 0.573 0.468 -0.334 -0.203 -0.0763 -0.455 -0.156 7154 1.391 33.76 

 

0.496 0.0632 0.137 0.104 0.167 0.0584 0.122 482.2 0.227 1.704 

2008 0.618 0.498 -0.282 -0.0402 0.103 -0.289 0.0107 10028 1.452 32.30 

 

0.487 0.250 0.284 0.370 0.314 0.447 0.410 7526 0.211 5.477 

2009 0.599 0.503 0.166 -0.0251 0.131 -0.154 -0.0539 8564 1.538 33 

 

0.491 0.147 0.151 0.340 0.429 0.400 0.387 447.7 0.237 4.274 

2010 0.555 0.582 0.0155 0.0861 0.221 0.102 0.0941 13708 1.613 33.94 

 

0.498 0.202 0.119 0.428 0.464 0.493 0.406 8653 0.606 1.703 

2011 0.583 0.511 -0.0849 -0.0506 0.213 0.0623 0.212 14129 1.512 33.91 

 

0.494 0.150 0.219 0.295 0.220 0.291 0.259 6207 0.538 1.853 

2012 0.609 0.484 0.0631 0.0808 0.187 0.0446 0.0925 16118 1.642 33.77 

 

0.489 0.289 0.349 0.517 0.476 0.576 0.526 11999 0.924 3.720 

2013 0.585 0.396 -0.220 0.150 0.261 0.106 0.0793 17413 1.609 32.91 

 

0.494 0.573 0.537 0.611 0.572 0.652 0.657 16759 0.697 3.463 

2014 0.578 0.365 -0.0777 -0.0631 0.0440 0.00724 -0.279 13911 2.033 32.91 

 

0.495 0.355 0.311 0.344 0.331 0.382 0.373 9028 2.568 5.107 

2015 0.566 0.391 -0.351 -0.113 -0.155 -0.150 -0.361 10662 1.502 33.92 

 

0.497 0.169 0.267 0.330 0.365 0.386 0.365 9534 0.562 2.216 

Total 0.558 0.471 -0.139 -0.00381 0.120 -0.0948 -0.00820 12187 1.591 33.53 

 

0.497 0.281 0.337 0.423 0.411 0.486 0.454 9822 0.945 3.231 

 

Fonte: Resultados da Pesquisa, 2017
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A tabela de correlação 4.6, seccionada em três por razão do tamanho, evidencia 

uma correlação negativa, entretanto baixa, entre as variáveis de small word (coeficiente 

de agrupamento e distância média) e a realização de deal, tanto nacional quanto 

internacional, assim como Davis, Walker e Kogut (2012) encontraram para a realidade 

dos Estados Unidos. Salvo quando considerado o S de Small World (representado pelo 

[Clustering observado/Distância Média Observada].[Distância Média 

Simulada/Clustering Simulado]), que apresenta correlação positiva. 

 

Tabela 4.6 – Matriz de correlação 

  Fezdeal Aquis~int ROA Tam Alavan Flucx Intang 

Aquis~int 0.3163* 1 

     ROA 0.0651* 0.0341* 1 

    Tam 0.2015* 0.0912* 0.3651* 1 

   Alavan 0.00730 0.0292* -0.2783* -0.0501* 1 

  Flucx -0.0363* 0.0298 0.3212* 0.1660* -0.0484* 1 

 Intang 0.0425* -0.0220 0.1334* 0.1859* -0.00730 0.00610 1 

Impos . -0.3342* 0.1046* -0.0575 -0.1411* -0.0438 0.1171* 

Trans . 0.6003* 0.1531* 0.0914 0.1390* 0.1124* -0.0661 

Acc . 0.1826* 0.1276* 0.0456 0.0473 -0.00760 0.00270 

Estab . 0.0880 0.1008* 0.1163* 0.0834 0.0784 0.0477 

Gov . 0.6463* 0.1813* 0.0852 0.1554* 0.1588* -0.0617 

QReg . 0.6018* 0.1756* 0.1262* 0.1354* 0.1286* -0.0451 

Lei . 0.5416* 0.1498* 0.1674* 0.1436* 0.1636* -0.0211 

Corrup . 0.5491* 0.1842* 0.1135* 0.1252* 0.0755 -0.0256 

Renda . 0.5376* 0.1659* 0.1195* 0.1643* 0.1169* -0.00990 

D~Militar . 0.3619* 0.0816 0.0947 0.0912 0.1364* -0.0535 

Clus -0.1122* -0.0345* -0.0363* -0.1947* -0.0228 -0.00490 -0.0648* 

Dist -0.0943* -0.0380* -0.0489* -0.1426* 0.00990 0.0651* -0.0721* 

Sw 0.1349* 0.0345* 0.0477* 0.2324* 0.0174 -0.1066* 0.0976* 

M~comp 0.1646* 0.0643* 0.1461* 0.4195* -0.00640 0.0399* 0.0911* 

 

  Impos Trans Acc Estab Gov QReg Lei 

Trans 0.0662 1 

     Acc 0.4085* 0.7386* 1 

    Estab 0.1433* 0.6141* 0.5975* 1 

   Gov 0.0689 0.9428* 0.6652* 0.5643* 1 

  QReg -0.0423 0.8511* 0.6201* 0.4922* 0.8889* 1 

 Lei 0.0718 0.9240* 0.6860* 0.6356* 0.9079* 0.8835* 1 

Corrup 0.0526 0.9200* 0.7275* 0.6076* 0.9119* 0.9128* 0.8831* 

Renda 0.1929* 0.8890* 0.6558* 0.6228* 0.9018* 0.8169* 0.9223* 

D~Militar -0.2251* 0.4087* -0.0572 0.1907* 0.4460* 0.4763* 0.4552* 

Clus -0.0512 0.00380 0.0427 0.0155 0.0979 0.1329* -0.1265* 

Dist 0.0104 -0.0968 -0.0853 -0.2525* -0.1298* -0.2399* -0.2459* 

Sw -0.0903 -0.0493 0.00280 0.0329 -0.1808* -0.1393* 0.0544 

M~comp -0.0869 -0.0254 -0.0284 -0.0829 0.0196 0.0342 0.0101 

 

 

 



 72 

 

Corrup Renda D~Militar Clus Dist Sw M~comp 

Renda 0.8351* 1 

     D~Militar 0.3895* 0.4178* 1 

    Clus 0.1959* -0.0885 -0.0267 1 

   Dist -0.2968* -0.2528* 0.0201 0.3123* 1 

  Sw -0.1454* 0.0229 -0.0295 -0.7840* -0.4483* 1 

 M~comp 0.00990 0.00680 -0.0242 -0.0470* -0.0535* 0.0775* 1 

 

Fonte: Resultados da Pesquisa, 2017. 

 

 

 

Adicionalmente, a tabela 4.7 reúne os resultados das relações entre as variáveis 

de Small World e aquisições no âmbito internacional. Observando o S de Small World, 

bem como a distância média, verifica-se que esta variável é significante e negativa, 

exibindo uma relação negativa entre o Small World e a probabilidade de fusões & 

aquisições internacionais, ou seja, a menor distância entre as firmas, tendo em conta os 

laços constituídos através de board interlocking, afeta a propensão a realização de 

M&As. De acordo com Biswas (2016) tal relação negativa indica a importância de um 

maior alcance da informação entre as empresas dentro da rede Small World. 
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Tabela 4.7 - Painel com Modelos OLS e Probit para formação de SW e indução à M&As 

internacionais
 

 

As equações I, III e V foram estimadas por meio de um painel OLS, com efeitos fixos na firma, 

controlando assim por heterogeneidades da firma. As variáveis financeiras a nível da firma foram 

defasadas em 1 período com o objetivo de tratar para a simultaneidade. Como alternativa foram estimadas 

as mesmas equações em probit, porém estas são menos robustas em razão da possivel correlação entre o 

erro e as variaveis independentes do modelo. Para os modelos OLS, os erros estimados são robustos e 

clusterizados no nível da firma. 
 

 (OLS) (PROBIT) (OLS) (PROBIT) (OLS) (PROBIT) 

VARIABLES I II III IV V VI 

       

ROA 0.0255 3.069 0.0266 3.771* 0.0287 3.235 

 (0.0301) (2.073) (0.0300) (2.226) (0.0304) (2.097) 

Tam 0.0114 0.346** 0.00799 0.350** 0.0109 0.346** 

 (0.00717) (0.168) (0.00631) (0.167) (0.00704) (0.170) 

Alavan 0.0124 1.446** 0.0158 1.503** 0.00976 1.363** 

 (0.0181) (0.663) (0.0194) (0.681) (0.0193) (0.667) 

Flucx -0.0153 0.119 -0.0117 0.0408 -0.0217 -0.163 

 (0.0361) (1.581) (0.0353) (1.639) (0.0374) (1.629) 

Intang -0.0381* -5.511 -0.0453** -6.892* -0.0401** -5.173 

 (0.0214) (3.598) (0.0207) (4.009) (0.0195) (3.559) 

Estoq 0.0317 1.183 0.0434 1.417 0.0391 1.485 

 (0.0705) (2.461) (0.0693) (2.646) (0.0709) (2.562) 

M~comp 0.00772 0.529 0.00755 0.715 0.00784 0.548 

 (0.0131) (0.413) (0.0134) (0.457) (0.0132) (0.420) 

Clus 0.0740 4.434     

 (0.112) (5.757)     

Dist   -0.0231* -1.551**   

   (0.0134) (0.716)   

Sw     -0.00450* -0.126 

     (0.00249) (0.0902) 

Constant -0.275* -14.34** -0.0649 -5.632 -0.135 -9.490** 

 (0.161) (5.882) (0.122) (4.640) (0.152) (4.231) 

       

FIRM FE YES NO YES YES NO YES 

YEAR Dummy YES YES YES NO NO NO 

AIC -2110.065 183.1452 -2112.455 178.133 -2113.304 181.7787 

Observations 1,313 1,313 1,313 1,313 1,313 1,313 

R-squared 0.004  0.006  0.006  

Number of id 174 174 174 174 174 174 

Robust standard errors in parentheses 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
 

Fonte: Resultados da Pesquisa, 2017. 

 

 

Contudo, contempladas variáveis de nível país ocorre uma redução da amostra, o 

que acaba por afetar a significância anteriormente observada, conforme tabela 4.8. 
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Tabela 4.8 – Painel com Modelos OLS e Probit para SW e indução de M&As internacionais (com 

variáveis de nível país)
  

 

 

As equações I, III e V foram estimadas por meio de um painel OLS, com efeitos fixos na firma, controlando assim 

por heterogeneidades da firma. As variáveis financeiras a nível da firma foram defasadas em 1 período com o 

objetivo de tratar para a simultaneidade. Como alternativa foram estimadas as mesmas equações em probit, porém 

estas são menos robustas em razão da possivel correlação entre o erro e as variaveis independentes do modelo. Para 

os modelos OLS, os erros estimados são robustos e clusterizados no nível da firma. 
 

 (OLS) (PROBIT) (OLS) (PROBIT) (OLS) (PROBIT) 

VARIABLES I II III IV V VI 
       

ROA 0.565* 8.005 0.494* 14.39 0.550* 11.61 

 (0.329) (0) (0.283) (0) (0.308) (0) 

Tam -0.0482 -0.649 -0.0319 -0.443 -0.0303 -0.589 

 (0.0464) (1.640e+07) (0.0423) (0) (0.0402) (3.981e+08) 

Alavan 0.597** 33.16 0.545** 25.24 0.687** 32.44 

 (0.284) (2.355e+09) (0.264) (0) (0.277) (0) 

Flucx -0.368 -24.97 -0.413 -53.15 -0.387 -34.06 

 (0.316) (0) (0.292) (0) (0.296) (0) 

Intang -0.315** -22.37 -0.223 -34.46 -0.308** -20.00 

 (0.147) (0) (0.153) (0) (0.131) (0) 

Estoq 0.151 30.08 0.0680 8.931 0.0253 38.66 

 (0.541) (0) (0.470) (0) (0.488) (0) 

M~comp -0.0557 0.973 -0.0451 1.131 -0.0552 4.557 

 (0.0652) (1.004e+09) (0.0618) (0) (0.0615) (0) 

Clus -1.149 105.8     

 (0.729) (0)     

Impos -0.0639*** -8.396 -0.0635*** -12.60 -0.0708*** -16.15 

 (0.0136) (1.586e+08) (0.0133) (0) (0.0143) (8.710e+08) 

Trans -0.00545 -5.402 -0.00907 -8.715 -0.00887 -11.76 

 (0.0185) (5.545e+07) (0.0190) (60,137) (0.0182) (2.160e+09) 

Acc -0.343 -140.4 -0.486 -180.9 0.0561 -228.5 

 (0.537) (0) (0.530) (0) (0.513) (0) 

Estab 0.0541 23.28 0.0446 27.59 0.0690 56.70 

 (0.0863) (2.296e+08) (0.0831) (0) (0.0956) (0) 

Gov 0.209 76.07 0.135 108.2 0.0533 156.2 

 (0.359) (1.520e+09) (0.348) (0) (0.341) (0) 

QReg -0.133 -94.45 -0.227 -130.9 -0.109 -172.6 

 (0.156) (4.295e+08) (0.149) (0) (0.163) (0) 

Lei -0.196 90.16 -0.0641 107.5 -0.151 156.9 

 (0.142) (0) (0.104) (0) (0.128) (0) 

Corrup 0.203 79.73 0.356* 139.8 0.0492 160.3 

 (0.171) (2.557e+09) (0.211) (0) (0.171) (0) 

Renda 2.34e-05** 0.000188 2.58e-05*** 0.000594 2.55e-05** 0.000225 

 (9.27e-06) (52,630) (9.05e-06) (70.80) (9.82e-06) (3.653e+06) 

D~Militar 0.196 27.38 0.191 44.03 0.251** 53.96 

 (0.129) (8.287e+08) (0.129) (0) (0.115) (0) 

Dist   0.226*** 17.22   

   (0.0774) (0)   

Sw     -0.0370* 5.409 

     (0.0192) (0) 

Constant 3.556** 469.2 1.802 723.5 3.285** 951.9 

 (1.340) (0) (1.152) (0) (1.384) (0) 

       

FIRM FE YES NO YES YES NO YES 

YEAR Dummy YES YES YES NO NO NO 

AIC -176.0283 24 -180.1558 6 -184.4098 10 

Observations 148 148 148 148 148 148 

R-squared 0.788  0.794  0.800  

Number of id 52 52 52 52 52 52 

Robust standard errors in parentheses *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

Fonte: Resultados da Pesquisa, 2017. 
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 Evitando problemas relativos a redução da amostra quando consideradas 

somente fusões e aquisições internacionais, deve-se analisar o espectro geral, tendo em 

conta operações de M&A ocorridas no mercado doméstico e no exterior. Neste cenário, 

nota-se que as variáveis de Small World (alto coeficiente de agrupamento e baixa 

distância média, o que reflete no S de Small World) não são significantes no que tange a 

propensão de concretizar processos de fusão e aquisição. Todavia, estar presente no 

componente principal é significante a 5%, isto é, as empresas que estão presentes no 

main component têm maior propensão à realização de M&As (vide tabela 4.9). 

  
Tabela 4.9 – Painel com Modelos OLS e Probit para SW e indução de M&As  

(independente se ocorreram internamente ou fora do país)
  

 

 

As equações I, III e V foram estimadas por meio de um painel OLS, com efeitos fixos na firma, 

controlando assim por heterogeneidades da firma. As variáveis financeiras a nível da firma foram 

defasadas em 1 período com o objetivo de tratar para a simultaneidade. Como alternativa foram estimadas 

as mesmas equações em probit, porém estas são menos robustas em razão da possivel correlação entre o 

erro e as variaveis independentes do modelo. Para os modelos OLS, os erros estimados são robustos e 

clusterizados no nível da firma. 
 

 (OLS) (PROBIT) (OLS) (PROBIT) (OLS) (PROBIT) 

VARIABLES I II III IV V VI 

       

ROA 0.00915 1.030 0.00846 1.054 0.00850 1.062 

 (0.0865) (0.945) (0.0873) (0.935) (0.0877) (0.937) 

Tam -0.00273 0.222*** -0.00933 0.212*** -0.00236 0.220*** 

 (0.0219) (0.0727) (0.0241) (0.0725) (0.0224) (0.0724) 

Alavan -0.0362 0.0182 -0.0230 0.0516 -0.0353 0.00488 

 (0.0522) (0.482) (0.0513) (0.474) (0.0513) (0.480) 

Flucx -0.0111 -0.501 0.00535 -0.493 -0.00971 -0.534 

 (0.0895) (0.777) (0.0890) (0.764) (0.0908) (0.763) 

Intang 0.00691 -0.442 0.000665 -0.523 0.00913 -0.460 

 (0.0813) (0.634) (0.0714) (0.637) (0.0733) (0.631) 

Estoq 0.0202 0.997 0.0358 0.997 0.0176 1.003 

 (0.209) (1.157) (0.207) (1.160) (0.205) (1.157) 

M~comp 0.0367 0.437** 0.0349 0.434** 0.0364 0.442** 

 (0.0243) (0.196) (0.0245) (0.196) (0.0248) (0.196) 

Clus -0.0438 0.715     

 (0.362) (2.792)     

Dist   -0.0577 -0.311   

   (0.0366) (0.277)   

Sw     1.33e-05 0.00722 

     (0.00454) (0.0474) 

Constant 0.177 -7.475*** 0.533 -5.543*** 0.145 -7.178*** 

 (0.473) (2.311) (0.574) (2.028) (0.468) (1.802) 

       

FIRM FE YES NO YES YES NO YES 

YEAR Dummy YES YES YES NO NO NO 

AIC 20.54688 737.8466 17.29988 736.642 20.5641 737.8887 

Observations 1,313 1,313 1,313 1,313 1,313 1,313 

R-squared 0.002  0.005  0.002  

Number of id 174 174 174 174 174 174 

Robust standard errors in parentheses 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
 

Fonte: Resultados da Pesquisa, 2017. 
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4.6 Considerações Finais 

 

Como apresenta a literatura, as redes de empresas podem apresentar a formação 

de Small Worlds e as firmas que participam desses mundos pequenos teriam como 

benefício transmitir informações, recursos ou condutas com maior facilidade e/ou 

velocidade. Em face disso, este ensaio buscou testar a existência de Small Worlds na 

network de companhias brasileiras e como isto afeta a participação em processos de 

M&A. 

 Os resultados determinam que há formação de mundos pequenos nas redes 

anuais de empresas, uma vez que existe alto coeficiente de agrupamento e baixa 

distância média quando comparados os resultados observados com aqueles 

randomizados, conforme o modelo descrito. Assim como encontrado para a rede de 

firmas brasileiras, a formação de Small Worlds também vem sendo notada em países 

emergentes como Índia (Biswas, 2016) e Polônia (Sankowska e Siudak, 2016). 

 Focalizando toda a série histórica contemplada no ensaio (2000-2015), é 

possível inferir que, enquanto a distância média manteve-se perto da média (4,49), o 

coeficiente de agrupamento oscilou constantemente ao longo dos anos, não 

apresentando nenhuma tendência. 

No entanto, apesar da existência de Small Worlds – considerando que há um 

pequeno grupo de conselhos interligados via boards em relação a todas as outras firmas 

da rede –, esta não afeta significativamente às fusões e aquisições realizadas, quando 

levados em conta os mercados doméstico e externo. Apesar disso, o teste de robustez 

conduzido que considera a participação ou não das firmas no componente principal 

indica, nos modelos probit, que pertencer ao main component é algo que tem 

significância quanto à condução das M&As, isto é, empresas que estão contidas no 

componente principal têm maior propensão a efetivação de fusões e aquisições. 

As contribuições deste ensaio tangenciam a importância de investigar a 

formação de Small Worlds em economias emergentes e associar essa característica 

singular das redes a outros temas de governança corporativa e finanças. Desse modo, 

acredita-se que este artigo da tese contribui para um maior nível de conhecimento 

   r    os ―mun os p qu nos‖   os r fl xos qu   l s po  m provo  r no  m i nt  

empresarial. A priori, pertencer ao Small World não foi significante no que tange a 

participação em M&As, mas é algo que pode influenciar outras decisões específicas da 

firma, fomentando, destarte, o desenvolvimento de pesquisas futuras na área. 
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5. ENSAIO III: O INTERLOCKING POLÍTICO NO JULGAMENTO DOS 

ANALISTAS – EVIDÊNCIAS SOBRE O CUSTO DE CAPITAL IMPLÍCITO 

 

5.1 Motivação e Problema de Pesquisa 

 

Assim como as redes de conselheiros podem afetar a propensão das firmas em 

participar de processos de fusão e aquisição, a formação de board interlocking pode ser 

uma variável contemplada pelos analistas de mercado quando estimam o custo de 

capital das empresas, que por sinal é também uma variável de relevo no contexto de 

margers and acquisitions.  

Em geral, o trabalho dos analistas financeiros consiste em coletar e analisar um 

conjunto de dados, o que permite estimar os possíveis ganhos e riscos dos ativos que 

fundamentam as recomendações de investimentos, tendo em conta o cenário econômico 

e os relatórios financeiros das firmas (Stickel, 1992).  

Com base no julgamento desses profissionais é possível calcular o custo de 

capital implícito das empresas e tal abordagem já foi utilizada em diversas pesquisas por 

ângulos distintos de análise (Mangena et al., 2016; Kecskes, Michaely e Womack, 

2017; Aggarwal, Mishra e Wilson, 2017). Contudo, não foi encontrado na literatura um 

número substancial de pesquisas que faça o elo entre board interlocking – tema 

importante de governança corporativa – e o julgamento dos analistas financeiros – 

medido através da proxy custo de capital implícito.  

Entender a associação entre governança corporativa e o custo de capital das 

firmas é fundamental para a gestão das empresas e seus investidores, principalmente 

porque, no cenário contemporâneo, os fornecedores de capital são incapazes de 

controlar totalmente o sistema de alocação de recursos e tomada de decisão das 

corporações capitalizadas (Ramly e Rashid, 2010). 

A princípio, segundo a Teoria da Agência, em face dos conflitos de interesses 

existentes entre acionistas e gestores, dado que esses últimos podem exercer funções 

operacionais e tomar decisões que não visam maximizar a riqueza dos primeiros, 

somados a dispersão dos acionistas (Reverte, 2009), surgem o risco moral e de seleção 

adversa (Fama e Jensen, 1983), o que leva o investidor racional a exigir retornos mais 

altos de seu investimento a fim de suportar tais riscos de agência e resulta em um maior 

custo de capital próprio (Moss, 2016), o que também seria precificado pelos analistas 

em seus relatórios. 
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No entanto, o conjunto existente de práticas de governança corporativa visa 

mitigar esses efeitos e aprimorar as funções de monitoramento (Cornett et al., 2008; 

Hashim e Devi, 2008), evitar o comportamento oportunista dos gestores (Park e Shin, 

2004; Davidson, 2005) e melhorar a qualidade da informação contábil (Jans et al., 2007; 

Hermalin e Weisbach, 2010), o que provocaria redução no custo de capital (Levitt, 

1997) e seria passível de considerações por parte dos analistas (Chen, Chen e Wei, 

2003; Ashbaugh-Skaife, Collins e LaFond, 2005; Cheng, Collins e Huang, 2006). 

 Neste sentido, Forster (2003) considera que mais informações resultariam em 

menor incerteza – uma vez que as pessoas pagam mais pela certeza –, enquanto menor 

incerteza simboliza menos risco e, por conseguinte, menor prêmio a ser exigido pelos 

investidores. Assim, em última instância, teríamos menor custo de capital proveniente 

da qualidade das informações e divulgação dos relatos financeiros, estando os analistas 

financeiros atentos a estas questões em suas projeções que visam captar 

antecipadamente tais efeitos (Aggarwal, Mishra e Wilson, 2017).  

Em que pese o fato do board interlocking constituir-se como importante canal de 

transmissão de informações entre firmas, ao mesmo tempo é considerado um meio que 

r  uz   ―in  p n ên i ‖  o  ons lho     qu li        inform   o  ontá il   lém    

trazer maior percepção de risco ao investidor, o que aumentaria o custo de capital (Chen 

et al., 2010; Chaney et al., 2011).  

Considerando a existência de resultados antagônicos no que tange a formação de 

board interlocking e custo de capital, este ensaio, mais do que testar empiricamente esta 

relação – dada a ausência de estudos que fazem uma investigação conexa dessas 

temáticas, havendo certa prevalência de trabalhos que correlacionam as redes de 

conselheiros com a qualidade da informação contábil e suavização de resultados (por 

exemplo Ribeiro e Colauto, 2016) –, propõe analisar um tipo específico de network: o 

interlocking político.  

É notório o papel assumido pelo interlocking político nas economias mundiais, 

sejam elas avançadas ou menos desenvolvidas, o que eleva tais laços à condição de 

recurso representativo e de grande valia para as firmas que atuam nesses mercados 

(Fisman, 2001; Faccio, 2006). Bunkanwanicha e Wiwattanakantang (2009) 

complementam esta sentença e advogam que, com a amplificação desse processo de 

conjunção entre os poderes econômico e político, emergiu a importância desse 

interlocking político, principalmente porque ambas as partes podem ser beneficiadas por 

este tipo de relação: os governantes podem distribuir recompensas (políticas e 
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privilégios) aos empresários em benefício próprio, enquanto os empresários vislumbram 

com esses laços, basicamente, o enriquecimento e a maximização da lucratividade.  

De acordo com a literatura, a relação empresa-governo gera benefícios mútuos 

em forma de informação, proteção, influência e capital, o que enfatiza a relação 

significativa entre dependência de recursos do governo e construção de laços políticos 

(Mahon e Murray, 1981; Hillman e Keim, 1995; Fisman, 2001). Assim sendo, o 

interlocking político seria capaz de influenciar a transparência corporativa (Chen et al., 

2010), os relatórios financeiros (Chaney et al., 2011; Batta et al., 2014), o nível de 

governança das empresas (Gul 2006; Guedhami et al., 2014), entre outras coisas. 

Vale apregoar que há certa predominância de estudos que reforçam os aspectos 

positivos advindos da formação de interlocking político. Algumas pesquisas enfatizam 

que as firmas que mantêm tais vínculos políticos obtêm melhor acesso a contratos 

públicos (Goldman et al., 2013), maior probabilidade de obter um resgate em caso de 

dificuldades econômicas (Duchin e Susyura, 2012; Blau et al., 2013; Kostovetsky, 

2015), apresentam variação positiva em seu valor (Johnson e Mitton, 2003; Leuz & 

Oberholzer-Gee, 2006; Bertrand et al., 2007; Ramalho, 2007; Goldman et al., 2009), 

ampliam a possibilidade de contrair empréstimos em condições preferenciais, 

principalmente via bancos estatais (La Porta et al., 2003; Sapienza, 2004; Dinç, 2005; 

Charumilind et al., 2006), garantias de regulações favoráveis (Agrawal e Knoeber, 

2001), licenças de importação com mais facilidades (Khwaja e Mian, 2005; Mobarak e 

Purbasari, 2006), além de menores taxas de impostos (descontos fiscais) e maior market 

share (poder de mercado) (Faccio et al., 2006). 

Em lado oposto, existem, em menor número, pesquisas que evidenciam os 

prejuízos provocados pelo interlocking político. Os resultados indicam que: as conexões 

entre empresas e políticos não beneficiam os acionistas (Coates, 2012; Hadani e 

Schuler, 2013); as firmas com ligações políticas apresentam desempenhos inferiores 

àquelas sem conexões deste tipo (Fan, Wong e Zhang, 2007; Bertrand et al., 2007; 

Chaney et al., 2011); empresas situadas na cidade natal de um político perdem o valor 

de mercado quando este morre de forma inesperada (Faccio e Parsley, 2008); a 

propriedade estatal de empresas está associada a relatórios financeiros de baixa 

qualidade (Guedhami et al., 2014); ante a existência de conselhos com interlocking 

político, a privatização não criará os incentivos gerenciais necessários para maximizar a 

riqueza dos acionistas e melhorar o desempenho global da empresa (Boubakri et al., 

2012).  
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 Há, portanto, resultados destoantes quanto aos reais benefícios dessa estratégia 

corporativa de interlocking político, apesar da dominância de artigos que enaltecem a 

formulação desses laços. Da mesma forma, não existe consenso quanto ao ambiente 

mais favorável para o surgimento dessa forma de organização adotada pelas 

corporações.  

Por um ângulo, Hillman (2005) afirma que as firmas altamente regulamentadas 

são mais propensas a nomear políticos para seus respectivos board’s e o emprego dos 

mesmos nos conselhos estão associados a um melhor desempenho de mercado. 

Goldman et al. (2009) reforçaram tal argumentação ao registrar que nos Estados Unidos, 

onde os mercados financeiros são bem desenvolvidos e os acionistas contam com 

medidas que visam protegê-los, há forte presença de interlocking político. O mesmo foi 

conduzido por Morck et al. (2000) para a realidade do Canadá e, segundo os autores, 

apesar do papel central exercido pelo estado na economia, as conexões políticas são 

capazes de proporcionar acesso a recursos limitados, o que aumenta o poder de algumas 

famílias. 

Em prisma distinto, Li et al. (2008) aduzem que os laços políticos estão 

relacionados a melhor desempenho em ambientes com legislação branda e instituições 

fracas, situações em que há forte significância entre doações eleitorais e vantagens 

posteriores. Acompanham esses achados as pesquisas conduzidas por Hay e Shleifer 

(1998) e Frye e Zhuravskaia (2000), que notaram maior existência de interlocking 

político em países com sistema legal fraco no que tange a proteção dos acionistas e em 

que o nível de corrupção é alto, o que vai de encontro às evidências colhidas por Faccio 

(2006) em um estudo utilizando uma amostra transversal. 

Recentemente e por outra perspectiva analítica, Dicko e Khemakhem (2015) 

estudaram o efeito conjunto de ambientes regulatórios e conexões políticas sobre o 

desempenho financeiro das empresas. Os resultados enfatizam que a conformidade 

regulatória, por si só, não tem impacto significativo sobre o desempenho financeiro, 

apenas as conexões políticas têm um efeito positivo e muito significativo. Ademais, 

ambos os fatores combinados têm um impacto mais positivo e significativo do que 

individualmente.  

 Em função disso, e observando as singularidades do ambiente legal e de 

negócios dos mercados emergentes, alguns com democracias ainda jovens e frágeis, 

torna-se de grande importância investigar o interlocking político utilizado pelas firmas 

nesses países. Como o Brasil vive uma onda de casos de corrupção e processos em 
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séries de acionistas contra empresas de capital aberto, como, por exemplo, a Petrobrás e 

a OGX
15

, é imperioso estudar este tipo de mercado que apresenta raízes profundas de 

conexões políticas e grupos empresariais privados.  

 As doações de campanha também têm sido observadas como principal meio de 

interlocking político no Brasil. A Odebrechet, por exemplo, uma das maiores 

construtoras do país, é acusada de exportar, além de know how em obras, práticas de 

corrupção via sistema eleitoral para outros países latino-americanos e da África, em 

troca de contratos lucrativos para construção de rodovias, sistemas de transporte, 

estádios e usinas (The Washington Post, 2017).  

Cumpre realçar que, à luz desses escândalos políticos e promiscuas práticas 

eleitorais, o legislador brasileiro tomou medidas a fim de mitigar tais interesses escusos 

provenientes desse interlocking político. Em 2016, foi instaurada no país a Lei 13.303 

que restringiu a nomeação de conselheiros e diretores para empresas estatais, impondo 

condicionantes para a ocupação desses cargos (Brasil, 2016)
16

, além de ser declarado 

inconstitucional, via Supremo Tribunal Federal no ano de 2015, o financiamento 

eleitoral de campanha realizado por empresas, permitindo somente as doações de 

pessoas físicas (El País, 2015).  

Na esteira de tais acontecimentos, as doações realizadas em campanhas eleitorais 

foram alçadas a tema de destaque no cenário contemporâneo brasileiro, dado que os 

valores envolvidos nos últimos pleitos saltaram vertiginosamente, elevando o país a 

primeira posição mundial quanto a gastos com campanha, superando, por exemplo, os 

Estados Unidos. A fim de observar esta evolução recente, foi elaborado o quadro 5.1 

que demonstra, principalmente, o custo do voto para presidente, governador, senador, 

deputado federal, estadual e distrital para as quatro últimas eleições nacionais: 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
15

 Para maiores detalhes ver CVM (2016) ou a própria imprensa especializada (Infomoney, 2013; The 

Economist, 2014; Valor, 2015a e 2015b). 
16

 Os laços políticos no país são tão fortes que o loteamento partidário para cargos em Conselhos de 

Administração de empresas estatais continua prevalecendo, indicações agora revestidas de caráter técnico, 

apesar das novas alterações propostas pela Lei 13.303 (Valor, 2017). 
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Quadro 5.1 – Doações de Campanha e Custo do Voto das Eleições de 2002, 2006, 2010 e 2014 

Cargo Ano 
Doações a 

Candidatos (R$) 

Doações a diretórios 

(R$) 
Custo do Voto (R$) 

 

 

Presidente 

2002 21.080.689 113.542.734 0,63 

2006 162.763.269 139.511.552 1,22 

2010 272.078.116 744.741.492 2,40 

2014 623.540.333 1.264.842.207 3,90 

 

 

Governador 

2002 179.289.431 100.074.279 2,05 

2006 375.398.180 262.467.910 4,37 

2010 735.550.577 787.994.614 9,10 

2014 1.022.816.549 1.365.963.804 10,52 

 

 

Senador 

2002 71.278.794 2.633.800 0,47 

2006 91.351.848 12.356.564 1,14 

2010 352.519.470 20.994.716 1,98 

2014 272.317.124 12.365.494 3,02 

 

 

Deputado Federal 

2002 190.809.911 14.322 2,83 

2006 426.207.405 3.195.930 5,60 

2010 918.777.296 4.670.664 10,73 

2014 1.167.247.438 2.569.981 14,09 

 

 

Deputado 

Estadual/Distrital 

2002 215.914.103 49.642 2,83 

2006 458.470.038 1.649.522 5,60 

2010 944.200.836 3.657.036 10,73 

2014 1.255.819.424 4.492.404 14,09 

Fonte: Às Claras – Organização Não-Governamental (www.asclaras.org.br), 2017. 

 

 

As proxies utilizadas para medir conexões políticas são diversas e duas formas 

prevalecem neste contexto: doações de campanhas eleitorais (por exemplo: Claessens, 

Feijen e Laeven, 2008) e políticos ou ex-políticos no board (caso abordado por 

Goldman et al. (2009), entre outros). Com o intuito de sumariar os últimos estudos 

empíricos conduzidos sobre esse tema e que serviram de substrato para o presente 

trabalho, foi desenvolvido o quadro a seguir que lista as principais proxies utilizadas 

para conexão política e resultados advindos do interlocking político: 
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Quadro 5.2 – Literatura Recente de Interlocking Político e Principais Resultados Observados 

Autor Ano 
Local Coleta 

de Dados 
Proxies de Conexão Política Resultados 

Fan, Wong e Zang 2007 China 

Dummy qu   ssum  v lor 1    so o   O    

firm  já t nh  o up  o   rgo  l tivo no 

governo. 

(-) Desempenho 

contábil 

Li et al. 2008 China 
Dummy que assume valor 1, caso o CEO da 

empresa seja filiado ao Partido Comunista. 
(+) Desempenho 

contábil 

 

Claessens, Feijen e 

Laeven 

 

2008 Brasil 
 o    s p r   s   mp nh s pol ti  s  os 

ciclos eleitorais de 1998 e 2002. 

(+) Acesso a 

financiamento 

BNDES; 

(+) Retorno anormal 

positivo. 

Lazzarini, Musacchio 

e Bandeira-de-Mello 
2011 Brasil 

Montante total doado pelas empresas nos 

ciclos eleitorais de 2002 e 2006. 

       sso    ré ito 

pelo BNDES. 

Menozzi, Urtiaga e 

Vannoni 

 

2011 Itália 

Núm ro    m m ros politi  m nt  

conectados no board   s firm s  om 

p rti ip   o  o gov rno. 

 -    s mp nho 

 ontá il   fin n  iro. 

Yu e Main 

 
2012 Japão e Taiwan 

Núm ro     ons lh iros nom   os p lo 

governo. 

 -    s mp nho 

 ontá il   fin n  iro. 

Camilo, 

Marcon, Bandeira-

de-Mello 

2012 Brasil 

 o    s r  liz   s  m   mp nh s pol ti  s 

e existência de membros conectados no 

board (ciclos eleitorais de 1998, 2002 e 

2006). 

(+) Q de Tobin; (+) 

Market-to-book 

 

Boubakri et al. 2012 Múltiplos países 

Dummy que assume valor 1, caso um 

membro do board já t nh  o up  o   rgo 

pol ti o no gov rno. 

(-) Custo de Capital 

Goldman, Rocholl e 

So 

 

2013 
Estados Unidos 

da América 

Pr s n      board member com 

background político (atuação no governo). 

     ontr tos    

li it   o r  liz  os 

 pós  s  l i   s. 

Hasan et al. 2014 Polônia 

V riáv l  inári  qu     r     pr s n      

conselheiros no board que possui conexões 

políticas. 

     in n i m ntos 

  n ários 

Grossman e Imai 2014 Inglaterra 

Dummy qu   ssum  v lor 1    so um 

 ons lh iro já t nh  o up  o um  posi  o 

no p rl m nto ou t nh  um t tulo    

nobreza. 

(-) Desempenho 

financeiro 

 

Chizema et al. 

 

 

 

2015 

 

China 

V riáv l  inári  qu   ont mpl     xistên i  

de conselheiro no board politicamente 

conectado. 

 -  R mun r   o 

concedida aos 

principais executivos 

da empresa. 

Este trabalho 2017 Brasil 

Doações para campanhas eleitorais de 

2002, 2006, 2010 e 2014 (deputado 

estadual, federal, distrital, senador, 

governador e presidente) e dummy 

conselheiro com background político, 

sendo 1 em caso positivo e 0 caso 

contrário. 

 

 

(+/-) Custo de 

Capital Implícito 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017 

 

Em síntese, essas pesquisas demonstram que as empresas objetivam maximizar 

resultados e obter vantagens com essas relações. As evidências analisadas por 

Claessens, Feijen e Laeven (2008), no que tange às campanhas políticas de 1998 e 2002 

no Brasil, reforçam essa argumentação e demonstram que elevadas contribuições de 
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campanha a deputado federal no país, em maior grau para os vencedores, estão 

associadas a um alto retorno das ações no momento do anúncio, além dessas firmas 

doadoras aumentarem o endividamento em relação as outras e obterem maior acesso às 

linhas de financiamento. Já Camilo, Marcon e Bandeira-de-Mello (2012), para a série 

1998-2009, verificaram que as conexões políticas afetaram, de forma significativa, o 

valor da firma (medidos pelo Q de Tobin e market-to-book).  

Este artigo não tenciona investigar o impacto do interlocking político – medido 

por meio das proxies doação à campanha eleitoral e contratação de membros com 

background em política para compor o board – somente sobre rentabilidade e o valor da 

firma, ou os reflexos contábeis dessas conexões, dada a existência dos estudos 

supracitados, o que prejudicaria o ineditismo deste trabalho. Portanto, para trazer novas 

contribuições para a literatura, em especial para o caso brasileiro, pretende-se verificar 

como se dá a relação entre conexões políticas e o julgamento de analistas, medido com 

o uso da proxy custo de capital implícito.  

Uma vantagem relevante de utilizar o custo de capital implícito em detrimento 

do valor da firma, muitas vezes medido pelo Q de Tobin, é que esta última medida pode 

representar as oportunidades de crescimento da empresa, em detrimento da primeira. 

Em consonância com Suchard et al. (2007, p.7): "uma mudança em Q ao longo do 

tempo pode simplesmente refletir mudanças na avaliação de oportunidades de 

crescimento futuro que podem surgir em parte por fatores exógenos às decisões 

gerenciais, como condições econômicas e da indústria. O custo do capital, por outro 

lado, (...) é baseado no risco atual das operações da empresa. Ele é capaz de reagir com 

mais precisão às mudanças ano a ano nos ambientes de governança corporativa da 

empresa, sem ser afetado por fatores exógenos que influenciam o crescimento futuro e a 

rentabilidade ". 

 Tema de calorosas discussões no meio acadêmico e empresarial, o uso do custo 

de capital implícito está em confronto com as estimativas ex-post, sendo os modelos 

implícitos tidos como consideravelmente mais precisos (Gebhardt et al., 2001), 

principalmente porqu  n o  ont mpl m o viés   s  stim tiv s ex-post    qu   m 

p r o os    r  u  o  o  usto      pit l os r tornos r  liz  os s o m ior s qu  os 

retornos esperados, fazendo com que os retornos realizados não se mostrem como uma 

boa estimativa para os retornos esperados (Fama e French, 2002).  

 Na literatura, o único artigo encontrado que faz essa conexão direta entre custo 

de capital e board’s politicamente conectados foi desenvolvido por Boubakri et al. 
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(2012), e os resultados dessa investigação indicam que o custo de capital de empresas 

com interlocking político foi inferior aos pares não conectados, tendo em conta uma 

amostra de empresas de 26 países distintos.  

Grosso modo, foi observado que o custo de capital das firmas é influenciado 

pelo ambiente institucional e político prevalecente no país, bem como pelas 

características das firmas. Esses indícios determinam que os investidores exigem um 

custo de capital mais baixo para empresas politicamente conectadas, sugerindo que tais 

companhias possuem, portanto, menor risco.  

Diante tais proposições teóricas e empíricas, este terceiro ensaio parte da 

seguinte hipótese de pesquisa: 

 

 H1: Os analistas consideram em seus julgamentos o interlocking político. Por isso, o 

grau de conexão política afeta o custo de capital implícito das firmas; 

 

5.2 Plataforma Teórica e Empírica 

 

5.2.1 O julgamento dos analistas de mercado 

 

  Os analistas são intermediários de grande importância nos mercados 

financeiros, uma vez que eles coletam, organizam e analisam uma massa de dados 

econômicos e de mercado. Em seguida, eles podem estimar ganhos e riscos, recomendar 

investimentos em determinados ativos específicos (principalmente ações) e estabelecer 

metas de preços, sendo, portanto, avaliados pela precisão das previsões e qualidade dos 

relatórios que desenvolvem (Stickel, 1992). 

  Os analistas de alto escalão são avaliados por esses atributos e vários estudos 

examinaram, por exemplo, as respostas dos preços das ações às mudanças observadas 

nas recomendações dos analistas, não havendo consenso na literatura. Se por um lado 

Logue e Tuttle (1973) e Bidwell (1977) não encontraram uma resposta dos preços a 

alterações no julgamento dos analistas, outros observaram a existência de uma relação 

positiva (Groth et al., 1979; Womack 1996; Kim, Lin e Slovin, 1997; Barber et al., 

2001; Goff et al., 2008) e alguns verificaram retornos anormais negativos (Barber et al., 

2003 e Woolridge, 2004). 

 Recentemente, diversos pesquisadores estudaram as recomendações e previsões 

dos analistas por múltiplas perspectivas (Mangena, Li e Tauringana, 2016; Kecskes, 

Michaely e Womack, 2017; Aggarwal, Mishra e Wilson, 2017), no entanto não foi 



 86 

encontrado na literatura estudos que façam a conexão entre board interlocking e o 

julgamento dos mesmos. Deriva deste fato, o ineditismo central deste trabalho, capaz de 

trazer relevantes contribuições empíricas. 

Contudo, vários artigos estudam a relação entre governança corporativa e custo 

de capital, prevalecendo o entendimento de que empresas com melhores níveis de 

governança teriam um menor custo de capital (Chen, Chen e Wei, 2003; Ashbaugh-

Skaife, Collins e LaFond, 2005; Cheng, Collings e Huang, 2006). Tais trabalhos 

adotaram o custo de capital implícito como medida, em detrimento de métricas ex-post 

que teriam estimativas de risco imprecisas (Fama e French, 1997; Claus e Thomas, 

2001; Gebhardt, Lee e Swaminathan, 2001). 

Neste contexto, Byun, Kwak e Hwang (2008) examinaram a relação entre as 

práticas de governança corporativa e o custo de capital implícito, através de uma 

amostra de firmas sul-coreanas, para a série 2001-2004. Os resultados indicam, 

basicamente, que melhorias ocorridas no âmbito da governança corporativa são capazes 

de aumentar o grau de qualidade das demonstrações financeiras, reduzindo, por 

conseguinte, o custo do capital implícito (assim como verificado por Aboody et al., 

2005; Francis et al., 2004; Chen, Shevlin e Tong, 2007).  

Este ensaio propõe realizar a junção desses temas, verificando como os analistas 

financeiros precificam o interlocking político, ou seja, objetiva-se analisar se esses 

analistas consideram em suas recomendações as conexões políticas criadas por essas 

empresas, seja por meio de doação de campanha ou abrigando conselheiros com 

experiência política no Conselho de Administração.  

Assim como Espinosa e Trombetta (2007), Souissi e Khlif (2012) e Aggarwal, 

Mishra e Wilson (2017) investigaram as previsões dos analistas de mercado e utilizaram 

o custo de capital implícito como proxy para este efeito, o presente estudo utilizou este 

mesmo conceito.  Vale ressaltar que existem três variações populares do custo de capital 

implícito (Claus e Thomas, 2001; Gebhardt, Lee e Swaminathan, 2001; Easton, 2004; 

Ohlson e Juettner-Narouth, 2005) e todas foram abordadas neste trabalho, em 

conformidade com a literatura (Gode e Mohanram, 2003; Botosan e Pumlee, 2005; 

Attig, Guedhami e Mishra, 2008; Aggarwal e Goodell, 2011; Boubakri et al., 2012; Chu 

et al., 2014; Nicholls, 2016). 
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5.2.2 Considerações acerca do Custo de Capital Implícito 

 

 Diante das diversas formas de cálculo do custo de capital esta matéria 

consolidou um notório campo de investigação em finanças, levando em consideração, 

principalmente, as múltiplas aplicações do custo de capital para precificação de ativos, 

avaliação de projetos de investimento e formação de carteiras. Ademais, como este 

assunto é controverso e não existe consenso quanto aos modelos utilizados para 

determinação do custo de capital, esta é uma questão ainda incipiente e não resolvida 

(Cochrane, 2010). 

 Diversos autores demonstraram desconforto com a abordagem ex-post, tendo em 

conta que as decisões de investimento são tomadas antes de se conhecer todos os fatos 

relevantes e a taxa de retorno empregada pode diferir da taxa real, da mesma forma que 

ganhos e perdas de capital são esperados, e não reais (Schreyer, 2004; e Schreyer et al., 

2003).  

Sob esse enfoque, o uso da medida ex-post parece implicar que todas as 

expectativas são realizadas (uma espécie de mundo de certeza perfeita) ou que as 

quantidades de capital podem ser instantaneamente ajustadas aos níveis desejados, 

depois de todas as incertezas terem sido resolvidas, o que torna, a princípio, tais 

pressupostos pouco atraentes e distantes da realidade (Oulton, 2007).  

 Em suma, de acordo com Gebhardt et al. (2001), as modelagens propostas para 

custo de capital ex-post têm como premissa básica que os retornos passados constituem 

um estimador não-viesado para retornos esperados. Todavia, podem ser viesados para 

cima, dado que os retornos realizados podem ser superiores ao custo de capital em 

épocas de redução do custo de capital (Fama e French, 2002). 

 Uma gama de pesquisas demonstra que as estimativas ex-post são imprecisas, 

em alguns casos essa indeterminação provoca estimações de prêmio de risco anual de 

mercado que variam de valores negativos até aproximadamente 10% ao ano (Gebhardt 

et al., 2001), em outros os erros-padrão anuais se apresentaram superiores a 3% (Fama e 

French, 1997). Para a realidade brasileira, Noda, Martelanc e Securato (2013) testaram a 

eficiência de mercado brasileira pela ótica da média-variância e verificaram que os 

retornos esperados mensais e normais foram de 2% para a série de tempo 2003-2012, 

havendo também um desvio-padrão de 10%, que denota a imprecisão dos modelos ex-

post anteriormente aludidas. 
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 Em contrapartida, os modelos de custo de capital implícito têm por base os 

preços de mercado dos ativos e projeções de cash flow desses ativos, normalmente 

baseadas em lucros ou dividendos esperados (Gebhardt, Lee e Swaminathan, 2001; 

Claus and Thomas, 2001). Conforme Fama and French (2002), os modelos implícitos de 

custo de capital têm maior precisão de estimativas pois se assentam em fundamentos e 

resultam em valores aproximados de aversão ao risco por uma longa série de tempo, 

diferentemente dos modelos ex-post. 

Segundo a argumentação sustentada por Francis et al. (2005), o custo do capital 

próprio (uma variável dependente desta pesquisa) é uma métrica ex-ante que reflete 

expectativas sobre os retornos oferecidos pela empresa e, portanto, não é diretamente 

observável. Por isso, a partir de estimativas realizadas por analistas são extraídos os 

valores para o custo de capital próprio com uma taxa interna de retorno igual aos preços 

correntes das ações e a uma sequência de ganhos esperados derivados das expectativas 

dos analistas.  

Neste ensaio, com o propósito de atenuar as imprecisões do custo de capital ex-

post, foram utilizadas medidas de custo de capital implícito presentes na literatura: PEF 

(Price to Forward Earnings model), MPEG (Modified Price to Earning Growth Model) 

e Easton, seguindo procedimentos de cálculo diferentes, nomeadamente, rriv, rpef, rpeg e 

rmpeg, além da métrica (ravg), obtida a partir da média das métricas anteriores (Gebhardt, 

Lee e Swaminathan, 2001; Easton e Monahan, 2005; Espinosa e Trombetta, 2007).  

Entre os vários procedimentos sugeridos para a estimativa do custo de capital 

implícito da empresa, por exemplo, Botosan (1997), um dos mais razoáveis em termos 

de maça de dados necessários foi adotado por Espinosa e Trombetta (2007) e 

formalizado em (5.1): 

 

    
 ̂      ̂   

       
                                                   (5.1) 

 

Onde      é o custo de capital implícito, peg se refere ao modelo de crescimento 

de preço-lucro (Ohlson e Juettner-Naroth, 2005),  ̂   , é o lucro médio por ação (EPS) 

(estimado por analistas para a empresa no exercício seguinte) e  ̂    é o EPS médio 

estimado pelos analistas para a empresa no segundo exercício seguinte. Destarte, o custo 

de capital implícito em dezembro de 2011 é calculado a partir do EPS estimado para o 

final de 2012 e 2013, disponível na base de dados da Thomson Reuters. 
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Neste exemplo, observa-se o preço Pt da ação pertencente à i-ésima empresa no 

último dia útil de 2011. Do mesmo modo que foi utilizado por Espinosa e Trombetta 

(2007), quatro medidas do custo de capital implícito foram estimadas com base nos 

lucros previstos da empresa, inicialmente por meio dos procedimentos recomendados 

por Gebhart et al. (2001).  

De acordo com esses autores, o preço das ações da empresa, Pit, pode ser 

expresso como o valor contábil (bvt), somando-se o lucro residual (xt), descontado do 

custo de capital da empresa (re), conforme demonstrado. Para fins práticos de estimar re, 

é necessário erigir uma definição explícita do período de previsão. Assim sendo, a 

relação entre o custo do capital próprio, ganhos futuros e preço da ação da empresa em 

determinada data pode ser expressa por: 

 

          ∑
                    

         
  
                                       (5.2) 

 

          ∑
                        

         
  
                                    (5.3) 

 

Em que bvt é o valor contábil no tempo t, Et [] é a expectativa com base na informação 

disponível no momento t, Xt+ é o lucro líquido para o período t + , re é o custo do 

capital social e ROEt+ é o retorno sobre o patrimônio líquido da empresa para o período 

t + .  

As equações 5.2 e 5.3 são idênticas ao modelo de dividendos descontados, mas 

expressam o valor da empresa em termos de números contábeis em uma série infinita. 

Esta limitação requer um valor terminal (TV) para obter um valor de re. Portanto, de 

acordo com Gebhardt et al. (2001), uma abordagem trifásica é usada para calcular o 

valor intrínseco.  

Primeiramente, foram utilizadas estimativas explícitas de lucros (um consenso 

de EPS utilizado pelos analistas) para três anos (2012-2014). Em segundo lugar, as 

previsões de ganhos foram obtidas para os anos 2015 e 2016 por meio de uma 

interpolação linear comparando o ROE da empresa na equação com a média móvel do 

ROE do setor para os cinco anos anteriores (EPSi,2015 = FROEi,2015 * bv2014). 

Finalmente, para a terceira etapa, foi utilizado um período total de 5 anos para calcular o 

custo do capital social, pois trata do período de referência das avaliações de empresas 



 90 

realizadas no Brasil e, de acordo com Espinosa e Trombetta (2007), os resultados 

obtidos não diferiram significativamente ao longo de um período de 5 a 15 anos.  

Uma estimativa do horizonte infinito para cada empresa é mostrada como: 

 

         
           

       
      

           

        
  ̂                          (5.4) 

 

Onde: 

      É o valor contábil para o ano t; 

 ̂        ̂       +         -        , onde FDPS é a previsão de dividendos 

por ação para o ano t +  estimado usando a taxa de payout atual (k). Especificamente, 

assume-se que         = FEPS*k; 

    É o custo estimado do capital; 

         É o estimado para o ano. Para os primeiros dois anos, essa variável é 

calculada como, onde FEPS é a média das estimativas de EPS coletadas da plataforma 

I/B/E/S disponibilizada pela Thomson Reuters para o ano e é o valor contábil por ação 

para o ano. Para além do terceiro ano, a FROE é estimada utilizando interpolação linear 

com o ROE médio para a indústria. 

Para um horizonte T, o valor terminal é dado por: 

 

    ∑
 ̂        

        
   
             

        

            ̂                              (5.5) 

 

Esta relação foi resolvida por um processo iterativo utilizando o software 

Mathematica e produziu uma estimativa do custo de capital implícito (rriv) 

condicionado pela informação atualmente disponível. Após o cálculo da proxy sugerida 

por Gebhardt et al. (2001), a partir dos mesmos dados, foram calculadas três medidas 

alternativas para o custo de capital implícito, com base nos procedimentos detalhados 

por Ohlson e Juetter-Nauroth (2005), e que serão utilizadas nas estimações 

econométricas deste ensaio (a saber: PEF, MPEG e Easton).  

Por isso, foram estimadas, a priori, rpeg e rriv, duas proxies do custo de capital 

implícito, uma obtida seguindo o PEF, ou modelo de preço para ganhos futuros (rpef), e 

outra seguindo o modelo de MPEG, Preço Modificado para Crescimento de Lucros 

(rmpeg), de acordo com as equações, respectivamente, demonstradas como segue: 
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 ̂             ̂    

         
                                            (5.6) 

 

    
 ̂             ̂    

     
                                            (5.7) 

 

Além das proxies descritas acima (PEF e MPEG), foi também utilizada a proxy 

denominada Easton, uma medida de capital implícito desenvolvida por Easton (2004), 

que pode ser denotada pela fórmula (5.8): 

 

    
 ̂      ̂    

       
                                                 (5.8) 

 

Onde r representa o custo de capital na data t, xt+2 é o earnings per share (eps) 

estimado pelo consenso (média das previsões) dos analistas em t+2, xt+1 é o earnings 

per share estimado pelo consenso dos analistas em t+1, e P é o preço de fechamento da 

ação em t0. Dado que para algumas empresas a estimação do earnings per share para 

dois anos é inferior do que para um ano, a equação fica indefinida, dessa feita, mesmo 

sendo coberta por analistas, não pode ser determinado o custo de capital implícito. Para 

tentar dar solução a isso, foi utilizado o EASTON+5, onde, no lugar de eps2 e eps1, são 

utilizados eps5 e eps4. 

Apresentada a fundamentação econômica do modelo de custo de capital 

implícito, convém destacar que vários trabalhos utilizaram métricas ex-ante  m 

 sso i   o  om outr s v riáv is  omo ris o   o     Moh nr m  2001    sp  tos 

jur  i os   r gul   o  H il   L uz  2006    gov rn n    orpor tiv    ttig   u  h mi   

Mishra, 2008), sendo a pesquisa desenvolvida por Boubakri (2012) a única que associa 

interlocking político e custo de capital.  

A principal conclusão deste estudo é que, devido às baixas restrições 

orçamentárias exercidas por essas empresas e à garantia de resgate corporativo em caso 

de crise financeira, os benefícios de estarem politicamente vinculados superam os 

custos, levando os investidores a exigir uma menor taxa de retorno para investir em 

empresas que mantêm interlocking político. Outro resultado interessante trazido à luz 

neste estudo é que o custo de capital é especialmente menor para aquelas empresas 

politicamente conectadas com os laços mais fortes (Boubakri et al., 2012). 
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5.2.3 O Interlocking Político e seus reflexos 

 

Existem inúmeras evidências de que as empresas buscam, através da estratégia 

de interlocking político, obter benefícios oriundos desses elos, seja via membros atuais 

do Governo (Roberts, 1990; Fisman, 2001; Jayachandran, 2006) ou ex-membros (Gulla, 

2005; Goldman et al., 2009). Conforme Lester et al. (2008) as firmas nomeiam ex-

membros do Congresso para Conselhos de Administração visando os efeitos das 

externalidades positivas provenientes de dois atributos principais desses indivíduos: o 

capital humano (experiência, expertise e conhecimento) e o capital social (conexões e 

relações). 

Nos últimos anos, extensa e controversa literatura sobre os antecedentes e 

consequências do interlocking político foi desenvolvida. As empresas politicamente 

ligadas têm sido estudadas de várias maneiras distintas, desde aquelas cujos 

proprietários ou membros do conselho são ex-políticos influentes (Hillman, 2005; 

Faccio, 2006), passando por aquelas conectadas geograficamente a políticos poderosos 

(Faccio e Parsley, 2009; Kim et al., 2012), bem como as que gastam montantes vultosos 

em contribuições de campanha política (Claessens et al., 2008), até as firmas que 

empregam ex-funcionários do Congresso ou de órgãos regulatórios (Etzion e Davis, 

2008; Vidal, Draca e Fons-Rosen, 2012)
17

.  

Um número vasto de trabalhos publicados também comprova a ligação de 

políticos que deixam suas atividades no Governo, especialmente nos Estados Unidos, e 

depois atuam como lobistas, fazendo uso das conexões constituídas em cargos públicos 

                                                           
17 É importante frisar que existem outras formas de analisar tais laços e várias pesquisas observaram, por 

exemplo, o efeito do Estado como proprietário de empresas e o desempenho dessas firmas (Shleifer e 

Vishny, 1998; Megginson e Netter, 2001; Chong e Lopez de Silanes, 2005). Todavia, grande parcela dos 

trabalhos desenvolvidos nesta área são de cariz descritivo e teórico (como, por exemplo, Armendáriz de 

Aghion, 1999; e Aronovich e Fernandes, 2006), havendo poucos estudos empíricos de origem 

quantitativa e que esmiúçam os bancos de desenvolvimento de forma ampla (La Porta et al., 2002; Yeyati, 

Micco e Panizza, 2004). Para ilustrar uma dessas múltiplas outras perspectivas de evidenciar as conexões 

políticas entre Estado e Empresas, é possível citar o recente estudo de Lazzarini et al. (2015), que 

avançaram nesta vereda e voltaram-se para o Estado como acionista minoritário de empresas, algo 

comum em um país com mercado de capitais restrito e que, desde os processos de privatização iniciados 

na década de 1990, conta com forte presença do BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social nas atividades de financiamento empresarial. Dessa feita, os pesquisadores, 

utilizando uma amostra composta de 367 empresas brasileiras de capital aberto para o período de 2002 a 

2009 e trabalhando com a metodologia de Dados em Painel, revelaram que as alocações de recursos do 

BNDES parecem não afetar o desempenho operacional e as decisões de investimento ao nível da 

empresa, muito embora eles reduzam os custos de capitais das firmas, em função dos subsídios 

governamentais que acompanham empréstimos. Em seguida, o estudo revelou o BNDES, aparentemente, 

seleciona as empresas com bom desempenho operacional, mas também fornece mais capital para 

empresas com ligações políticas (medido como doações de campanha a políticos que ganhou uma 

eleição).  
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para obter benefícios ao setor privado (Vidal, Draca e Fons-Rosen, 2012; Bertrand, 

Bombardini e Trebbi, 2014; Kang e You, 2017). 

Em adição a este fato específico, os políticos podem obter outros benefícios 

originários do cargo como, por exemplo, a atuação em boards de empresas (Diermeier, 

Keane e Merlo, 2005; Eggers e Hainmueller, 2009; Eggers e Hainmueller, 2013; Snyder 

e Querubin, 2013). Em traço geral, a ocupação de assentos nos Conselhos de 

Administração das empresas constitui uma forma atrativa de emprego para políticos e 

ex-políticos, capaz de proporcionar compensações financeiras significativas (Palmer e 

Schneer, 2016).  

Importante investigação que ruma neste sentido foi conduzida por Diermeier, 

Keane e Merlo (2005), que estimaram, por exemplo, que o valor de manter um assento 

no Senado chega a US$ 1,7 milhões, com base na renda ganha pelos políticos depois de 

deixarem o cargo. Palmer e Schneer (2016), utilizando uma amostra composta por todos 

os candidatos a governador e senador nos Estados Unidos para a série 1992-2012, 

notaram que quase metade desses políticos servem em pelo menos um Conselho de 

Administração depois de deixar o cargo, enquanto vencer uma eleição para esses postos 

aumenta a probabilidade de mais tarde atuar em um conselho em cerca de 30%. 

Amplificando tais reflexos, Kotakorpi, Poutvaara e Tervio (2016), tendo por 

base o sistema finlandês de lista aberta proporcional, evidenciaram que ser eleito para o 

parlamento aumenta os ganhos anuais, inicialmente, em 20.000 dólares, o que implica 

em maiores retornos, mesmo na ausência de corrupção. Pela perspectiva dos políticos, 

há, portanto, uma série de investigações que reforçam as vantagens advindas desse 

interlocking político. 

Por ângulo distinto, Chizema et al. (2015) examinaram a relação entre conselhos 

politicamente conectados e salários pagos a altos executivos na China. Os autores 

encontraram uma associação negativa entre conselhos politicamente interligados e os 

altos salários dos executivos, além de evidenciarem que quanto maior o número de 

políticos no conselho menor é a diferença salarial entre executivos e o salário médio dos 

funcionários. 

Conforme Kusnadi e Wei (2012) gestores de empresas com interlocking político 

tendem a acumular mais dinheiro do que os seus homólogos não conectados 

politicamente. Uma análise mais aprofundada revelou ainda que os principais resultados 

da pesquisa são mais pronunciados para as empresas nos mercados emergentes, bem 



 94 

como para as empresas em países com fraca proteção jurídica dos investidores e níveis 

elevados de corrupção.  

Estudos do campo da contabilidade também encontraram resultados conflitantes 

no que tange esta temática. Se por um lado, Correia (2014) mostra que empresas 

politicamente ligadas nos Estados Unidos recebem tratamento mais indulgente pela 

SEC, e Ramanna e Roychowdhury (2010) inferiram que as empresas com interlocking 

político praticam maior gerenciamento de resultados. Em vértice oposto, Batta et al. 

(2014) observaram, para a realidade da Venezuela, que firmas com interlocking político 

apresentavam maior qualidade contábil, o que foi acompanhado similarmente por 

Guedhami et al. (2014), ao revelar que empresas ligadas são mais propensas a contratar 

um  u itor   sign  o  omo ―Big-4‖  qu  é int rpr t  o n  lit r tur   omo um  

indicação de alta qualidade contábil.  

Em face dos distintos resultados colhidos e antagônicas conclusões quanto aos 

benefícios/prejuízos oriundos do interlocking político praticado por empresas, 

principalmente no que tange as características financeiras das firmas e as variáveis de 

nível país, esta pesquisa é um avanço neste sentido para compreender o processo de 

associação política praticado pelas firmas em mercados emergentes, levando em 

consideração as nuances e singularidades destes mercados. 

 

5.3 Método 

 

 

5.3.1 Coleta de dados e Variáveis 

 

 Este último ensaio que compõe a tese propõe testar empiricamente a influência 

do interlocking político sobre o custo de capital implícito das firmas. Para este efeito, 

serão utilizadas cinco bases de dados diferentes: i) os dados dos Conselhos de 

Administração das empresas brasileiras de capital aberto obtidos na CVM; ii) os dados 

sobre as doações às campanhas políticas das firmas listadas na BM&FBovespa 

extraídos do Tribunal Superior Eleitoral e coletados na As Claras (ONG que compila 

tais dados); iii) os dados a respeito do background em política dos conselheiros 

retirados do currículo individual de cada um na base Infoinvest; iv) as variáveis 

financeiras das firmas extraídos da Bloomberg; e v) os dados para estimação do custo de 

capital implícito obtidos através da Thomson Reuters.  

 A tabela 5.1 condensa as variáveis utilizadas na pesquisa: 

 



 95 

Tabela 5.1 – Relação das Variáveis 

Variável Descrição 

Variável Dependente  

Custo Capital Implícito† Valores obtidos para o custo de capital ex-ante, conforme os três métodos 

distintos de cáculo, a saber: i) Easton; ii) PEF e iii) MPEG 

Interlocking Político 

(Variável Independente) 

  Firma doadora 

   
   
 

Conselheiro com background 

político 

 

Variáveis Financeiras  

 

 
Duas variáveis: i) (Lndoações) - variável com o logaritmo natural de 1 + 

total monetário doado para a respectiva campanha; e ii) (Doações~t) Razão 

Total Doado/Total de Ativos. 
 
 
 

 

Variável dummy (Background): igual a 1 quando a firma i possui 

conselheiro com experiência política, zero caso contrário. 

 

Alavancagem (Alavan) Débito Total/Ativo Total para a firma   no ano    . 

Fluxo de Caixa (Flucx) Fluxo de Caixa Livre/Ativos Totais para a firma   no ano    . 

   Retorno sobre Ativos (ROA) EBIT/Ativos Totais para a firma   no ano    . 

 

Variáveis específicas da Firma 

 

Tamanho (Tam) Logaritmo do Total de Ativos da firma   no ano    . 

Intangíveis (Intang) Intangíveis/Ativo Total ambos no tempo     para a firma    
Estoques (Estoq) Estoques/Ativo Total ambos no tempo     para a firma   

Notas: 
†
As três proxies adotadas para Custo de Capital Implícito obedecem os modelos detalhados na seção 5.2.1, página 70. 

As equações 5.6     
 ̂             ̂    

         
  , 5.7     

 ̂             ̂    

     
 e 5.8     

 ̂      ̂    

       
 denotam matematicamente a 

proposição PEF, MPEG e Easton, respectivamente.  

 

Reunidas as variáveis isoladamente, foram descritas na tabela 5.2, conforme 

serão contempladas no modelo econométrico, cada grupo de variáveis: 

 

Tabela 5.2 – Identificação e Descrição das Variáveis como serão Apresentadas no Modelo 

Variáveis     Descrição 

            Representa o custo de capital implícito da firma i no ano t 
 

            varia de uma firma para outra e é constante ao longo do tempo, capturando 

todas as diferenças de comportamento entre as firmas 
 

             Representa as duas variáveis de firma doadora 
 

             Representa as variáveis de background político dos board members 

 

             Variáveis financeiras específicas de cada firma 

 

             Variáveis de controle no nível da firma 
 

             É um termo de erro aleatório  

 

5.3.2 Endogeneidade e Testes de Robustez 

 

Em razão das poucas observações que formam a amostra, não pode ser estimado 

um modelo de dados em painel com efeitos fixos, assim a relação entre custo de capital 
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implícito e doações eleitorais e/ou background político pode apresentar viés de variável 

omitida constante no tempo.  

Com relação a simultaneidade, como, por exemplo, as decisões de uma firma 

entre se financiar, alterando seu custo de capital implícito, e contratar um conselheiro 

com background político e/ou doar para um partido, as variáveis de doação/background 

também serão estimadas com defasagem de até 3 anos, de modo que essas variáveis 

 st j m ―pré-  t rmin   s‖    ont mpl m to     lógi    o  i lo  l itor l o orri     

cada 4 anos. 

Como nos anteriores, este ensaio não abarcará nas estimações variáveis 

instrumentais ou equações simultâneas (Black e Kim, 2012), e não existe na literatura 

achados sobre a endogenia em variáveis relacionais, que serão àqueles presentes no 

estudo (Mizruschi, 1996; Johnson et al., 2013). 

 Um último teste será conduzido, tendo em consideração os achados do trabalho 

recente publicado por Almeida et al. (2017). Devido às políticas das agências de 

classificação de risco, os ratings atribuídos as empresas devem ser iguais ou abaixo da 

classificação soberana do país-domicílio. Por isso, os pesquisadores observaram que um 

downgrade de rating soberano pode ter um efeito significativo nos mercados 

financeiros e economias reais, uma vez que o custo de capital foi elevado (Almeida et 

al., 2017).  

De maneira análoga, buscar-se-á testar neste ensaio o impacto da situação 

econômica do Brasil na percepção dos analistas, ou seja, observar empiricamente se o 

custo de capital implícito varia conforme o cenário de Crise Fiscal em voga. Para isso, 

utilizar-se-á a dummy Crise Fiscal, que leva em consideração os anos de PIB negativo 

2014-2015, para diferenciar do restante da série em que o país apresentou PIB positivo. 

 

 

5.3.3 Estratégia de Identificação 

 

A estratégia de identificação é um tópico fulcral, pois permite destacar critérios 

para escolha das variáveis utilizadas e caminhos metodológicos seguidos (Bowen III, 

Frésard e Taillard, 2016). Tecida tal consideração, insta aduzir que o período a ser 

analisado neste ensaio perfaz os seguintes ciclos eleitorais: 2002, 2006, 2010 e 2014. 

Logo, o hiato temporal a ser analisado será de 2001 a 2015, respeitando as quatro 

últimas campanhas políticas e as defasagens necessárias para melhor captar os efeitos 

financeiros do interlocking político constituído. 
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Como a variável dependente é o custo de capital implícito, proxy utilizada em 

outros trabalhos para captar as previsões e julgamentos dos analistas (Espinosa e 

Trombetta, 2007; Souissi e Khlif, 2012; Kecskes, Michaely e Womack, 2017; 

Aggarwal, Mishra e Wilson, 2017), três modelos distintos serão estimados neste ensaio 

para chegar a esta métrica ex-ante, em sintonia com pesquisas de relevo no campo das 

finanças (Gebhardt et al., 2001; Claus e Thomas, 2001; Easton, 2004; Ohlson e Juettner-

Nauroth, 2005). 

É importante destacar que, por utilizarem o preço implítico das ações e previsões 

dos analistas, tais variáveis não dependem de dados históricos e evitam ruídos quanto 

aos retornos realizados parar obter estimativas precisas do custo de capital próprio das 

firmas (Pástor et al., 2008). Soma-se a este fator outra questão importante: esses 

modelos estimam também o custo do patrimônio, enquanto controlam os efeitos da 

interlocking político nos fluxos de caixa (Boubakri et al., 2012). 

As proxies adotadas para interlocking político (doação de campanha eleitoral e 

conselheiro com background político) também estão em perfeita harmonia com a 

literatura recente em board interlocking e conexões políticas (Claessens, Feijen e 

Laeven, 2008; Camilo, Marcon e Bandeira-de-Mello, 2012; Goldman, Rocholl e So, 

2013; Hasan et al., 2014; Chizema et al., 2015).  

Dessa feita, este estudo utilizar-se-á o método de dados em painel para testar as 

hipóteses formuladas e responder à pergunta basilar que norteia este ensaio: empresas 

com maior grau de interlocking político apresentam menor custo de capital implícito? 

As premissas assumidas e com base na teoria retromencionada, o modelo proposto neste 

estudo está representado pela equação 5.9: 

 

                                                               (5.9) 

 

5.4 Análise de Resultados 

 

A tabela 5.3 representa a média e o desvio-padrão das variáveis a serem 

utilizadas nos modelos a seguir. Nela é possível verificar que a média das doações nos 

períodos de eleição não exibem variação significativa ao longo do tempo. Quanto ao 

custo de capital ex ante, os três métodos, Easton PEF e MPEG convergem para uma 

média de entre 15% e 20%, sem exibir tendência de crescimento ou decrescimento ao 

passar dos anos. 
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Tabela 5.3 - Média e desvio-padrão das variáveis utilizadas no modelo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Resultados da Pesquisa, 2017. 

Ano Lndoações Background Doações~t Easton PEF MPEG Flucx ROA Tam Alavan Intang Estoq 

2001 . . . . . . -0.00693 0.0437 19.17 0.226 0.0257 0.0914 

 

. . . . . . 0.0823    0.124 1.895 0.161 0.0294 0.0822 

2002 5.478 0.633 0.000784 . . . 0.000108 0.0280 18.87 0.239 0.0212 0.0959 

 

6.067 0.485 0.00161 . . . 0.0872    0.136 1.906 0.178 0.0260 0.0879 

2003 . . . . . . 0.0201 0.0426 19.01 0.223 0.0134 0.0937 

 

. . . . . . 0.0753    0.137 1.917 0.167 0.0125 0.0855 

2004 . . . 0.321 . . 0.00195 0.0445 19.16 0.202 0.0185 0.0974 

 

. . . 0.521 . . 0.0731    0.148 1.850 0.155 0.0269 0.0899 

2005 . . . 0.249 0.130 0.199 -0.00133 0.0557 19.37 0.200 0.0185 0.0918 

 

. . . 0.285 0.100 0.118 0.0877    0.150 1.870 0.150 0.0311 0.0828 

2006 13.905 1 0.000675 0.173 0.665 0.746 -0.0540 0.0504 19.60 0.214 0.0239 0.0907 

 

0.977 0 2.06e-05 0.148 2.658 2.199 0.131    0.123 1.801 0.157 0.0613 0.0837 

2007 . . . 0.174 0.138 0.184 -0.0668 0.0552 19.98 0.212 0.0300 0.0908 

 

. . . 0.122 0.118 0.139 0.142    0.124 1.788 0.158 0.0567 0.0864 

2008 . . . 0.224 0.0957 0.199 -0.0596 0.0613 19.95 0.229 0.0353 0.0955 

 

. . . 0.137 0.0671 0.147 0.123    0.131 1.796 0.167 0.0696 0.0879 

2009 . . . 0.140 0.180 0.237 -0.0250 0.0620 20.21 0.212 0.0466 0.0881 

 

. . . 0.0727 0.139 0.129 0.0947    0.115 1.825 0.162 0.0884 0.0799 

2010 1.881 0.181 6.30e-05 0.134 0.0977 0.179 -0.0339 0.0743 20.41 0.226 0.0444 0.0903 

 

4.588 0.386 0.000266 0.0899 0.0586 0.129 0.0983    0.0864 1.755 0.167 0.0864 0.0822 

2011 . . . 0.159 0.0891 0.201 -0.0322 0.0583 20.42 0.238 0.0457 0.0930 

 

. . . 0.0930 0.107 0.326 0.0890    0.137 1.720 0.173 0.0889 0.0822 

2012 . . . 0.148 0.0880 0.167 -0.0311 0.0609 20.34 0.245 0.0472 0.0910 

 

. . . 0.110 0.0586 0.0902 0.0947    0.103 1.806 0.176 0.0890 0.0833 

2013 . . . 0.154 0.0749 0.142 -0.0278 0.0618 20.34 0.247 0.0508 0.0894 

 

. . . 0.0902 0.0506 0.0870 0.0873    0.106 1.785 0.175 0.0927 0.0823 

2014 3.247 0.195 0.000293 0.202 0.0712 0.213 -0.0178 0.0605 20.25 0.253 0.0592 0.0920 

 

5.837 0.397 0.00112 0.178 0.0505 0.263 0.0837    0.105 1.816 0.173 0.103 0.0855 

2015 . . . 0.227 0.0641 0.150 -0.00868 0.0430 19.93 0.262 0.0628 0.0885 

 

. . . 0.323 0.0701 0.107 0.0626    0.126 1.897 0.179 0.105 0.0844 
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Por outro lado, a tabela 5.4 contempla a amostra condensada, onde as 

estimativas por meio do PEF demonstram uma menor média, todavia com um maior 

desvio-padrão. MPEG exibe a maior média das 3 medidas e um desvio-padrão similar a 

medida PEF, sendo a Easton aquela que exibe menor variação com apenas 0.2 de 

desvio-padrão. A tabela também evidencia que 25% das empresas possuem conselheiro 

com background político. 

  

Tabela 5.4 – Estatísticas Descritivas 

Variable Obs Mean Std.Dev. Min Max 

Easton 639 0.184 0.200 0.00400 3.086 

PEF 680 0.114 0.528 -0.333 13.68 

MPEG 383 0.211 0.522 0.0118 9.801 

ROA 3733 0.0547 0.123 -0.823 0.258 

Tam 3773 19.87 1.891 13.53 23.39 

Alavan 3815 0.229 0.168 0 0.625 

Flucx 2891 -0.0296 0.0997 -0.670 0.125 

Intang 2563 0.0440 0.0849 0.000788 0.458 

Estoq 2946 0.0918 0.0842 0 0.310 

Lndoações 607 3.0504 5.5439 0 19.60 

Background 609 0.256 0.437 0 1 

Doações~t 590 0.000258 0.000982 0 0.0105 

Fonte: Resultados da Pesquisa, 2017. 

 

A tabela 5.5 exibe a correlação entre as variáveis. É importante ressaltar a 

convergência entre MPEG e PEF, de quase 0.95 e significante, enquanto a medida 

Easton difere um pouco dessas duas. No que concerne as medidas de interlocking 

político, o logaritmo natural das doações exibiu correlação significante e negativa com 

PEF, indicando que quanto maior as doações, menor o custo de capital ex-ante, 

enquanto o background político também exibiu significância, mas correlação fraca, 

apesar de positiva, indicando que firmas com conselheiros no board detentores de maior 

background político tem um maior custo de capital ex-ante.  

O resultado da matriz de correlação enfatiza as dicotomias existentes na 

literatura quanto aos custos e benefícios do interlocking político. Pela via da proxy 

doação de campanha eleitoral, tem-se um benefício quanto ao custo de capital ex-ante 

das firmas, conforme Boubakri et al. (2012) e Chaney et al. (2011). Em contrapartida, a 

proxy background político dos conselheiros provoca maior custo de capital, afinado 
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com outros estudos que demonstram antecipação do risco por parte dos 

investidores/analistas (como sugerido por Francis et al., 2005). 

Ao relacionar tais variáveis com as medidas de nível da firma, nota-se que 

background político está relacionado positivamente com o tamanho da empresa e 

negativamente com os estoques. As doações realizadas nos pleitos eleitorais também 

exibem o mesmo padrão, com uma correlação de 0,62, significante, com o tamanho da 

firma. 

Tabela 5.5 – Matriz de Correlação  

 

Easton PEF MPEG ROA Tam Alavan Flucx 

PEF 0.2520* 1 

     MPEG 0.4187* 0.9559* 1 

    ROA -0.2632* 0.0116 -0.0322 1 

   Tam 0.0755* 0.0812* 0.1024* 0.3433* 1 

  Alavan 0.1093* -0.00600 0.00490 0.0715* 0.3169* 1 

 Flucx 0.0932* 0.0513 0.0603 0.2453* 0.1386* 0.0271 1 

Intang -0.0424 -0.0246 -0.0195 0.1440* 0.1535* 0.0757* 0.0174 

Estoq 0.0312 -0.0573 -0.0982 -0.0247 -0.1659* 0.0636* -0.0675* 

Lndoações 0.00710 -0.2741* 0.149 0.0506 0.6272* 0.2191* 0.109 

Background 0.118 0.1613* 0.0414 0.0611 0.0910* 0.0537 0.0585 

Doações~t 0.0800 -0.0507 -0.0833 0.0651 -0.0692 -0.0682 0.0839* 

 

 

 

Intang Estoq Lndoações Background Doações~t 

Estoq -0.2475* 1 

   Lndoações 0.0689 -0.1877* 1 

  Background 0.0685 -0.1222* -0.0502 1 

 Doações~t -0.0275 0.0171 0.3502* 0.1018* 1 

 

Fonte: Resultados da Pesquisa, 2017. 

 

Com o intuito de verificar com maior profundidade a relação entre doações 

eleitorais e custo de capital implícito, foram estimados os modelos apresentados a 

seguir. A tabela 5.6 apresenta as estimações quanto as diferentes medidas de custo de 

capital implícito, Easton MPEG e PEF em relação ao logaritmo natural das doações. Os 

resultados demonstram que não é possível confirmar se existe associação entre o 

logaritmo natural das doações e as medidas de custo de capital aludidas. Como o efeito 

da doação pode ser dilatado no tempo, foram estimadas equações com a doação 
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defasada em 1, 2 e 3 períodos, a qual também não se mostrou estatisticamente 

significante. 

Já a tabela 5.7 utiliza como variável de interesse o background político dos 

conselheiros da firma e sua relação com as medidas de custo de capital implícito. Esta 

também não se mostrou estatisticamente significante, nem quando considerada sua 

defasagem no tempo. Por fim, a tabela 5.8, onde a variável de interesse é a proporção 

das doações sobre o ativo total da empresa, obteve significância em 2 das 12 

estimações, evidenciando uma associação positiva entre o custo de capital implícito e a 

proporção das doações frente o ativo total da empresa. 

 Diferentemente de estudos como Cooper et al. (2011) e Boubakri et al. (2012), 

onde a conexão decorrente de uma relação explícita entre firmas e políticos 

(conselheiros com background político no board) foi tão importante quanto o elo 

decorrente de contribuições em dinheiro para pleitos eleitorais (doações para políticos), 

esses resultados indicam que no caso brasileiro as doações de campanha podem 

provocar maior custo de capital ex-ante, diferentemente da ocupação de assento em 

Conselhos de Administração por conselheiros com histórico político, o que não 

demonstrou significância em relação ao custo de capital implícito.  

Tais resultados estão alinhados com estudos de Chaney et al. (2011) e Chen et 

al. (2010) que observaram efeitos negativos provenientes do interlocking político, dado 

que este arranjo diminui a independência do conselho (uma vez que este, conforme a 

Teoria da Agência, deveria exercer suas funções de controle com a máxima 

independência) e faz com que os investidores percebam este risco, aumentando o custo 

de capital das firmas. Neste enfoque, Hadani e Schuler (2013) também não veem 

benefícios aos acionistas advindos do interlocking político.  
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Tabela 5.6 – Painel com Modelos OLS observando Doações Eleitorais e Custo de Capital Implícito 

As equações de I a XII foram estimadas por meio de uma regressão OLS, para as diferentes formas de custo de capital Ex-Ante. Para verificar o efeito temporal da doação, 

essas foram defasadas em 1, 2 e 3 períodos. Os erros estimados são robustos a heterocedasticidade e o resultado das estimações podem estar viesadas devido a pequena 

quantidade de empresas.  

Robust standard errors in parentheses  

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

Fonte: Resultados da Pesquisa, 2017. 

 (I) (II) (III) (IV) (V) (VI) (VII) (VIII) (IX) (X) (XI) (XII) 

VARIABLES Easton Easton Easton Easton PEF PEF PEF PEF MPEG MPEG MPEG MPEG 

             

ROA -0.541** -2.919** -0.536** -0.741** 0.326*** 0.339 0.366*** -0.018 -0.647 -0.257 -0.336 -0.289 

 (0.217) (1.333) (0.243) (0.324) (0.118) (0.207) (0.132) (0.110) (0.386) (0.306) (0.350) (0.299) 

Tam -0.013 -0.025 -0.021 0.006 0.013* 0.001 0.012 0.019** -0.012 0.009 -0.014 -0.009 

 (0.018) (0.018) (0.014) (0.018) (0.007) (0.005) (0.009) (0.009) (0.014) (0.017) (0.019) (0.017) 

Alavan 0.356 -0.038 0.206** -0.008 -0.022 -0.078* -0.079 -0.110* 0.078 -0.040 -0.027 -0.027 

 (0.223) (0.146) (0.074) (0.149) (0.049) (0.042) (0.068) (0.057) (0.107) (0.071) (0.124) (0.168) 

Flucx 0.381 0.673* 0.319 0.056 -0.132 0.006 -0.145 0.091 0.134 -0.050 -0.029 0.188 

 (0.249) (0.398) (0.299) (0.433) (0.101) (0.068) (0.175) (0.136) (0.180) (0.127) (0.347) (0.332) 

Intang 0.257* 0.059 0.028 -0.069 -0.054 0.095* -0.019 -0.146** 0.127 0.127 -0.007 0.113 

 (0.131) (0.223) (0.136) (0.322) (0.059) (0.053) (0.084) (0.069) (0.199) (0.138) (0.340) (0.077) 

Estoq 0.051 0.166 -0.132 -0.226 0.037 0.180** 0.256** -0.125 -0.332 0.021 0.217 -0.301 

 (0.216) (0.247) (0.141) (0.283) (0.082) (0.082) (0.117) (0.103) (0.277) (0.166) (0.241) (0.244) 

Lndoações 0.007*    0.001    -0.000    

 (0.003)    (0.001)    (0.002)    

L1.Lndoações  0.006    -0.002    0.004**   

  (0.004)    (0.001)    (0.002)   

L2.Lndoações   0.001    -0.002    -0.000  

   (0.002)    (0.002)    (0.002)  

L3.Lndoações    -0.001    0.001    -0.000 

    (0.003)    (0.001)    (0.003) 

Constant 0.362 1.016** 0.586* 0.124 -0.239 0.004 -0.211 -0.281 0.490 -0.051 0.487 0.377 

 (0.365) (0.443) (0.325) (0.406) (0.144) (0.101) (0.187) (0.197) (0.345) (0.359) (0.414) (0.400) 

             

Observations 54 104 33 27 73 85 48 42 40 36 31 20 

R-squared 0.334 0.417 0.379 0.225 0.131 0.235 0.309 0.240 0.196 0.262 0.130 0.245 
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Tabela 5.7 – Painel com Modelos OLS observando Background Político e Custo de Capital Implícito 

As equações de I a XII foram estimadas por meio de uma regressão OLS, para as diferentes formas de custo de capital Ex-Ante. Para verificar o efeito temporal do background 

politico, essas foram defasadas em 1, 2 e 3 períodos. Os erros estimados são robustos a heterocedasticidade. 

 (I) (II) (III) (IV) (V) (VI) (VII) (VIII) (IX) (X) (XI) (XII) 

VARIABLES Easton Easton Easton Easton PEF PEF PEF PEF MPEG MPEG MPEG MPEG 

             

ROA -0.594** -2.935** -0.497** -0.764** 0.290** 0.338 0.279** -0.048 -0.621* -0.324 -0.513 -0.348 

 (0.285) (1.302) (0.229) (0.332) (0.121) (0.215) (0.109) (0.106) (0.352) (0.357) (0.322) (0.274) 

Tam -0.002 -0.030 -0.018 0.005 0.012* 0.001 0.013 0.017* -0.011 0.017 -0.011 -0.009 

 (0.023) (0.019) (0.015) (0.018) (0.007) (0.006) (0.009) (0.009) (0.014) (0.020) (0.019) (0.015) 

Alavan 0.364* -0.011 0.182** 0.000 -0.015 -0.080* -0.094 -0.111** 0.067 -0.023 -0.024 -0.076 

 (0.205) (0.138) (0.088) (0.149) (0.054) (0.042) (0.075) (0.054) (0.111) (0.090) (0.118) (0.149) 

Flucx 0.474* 0.599* 0.320 0.035 -0.102 -0.017 -0.164 0.092 0.097 -0.058 0.098 0.085 

 (0.274) (0.359) (0.280) (0.425) (0.107) (0.071) (0.187) (0.116) (0.170) (0.153) (0.350) (0.264) 

Intang 0.223 -0.046 0.057 -0.046 -0.061 0.107* 0.004 -0.138** 0.185 0.091 -0.057 0.162** 

 (0.168) (0.227) (0.132) (0.305) (0.054) (0.058) (0.076) (0.058) (0.162) (0.165) (0.256) (0.068) 

Estoq 0.165 0.346 -0.095 -0.256 0.071 0.180** 0.274** -0.077 -0.238 0.037 0.300 -0.183 

 (0.204) (0.229) (0.135) (0.275) (0.079) (0.083) (0.115) (0.110) (0.239) (0.204) (0.249) (0.220) 

Background 0.037    0.020        

 (0.054)    (0.014)        

L1.Background  0.117    0.010    0.011   

  (0.083)    (0.012)    (0.036)   

L2. Background   0.023    0.035*    0.081  

   (0.030)    (0.019)    (0.059)  

L3. Background    0.012    0.033    0.052 

    (0.025)    (0.020)    (0.039) 

Constant 0.142 1.099** 0.522 0.148 -0.224 -0.007 -0.247 -0.240 0.455 -0.200 0.444 0.381 

 (0.438) (0.489) (0.339) (0.412) (0.142) (0.100) (0.196) (0.192) (0.335) (0.441) (0.411) (0.337) 

             

Observations 54 104 33 27 73 85 48 42 40 36 31 20 

R-squared 0.275 0.425 0.371 0.224 0.143 0.215 0.308 0.311 0.254 0.148 0.193 0.378 

Robust standard errors in parentheses  

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

Fonte: Resultados da Pesquisa, 2017. 
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Tabela 5.8 - Painel com Modelos OLS observando Doações Eleitorais como Proporção do Ativo Total e Custo de Capital Implícito 

As equações de I a XII foram estimadas por meio de uma regressão OLS, para as diferentes formas de custo de capital Ex-Ante. Para verificar o efeito temporal da doação 

dividida pelo ativo total, essas foram defasadas em 1, 2 e 3 períodos. Os erros estimados são robustos a heterocedasticidade 

 (I) (II) (III) (IV) (V) (VI) (VII) (VIII) (IX) (X) (XI) (XII) 

VARIABLES Easton Easton Easton Easton PEF PEF PEF PEF MPEG MPEG MPEG MPEG 

             

ROA -0.593** -2.957** -0.504** -0.729** 0.309** 0.340 0.384*** -0.013 -0.642* -0.314 -0.343 -0.280 

 (0.283) (1.368) (0.242) (0.324) (0.120) (0.216) (0.129) (0.112) (0.378) (0.342) (0.356) (0.305) 

Tam -0.002 -0.021 -0.018 0.007 0.013* 0.001 0.011 0.018* -0.011 0.018 -0.013 -0.009 

 (0.021) (0.018) (0.015) (0.017) (0.007) (0.005) (0.008) (0.009) (0.014) (0.020) (0.019) (0.016) 

Alavan 0.393* -0.027 0.174** -0.023 -0.016 -0.079* -0.068 -0.105* 0.078 -0.009 -0.031 -0.036 

 (0.218) (0.145) (0.075) (0.154) (0.054) (0.042) (0.062) (0.060) (0.109) (0.073) (0.122) (0.178) 

Flucx 0.431 0.702 0.242 0.075 -0.108 -0.009 -0.144 0.097 0.155 -0.035 -0.036 0.187 

 (0.261) (0.432) (0.304) (0.434) (0.104) (0.069) (0.161) (0.139) (0.184) (0.157) (0.351) (0.307) 

Intang 0.168 -0.045 0.040 -0.065 -0.061 0.116** -0.014 -0.152** 0.119 0.032 -0.005 0.114 

 (0.162) (0.221) (0.130) (0.311) (0.057) (0.058) (0.081) (0.070) (0.194) (0.165) (0.337) (0.071) 

Estoq 0.061 0.194 -0.132 -0.207 0.044 0.171** 0.235** -0.120 -0.335 -0.033 0.217 -0.295 

 (0.222) (0.245) (0.137) (0.291) (0.083) (0.081) (0.109) (0.102) (0.285) (0.173) (0.238) (0.232) 

Doações~t 17.119**    -0.888    -16.671    

 (6.790)    (2.813)    (30.133)    

L1.Doações~t  -7.044    1.517    19.032***   

  (11.577)    (2.505)    (4.876)   

L2.Doações~t   33.506    -53.293    4.525  

   (30.596)    (33.672)    (34.641)  

L3.Doações~t    -29.917    1.653    -10.104 

    (33.824)    (18.921)    (40.496) 

Constant 0.151 0.965** 0.522 0.093 -0.240 0.000 -0.195 -0.264 0.483 -0.225 0.479 0.382 

 (0.415) (0.453) (0.341) (0.401) (0.145) (0.099) (0.177) (0.201) (0.346) (0.426) (0.415) (0.382) 

             

Observations 54 104 33 27 73 85 48 42 40 36 31 20 

R-squared 0.281 0.406 0.372 0.231 0.120 0.212 0.332 0.232 0.200 0.246 0.130 0.247 

Robust standard errors in parentheses  

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
Fonte: Resultados da Pesquisa, 2017. 
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 Como o país atravessa um período recente de Crise Fiscal e PIB negativo, 

buscou-se testar se há diferenças significativas no julgamento dos analistas neste tipo de 

cenário em relação ao contexto anterior a 2014, marcado por PIB positivo e expansão 

econômica. A motivação para a realização deste teste deveu-se a resultados recentes de 

pesquisas em finanças que encontraram relação entre a classificação de risco soberano 

dos países, baseada em diversos indicadores entre eles a situação fiscal, e o rating das 

empresas (Almeida et al., 2017). Mediante a ausência de dados de rating para todas as 

empresas da amostra, foi conduzindo um teste que captou discrepâncias no custo de 

capital entre os períodos de PIB positivo e negativo, levando em consideração as 

doações para campanhas eleitorais e inserção do board de conselheiros com background 

político. 

 Neste contexto, disposto na Tabela 5.9, nota-se que em uma das equações (IV) o 

background é significativo e positivo a 5%. Este resultado pode sinalizar que no período 

brasileiro de Crise Fiscal, constituído dos dois últimos anos da série (2014-2015), os 

analistas avaliam a variável background político como algo negativo, ou seja, deter ex-

políticos nos Conselho de Administração pode provocar um aumento do custo de capital 

implícito.  

Apesar de não proporcionar maiores conclusões, muito em função da amostra 

reduzida, que se deve ao fato da cobertura de analistas contemplar apenas uma parcela 

das empresas brasileiras, é um ponto importante para pesquisas futuras, pois sinaliza 

que os analistas podem fazer juízos distintos do interlocking político, precificando-o, 

em cenários econômicos favoráveis do país, como algo positivo, logo capaz de reduzir o 

custo de capital implícito. Todavia, há uma avaliação adversa em períodos de 

deterioração macroeconômica, em que os laços políticos poderiam ser vistos pelo 

mercado como algo negativo, elevando, portanto, o custo de capital ex-ante das 

companhias.   
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Tabela 5.9 - Painel com Modelos OLS e Teste de Crise Fiscal no Brasil 

 (I) (II) (III) (IV) (V) (VI) (VII) (VIII) (IX) 

Variables Easton Easton Easton Easton PEF PEF PEF PEF MPEG 

          

ROA -0.652 -0.256 0.440 -0.624** -0.633* 0.304** -0.660** -0.680* 0.285** 

 (1.012) (1.708) (0.306) (0.304) (0.349) (0.120) (0.270) (0.391) (0.121) 

Tam 0.023 -0.050 -0.025 0.001 -0.013 0.013* -0.002 -0.011 0.014** 

 (0.065) (0.032) (0.022) (0.022) (0.016) (0.007) (0.021) (0.014) (0.007) 

Alavan 0.194 0.757** 0.378* 0.356* 0.093 -0.015 0.399* 0.072 -0.042 

 (0.620) (0.264) (0.186) (0.196) (0.119) (0.054) (0.219) (0.108) (0.052) 

Flucx -0.468 0.756 0.281 0.272 -0.005 -0.061 0.456* 0.187 -0.110 

 (0.920) (0.927) (0.340) (0.217) (0.181) (0.117) (0.248) (0.193) (0.100) 

Intang -0.205 0.078 0.185 0.180 0.193 -0.070 0.185 0.111 -0.047 

 (0.485) (1.793) (0.136) (0.163) (0.159) (0.050) (0.161) (0.198) (0.056) 

Estoq 0.461 0.342 0.128 0.222 -0.223 0.061 0.068 -0.341 0.059 

 (1.664) (0.726) (0.142) (0.179) (0.236) (0.081) (0.224) (0.289) (0.083) 

Lndoações -0.002 0.013 0.002       

 (0.046) (0.020) (0.009)       

CriseBR# 

Lndoações 

0.013 

(0.009) 

-0.002 

(0.006) 

-0.002 

(0.002) 

      

          

Background    -0.039 -0.006 0.047*    

    (0.051) (0.029) (0.025)    

CriseBR# 

Background 

   0.134* 

(0.070) 

0.084 

(0.066) 

-0.035 

(0.029) 

   

          

Doações~t       92.140 22.324 53.217 

 

CriseBR# 

Doações~t 

      (75.856) 

-76.449 

(75.121) 

(41.311) 

-56.968 

(52.008) 

(37.170) 

-56.573 

(37.480) 

          

Constant -0.392 0.813 0.423 0.076 0.494 -0.237 0.150 0.476 -0.244* 

 (1.375) (0.716) (0.327) (0.426) (0.357) (0.143) (0.421) (0.351) (0.142) 

          

Observations 18 14 25 54 40 73 54 40 73 

R-squared 0.343 0.732 0.536 0.306 0.277 0.157 0.289 0.217 0.177 

Robust standard errors in parentheses  

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

Fonte: Resultados da Pesquisa, 2017. 

 

 

5.5 Considerações Finais 

 

 Existem evidências na literatura acerca dos reflexos do interlocking político em 

variáveis de resultado e endividamento. No entanto, persistem controvérsias quanto ao 

impacto do interlocking político nas previsões dos analistas e, por conseguinte, no custo 

de capital implícito das firmas. Dessa feita, a motivação central desse ensaio foi 

verificar esta relação para o caso brasileiro, contemplando na análise os últimos quatro 

pleitos eleitorais de nível federal e estadual (eleições de 2002, 2006, 2010 e 2014). 
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 Os resultados indicam que, no contexto brasileiro, as doações de campanha 

podem gerar efeitos negativos e os analistas precificarem essa manifestação de 

interlocking político como algo de maior risco, aumentando o custo de capital implícito 

das firmas. Diferentemente da ocupação de assentos nos Conselhos de Administração 

por conselheiros com background político, o que não teve significância. 

 Afinados com os achados de Chen et al. (2010) e Chaney et al. (2011), os 

resultados evidenciam reflexos negativos para as firmas com interlocking político, uma 

vez que as previsões dos analistas sugerem maior custo de capital implícito, um efeito 

que poderia captar maior percepção de risco por parte dos investidores. 

Quando realizado o teste adicional de Crise Fiscal, nota-se que, em períodos de 

PIB negativo, os analistas podem julgar o background político como algo negativo, 

dado que o custo de capital implícito está relacionado positivamente com esta variável, 

isto é, em contextos de pior conjuntura econômica o mercado pode precificar o 

interlocking político, via conselheiros com background, como algo que gera maior 

risco, elevando, portanto, o custo de capital implícito.  

Interessa notar que, no período de boa situação econômica, deter no board 

conselheiros com experiência política não trazia qualquer prejuízo para a firma, nem 

mesmo benefício no que tange o custo de capital ex-ante. Entretanto, esta percepção foi 

alterada, pois, quando ocorre a deterioração econômica, os analistas já consideram o 

laço político como algo a ser refletido negativamente no custo de capital implícito da 

empresa. Cumpre asseverar, como limitação de pesquisa, que a cobertura de analistas 

(obtida através de dados coletados na Bloomberg) não considera um conjunto 

substancial de firmas e tais problemas amostrais poderiam prejudicar as análises.  

Dada a contemporaneidade do tema, ao trazer à tona a situação política e 

econômica do país, esses resultados são de grande valia, pois é um esforço de pesquisa 

importante no sentido de investigar as relações mantidas entre o setor político e 

segmento corporativo, por dos Conselhos de Administração conectados. Por outro lado, 

contribui para as companhias, pois indica que as decisões tomadas em relação ao perfil 

do board e demais questões de governança corporativa podem impactar diretamente no 

seu custo de capital, realçando a importância dessa temática para as empresas. 
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6. CONCLUSÃO 

 

 Com a evolução do mercado de capitais no âmbito global, devido, 

principalmente, a proliferação de empresas multinacionais e a existência de investidores 

com múltiplos perfis, a governança corporativa passou a ser tratada como tema 

prioritário pelas companhias, dado que as funções e instrumentos abarcados por ela são 

fundamentais para a consolidação de sistemas de controle e monitoramento dos 

administradores das firmas. Ademais, a adoção de boas práticas de governança permite 

melhores resultados por parte das empresas, aumenta a qualidade da informação 

financeira e a proteção dos acionistas, especialmente os minoritários. 

 Neste contexto, os Conselhos de Administração tornaram-se órgãos de extrema 

relevância no espectro corporativo, tendo em consideração as implicações das decisões 

tomadas pelos conselheiros que compõem tais corpos colegiados. Por isso, as 

características de um board e seus reflexos ganharam notoriedade na 

contemporaneidade, elevando este assunto a ser investigado tanto pela via acadêmica, 

quanto pela perspectiva empresarial, havendo debates acalorados e resultados 

controversos. 

 Em face das evidências apontadas pela literatura de que o perfil do Conselho de 

Administração constitui um atributo essencial e capaz de gerar impactos distintos, esta 

tese objetivou pesquisar o board interlocking – quando um conselheiro ocupa assento 

em mais de um conselho – e os reflexos da existência desses boards interligados. 

 A priori, o presente trabalho percorreu lato arcabouço teórico a fim de constituir 

sólidos pilares conceituais capazes de sustentar a plataforma empírica da tese. Para este 

efeito, os principais elementos que compõem a governança corporativa foram 

esmiuçados e os atributos essenciais dos Conselhos de Administração relatados. Em 

seguida, vasta revisão de literatura foi concretizada, o que possibilitou apresentar as 

principais teorias existentes no que concerne board interlocking, com destaque para as 

teorias do Controle Gerencial, da Dependência de Recursos, da Hegemonia Bancária, do 

Controle Bancário, da Hegemonia de Classe, da Reciprocidade, das Trocas Sociais, 

além da Teoria sobre Capital Social e Confiança, e a Teoria Institucional. 

 Após a construção de um substrato teórico consistente, etapa crucial para que o 

trabalho empírico tenha robusta fundamentação, o board interlocking foi investigado 

por meio de três escopos díspares. O ensaio I focalizou os efeitos do board interlocking 
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nos movimentos de fusão e aquisição, o ensaio II centralizou esforços para verificar a 

existência de Small Worlds nas redes anuais de firmas brasileiras e como a existência 

desses mundos pequenos pode influenciar os processos de M&A, enquanto o ensaio III 

estudou a relação entre interlocking político – consolidado através de doações eleitorais 

ou conselheiros com background político – e as previsões dos analistas – julgamentos 

estes medidos por meio do custo de capital implícito.   

Partindo do pressuposto de que a rede de companhias, criada através do board 

interlocking, pode ser um canal de transmissão de informações e recursos, 

possibilitando acesso a dados privilegiados e redução de custos de transação, o primeiro 

ensaio observou como aspectos referentes aos Conselhos de Administração conectados 

refletem na propensão das firmas brasileiras realizarem fusões e aquisições, 

considerando também que independente do motivo que leva uma corporação a 

participar de um processo de M&A, a decisão será exercida no board e, portanto, seu 

perfil pode impactar diretamente neste ato.  

Os resultados desse ensaio I evidenciam que empresas com maior degree, ou 

seja, companhias que mantêm maior número de laços com outras, por meio de 

conselhos interligados, têm maior probabilidade de realizar fusões e aquisições. Tais 

resultados são um indicativo de que o board interlocking constitui um importante vetor 

para troca de informações no ambiente corporativo brasileiro, assim como já observado 

para a realidade de outros países. Em função disso, infere-se que os laços entre 

empresas através dos Conselhos de Administração podem reduzir a assimetria 

informacional e gerar benefícios para aquelas firmas participantes em operações de 

fusões e aquisições, como bem indicam os resultados empíricos. 

Em complemento, o segundo ensaio considera que na ampla rede de companhias 

conectadas via Conselhos de Administração pode ocorrer à formação de Small Worlds e 

nesses mundos pequenos há maior celeridade na troca de informações. Dessa feita, a 

existência de Small Worlds na rede de empresas brasileiras poderia afetar a participação 

dessas corporações em processos de fusão e aquisição. 

Os resultados desse ensaio II permitem concluir que há formação de mundos 

pequenos nas redes anuais de firmas brasileiras, confirmando as evidências teóricas e 

empíricas, dado que existe alto coeficiente de agrupamento e baixa distância média 

entre as companhias, perfazendo as condicionantes apresentadas no modelo. Porém, os 

resultados sinalizam que o Small World não afeta significativamente as M&As 

realizadas, quando consideradas fusões e aquisições nacionais e internacionais, ou seja, 
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apesar da existência de mundos pequenos esta é uma característica da rede que não teve 

qualquer influência quanto aos processos de M&A. Adicionalmente, o teste de robustez 

revelou, nos modelos probit, que pertencer ao componente principal da rede é algo que 

tem significância quanto à condução das M&As. 

Transcendendo aspectos das fusões e aquisições, o terceiro ensaio que integra 

esta tese investigou o interlocking político, muito debatido na contemporaneidade. Em 

síntese, foi registrado que as empresas buscam a conexão política em vários países, 

desde economias avançadas até aquelas subdesenvolvidas, e imperam controvérsias 

quanto aos reais benefícios e prejuízos deste tipo de estratégia corporativa. Ante tais 

resultados discrepantes, este trabalho tencionou analisar o interlocking político para a 

realidade brasileira, país que possui as campanhas eleitorais mais caras do mundo e 

altos índices de corrupção.  

A principal contribuição deste ensaio III é captar como os analistas visualizam e 

precificam os laços políticos, porque as pesquisas até então realizadas nesta área 

focalizavam a performance das companhias que buscavam o interlocking político em 

relação aquelas que não se utilizavam desse tipo de configuração, uma visão 

estritamente intra-empresarial. Neste ensaio, por meio da proxy custo de capital 

implícito, pôde-se observar como o mercado tem reagido as conexões políticas. 

Os resultados desse último ensaio determinam que, para o contexto brasileiro, as 

doações de campanha podem gerar efeitos negativos e os analistas de mercado avaliar 

essa manifestação de interlocking político como algo de maior risco, aumentando, por 

conseguinte, o custo de capital implícito das firmas. De maneira distinta, a inserção de 

conselheiros com background político nos boards não demonstrou relação significante. 

Contudo, para o cenário de Crise Fiscal (medido pela proxy PIB negativo, que 

compreendeu os períodos 2014-2015), os analistas podem precificar o background 

político como algo negativo, o que provoca maior custo de capital implícito. 

É primordial destacar que esta tese vai de encontro ao que tem sido notado no 

atual cenário de investigações conduzidas no amplo terreno das finanças, dado que 

busca aproximar a temática das redes sociais a questões de cunho da governança 

corporativa das empresas, realçando os efeitos financeiros desses temas conexos. Buscar 

novos caminhos e unir as finanças a assuntos de outros campos de pesquisa, casos da 

antropologia, psicologia e sociologia, são alternativas recorrentes na área e capazes de 

gerar importantes contribuições de impacto social, espera-se que este trabalho também 

seja algo que ruma neste sentido.   
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Além disso, insta apregoar que a definição do modelo econométrico de cada 

ensaio, juntamente com a escolha das variáveis, o tratamento dado a endogenia e 

questões relativas aos testes de robustez conduzidos respeitaram pesquisas importantes 

da área, mas também apresentaram certo grau de ineditismo, uma vez que variáveis até 

então não contempladas em estudos do gênero não haviam sido observadas, sendo aqui 

reunidas pela primeira vez. Tal esforço metodológico constitui, portanto, um relevante 

passo dado por esta tese.  

Em contrapartida, os dados relativos às fusões e aquisições requereram trabalho 

detalhado, pois a Thomson Reuters possuía deals somente das holdings e M&As 

concretizadas por subsidiárias não estavam representadas na base pelo mesmo código da 

empresa-mãe do grupo, o que poderia provocar erros substanciais na análise. Contatar a 

empresa e conseguir com que todas as fusões e aquisições estivessem presentes na base 

de dados, ligando subsidiárias às controladoras foi também um avanço no que tange a 

obtenção dessas informações de M&A e representa um empenho significativo desta 

investigação científica.  

Por outro lado, no que tange os dados de custo de capital implícito, vale 

mencionar que há um número reduzido de observações para esta variável ex-ante, em 

virtude da cobertura de analistas no Brasil ser algo ainda recente e que não abrange 

todas as empresas de capital aberto do país, um fator limitador que impede maiores 

inferências. Outra questão nevrálgica é que as doações eleitorais abordadas são aquelas 

registradas no Tribunal Superior Eleitoral e, como é possível mirar nos casos de 

corrupção em voga no Brasil, há vultosas quantias de dinheiro destinadas ilegalmente 

para campanhas, doações essas não contabilizadas, o que também constitui um aspecto 

limitador para maiores conclusões.  

Apesar disto, espera-se, com os resultados apresentados nesta tese, contribuir 

para o campo de Administração de Empresas, especialmente no tocante as questões 

financeiras envolvidas nesse tipo de arranjo corporativo. Dada à atualidade do tema e 

ausência de pesquisas que investigem esta temática pelo panorama aqui delineado, 

acredita-se que este trabalho também possa gerar contribuições teóricas e empíricas, 

principalmente no que tange uma melhor compreensão acerca do board interlocking no 

Brasil. Dessa feita, os reflexos derivados deste estudo podem munir a sociedade, o setor 

corporativo, os formuladores de políticas públicas e entidades reguladoras de mercado 

com conhecimentos específicos sobre os possíveis resultados advindos do perfil dos 

Conselhos de Administração.  
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 Trazer para uma reflexão profunda o sistema de capitalismo de laços vigente no 

país é outra colaboração fulcral desta pesquisa, pois mais do que construir respostas 

definitivas esta tese suscita ainda novos problemas de investigação, permitindo a 

consolidação de uma ampla agenda de pesquisas futuras nesta mesma área. Questões 

como ―Por que em economias avançadas o interlocking está reduzindo e no Brasil essa 

estratégia corporativa é cada vez mais difundida?‖ n o p r m    surgir. V   r   práti   

do interlocking por instrumentos legais é algo já discutido em outros países, mas assim 

como houve a Lei 13.303/2016 que delimita condicionantes para a contratação de 

conselheiros no âmbito de firmas estatais e o loteamento partidário prossegue, agora 

revestidas de caráter técnico, não seriam criadas outras formas para preservar os laços 

corporativos? Constata-se, a partir daí, que ainda existem muitos assuntos a serem 

explorados no bojo do board interlocking. 

 Em última instância, esta tese realçou a importância dos Conselhos de 

Administração no contexto da governança corporativa, pois as decisões de qualquer 

empresa são tomadas no board. Por isso, criar novas conexões com outros conselhos ou 

deter ex-políticos na Alta Administração são escolhas que podem impactar nos 

resultados das firmas, na determinação de investimentos a serem realizados (caso das 

fusões e aquisições) e no custo de capital das mesmas, variáveis de assaz relevância 

para as empresas. 

Por fim, presume-se que este trabalho representa um avanço na compreensão de 

todos os aspectos aqui contemplados, uma vez que pode gerar contribuições que visam 

um maior grau de aperfeiçoamento e refinamento das regras de disclosure corporativo, a 

fim de alcançar melhores níveis de governança corporativa e atrair novos investimentos 

para as empresas que atuam no país.  
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APÊNDICE A – LISTA DE EMPRESAS ANALISADAS 

 

N NOME DA EMPRESA SETOR 
TOTAL 

ATIVOS ($) 

1 Aes Elpa SA Serviços de Utilidade Pública 3.503.656.202 

2 Afluente Geracao de Energia Eletrica SA Serviços de Utilidade Pública 12.254.186 

3 Afluente Transmissao de Energia Eletrica SA Serviços de Utilidade Pública 22.573.182 

4 Alfa Holdings SA Finanças e Seguros 216.578.436 

5 Aliansce Shopping Centers SA 
Setor Imobiliário, 

Arrendamento e Leasing 
1.039.377.668 

6 Alpargatas SA Manufatura (Indústria) 950.539.237 

7 Ambev SA Manufatura (Indústria) 22.775.802.288 

8 Ampla Energia e Servicos SA Serviços de Utilidade Pública 1.974.724.825 

9 Arezzo Industria e Comercio SA Manufatura (Indústria) 215.681.560 

10 Atom Participacoes SA Telecomunicações 145.733 

11 Azevedo & Travassos SA Construção 42.171.849 

12 B2W Companhia Digital Comércio, Atacado e Varejo 2.512.666.633 

13 BB Seguridade Participacoes SA Finanças e Seguros 2.903.462.228 

14 BM&F Bovespa SA Finanças e Seguros 6.644.834.946 

15 BR Malls Participacoes SA 
Setor Imobiliário, 

Arrendamento e Leasing 
5.224.167.151 

16 BR Properties SA 
Setor Imobiliário, 

Arrendamento e Leasing 
2.314.086.581 

17 BRB Banco de Brasilia SA Finanças e Seguros 3.429.875.736 

18 BRF SA Manufatura (Indústria) 10.200.796.605 

19 Bahema SA Finanças e Seguros 9.448.387 

20 Banco ABC Brasil SA Finanças e Seguros 6.115.325.941 

21 Banco Alfa de Investimento SA Finanças e Seguros 3.109.390.801 

22 Banco Bradesco S/A Finanças e Seguros 257.345.000.000 
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23 Banco Daycoval SA Finanças e Seguros 5.538.871.770 

24 Banco Indusval SA Finanças e Seguros 925.313.818 

25 Banco Mercantil de Investimentos SA Finanças e Seguros 19.066.754 

26 Banco Mercantil do Brasil SA Finanças e Seguros 3.134.429.318 

27 Banco Pan SA Finanças e Seguros 6.591.339.883 

28 Banco Pine SA Finanças e Seguros 2.237.743.541 

29 Banco Santander Brasil SA Finanças e Seguros 152.904.000.000 

30 Banco Sofisa SA Finanças e Seguros 1.051.003.460 

31 Banco da Amazonia SA Finanças e Seguros 3.051.825.323 

32 Banco do Brasil SA Finanças e Seguros 353.883.000.000 

33 Banco do Estado de Sergipe SA Finanças e Seguros 1.010.637.486 

34 Banco do Estado do Para SA Finanças e Seguros 1.330.807.719 

35 Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA Finanças e Seguros 16.906.470.841 

36 Banco do Nordeste do Brasil SA Finanças e Seguros 10.461.933.928 

37 
Banestes SA Banco do Estado do Espirito 

Santo 
Finanças e Seguros 4.584.014.346 

38 Bardella SA Industrias Mecanicas Manufatura (Indústria) 211.625.287 

39 Battistella Administracao e Participacoes SA Manufatura (Indústria) 43.895.386 

40 Baumer SA Manufatura (Indústria) 40.871.366 

41 Bicicletas Monark SA Manufatura (Indústria) 49.747.178 

42 Biomm SA 
Serviços Profissionais, 

Científicos e Técnicos 
58.008.486 

43 Biosev SA Manufatura (Indústria) 3.212.381.444 

44 Bombril SA Manufatura (Indústria) 177.171.217 

45 Bradespar SA Mineração, Petróleo e Gás 2.448.526.507 

46 Brasil Brokers Participacoes Sa 
Setor Imobiliário, 

Arrendamento e Leasing 
126.260.955 

47 
Brasil Insurance Participacoes e 

Administracao SA 
Finanças e Seguros 122.781.805 

48 Brasil Pharma SA Comércio, Atacado e Varejo 589.323.113 

49 
Brasilagro Companhia Brasileira de 

Propriedades Agricolas 

Agricultura, Silvicultura, 

Pesca e Caça 
328.123.791 

50 Braskem SA Manufatura (Indústria) 15.144.417.953 

51 Brasmotor SA Manufatura (Indústria) 266.289.243 

52 Buettner SA Industria e Comercio Manufatura (Indústria) 53.500.114 
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53 CCR SA Transporte e Armazenagem 5.476.597.883 

54 CCX Carvao da Colombia SA Mineração, Petróleo e Gás 122.785.341 

55 CESP Companhia Energetica de Sao Paulo Serviços de Utilidade Pública 3.027.495.517 

56 CPFL Energia SA Serviços de Utilidade Pública 10.237.282.095 

57 CPFL Energias Renovaveis SA Serviços de Utilidade Pública 3.006.617.836 

58 CSU CardSystem SA Finanças e Seguros 94.960.978 

59 
CTEEP Companhia de Transmissao de 

Energia Eletrica Paulista 
Serviços de Utilidade Pública 1.853.535.473 

60 
CVC Brasil Operadora e Agencia de Viagens 

SA 

Serviços de Viagens e 

Fidelização 
719.296.340 

61 Cambuci SA Manufatura (Indústria) 102.288.295 

62 Celulose Irani SA Manufatura (Indústria) 418.910.161 

63 Cemepe Investimentos SA Finanças e Seguros 195.237 

64 Centrais Eletricas Brasileiras SA Serviços de Utilidade Pública 37.795.925.542 

65 
Centrais Eletricas de Santa Catarina SA 

Celesc 
Serviços de Utilidade Pública 2.017.762.736 

66 Centrais Eletricas do Para SA CELPA Serviços de Utilidade Pública 1.731.672.013 

67 Ceramica Chiarelli Sa Manufatura (Indústria) 13.189.297 

68 Cetip SA Mercados Organizados Finanças e Seguros 883.253.100 

69 Cia Hering Manufatura (Indústria) 371.907.155 

70 Cielo SA Finanças e Seguros 7.571.490.162 

71 Cobrasma SA Manufatura (Indústria) 41.128.987 

72 Companhia Brasileira de Distribuicao Comércio, Atacado e Varejo 11.997.575.329 

73 
Companhia Catarinense de Aguas e 

Saneamento Casan 
Serviços de Utilidade Pública 673.917.359 

74 Companhia Celg de Participacoes Celgpar Serviços de Utilidade Pública 162.409.264 

75 
Companhia Distribuidora de Gas do Rio de 

Janeiro CEG 
Serviços de Utilidade Pública 671.780.870 

76 Companhia Doca de Imbituba Transporte e Armazenagem 193.788.107 

77 Companhia Energetica de Brasilia CEB Serviços de Utilidade Pública 844.777.612 

78 
Companhia Energetica de Minas Gerais 

CEMIG 
Serviços de Utilidade Pública 10.325.048.367 

79 Companhia Energetica de Pernambuco Celpe Serviços de Utilidade Pública 1.248.996.287 

80 Companhia Energetica do Ceara Serviços de Utilidade Pública 1.164.276.514 

81 
Companhia Energetica do Rio Grande do 

Norte Cosern 
Serviços de Utilidade Pública 556.893.138 
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82 
Companhia Estadual de Distribuicao de 

Energia Eletrica 
Serviços de Utilidade Pública 837.512.692 

83 
Companhia Estadual de Geracao e 

Transmissao de Energia Eletrica 
Serviços de Utilidade Pública 766.894.401 

84 Companhia Habitasul de Participacoes 
Setor Imobiliário, 

Arrendamento e Leasing 
312.125.628 

85 
Companhia Industrial Schlosser SA em 

Recuperacao Judicial 
Manufatura (Indústria) 28.411.840 

86 Companhia Melhoramentos de Sao Paulo 
Agricultura, Silvicultura, 

Pesca e Caça 
372.164.777 

87 Companhia Paranaense de Energia Serviços de Utilidade Pública 7.311.306.797 

88 Companhia Siderurgica Nacional Manufatura (Indústria) 12.287.519.006 

89 Companhia Tecidos Santanense Manufatura (Indústria) 106.896.421 

90 
Companhia de Eletricidade do Estado da 

Bahia Coelba 
Serviços de Utilidade Pública 2.438.067.335 

91 Companhia de Ferro Ligas da Bahia Ferbasa Manufatura (Indústria) 415.056.955 

92 
Companhia de Fiacao e Tecidos Cedro 

Cachoeira 
Manufatura (Indústria) 147.929.432 

93 Companhia de Gas de Sao Paulo Comgas Serviços de Utilidade Pública 2.239.797.692 

94 
Companhia de Participacoes Alianca da 

Bahia 
Construção 150.693.557 

95 
Companhia de Saneamento Basico do Estado 

de Sao Paulo - SABESP 
Serviços de Utilidade Pública 8.513.276.084 

96 
Companhia de Saneamento de Minas Gerais 

Copasa MG 
Serviços de Utilidade Pública 2.760.775.642 

97 
Companhia de Saneamento do Parana 

Sanepar 
Serviços de Utilidade Pública 2.082.356.730 

98 Companhia de Seguros Alianca da Bahia Finanças e Seguros 120.187.912 

99 
Companhia de Tecidos Norte de Minas 

COTEMINAS 
Manufatura (Indústria) 840.803.425 

100 Consorcio Alfa de Administracao SA Finanças e Seguros 766.426.136 

101 Construtora Adolpho Lindenberg SA Construção 13.901.447 

102 Construtora Lix da Cunha SA Construção 72.611.068 

103 Construtora Sultepa SA Construção 404.678.209 

104 Correa Ribeiro SA Comercio e Industria 
Setor Imobiliário, 

Arrendamento e Leasing 
4.778.370 

105 Cosan Logistica SA Transporte e Armazenagem 5.492.299.649 

106 Cosan SA Industria e Comercio Comércio, Atacado e Varejo 7.673.626.904 
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107 Cr2 Empreendimentos Imobiliarios SA Construção 73.331.650 

108 Cremer SA Manufatura (Indústria) 209.166.519 

109 Cristal Pigmentos do Brasil SA Manufatura (Indústria) 142.018.034 

110 
Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e 

Participacoes 
Construção 3.215.110.752 

111 
Cyrela Commercial Properties SA 

Empreendimentos e Participacoes 

Setor Imobiliário, 

Arrendamento e Leasing 
1.226.525.648 

112 DHB Industria e Comercio SA Manufatura (Indústria) 97.996.867 

113 Diagnosticos da America SA 
Cuidados de Saúde e 

Assistência Social 
1.182.480.742 

114 Dimed SA Distribuidora De Medicamentos Comércio, Atacado e Varejo 191.944.788 

115 Direcional Engenharia SA Construção 981.853.358 

116 Dohler SA Manufatura (Indústria) 162.718.410 

117 Dtcom Direct to Company SA 
Serviços Profissionais, 

Científicos e Técnicos 
4.797.313 

118 
Duke Energy International Geracao 

Paranapanema SA 
Serviços de Utilidade Pública 1.051.159.801 

119 Duratex SA Manufatura (Indústria) 2.275.164.549 

120 
EMAE Empresa Metropolitana de Aguas e 

Energia SA 
Serviços de Utilidade Pública 277.386.154 

121 EZTEC Empreendimentos e Participacoes SA Construção 831.213.346 

122 Ecorodovias Infraestrutura e Logistica SA Transporte e Armazenagem 1.985.447.680 

123 Edp Energias do Brasil SA Serviços de Utilidade Pública 4.650.402.849 

124 Electro Aco Altona SA Manufatura (Indústria) 68.038.542 

125 Elekeiroz SA Manufatura (Indústria) 192.615.109 

126 Elektro Eletricidade e Servicos SA Serviços de Utilidade Pública 1.741.232.289 

127 Eletrobras Participacoes SA Eletropar Serviços de Utilidade Pública 43.632.208 

128 
Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de 

Sao Paulo SA 
Serviços de Utilidade Pública 3.352.821.711 

129 Embraer SA Manufatura (Indústria) 11.508.829.844 

130 
Empresa Nacional de Comercio Redito e 

Participacoes SA Encorpar 
Manufatura (Indústria) 73.968.883 

131 
Energisa Mato Grosso Distribuidora de 

Energia SA 
Serviços de Utilidade Pública 1.178.680.827 

132 Eneva SA Serviços de Utilidade Pública 2.144.843.280 

133 Equatorial Energia SA Serviços de Utilidade Pública 3.178.816.205 

134 Estacio Participacoes SA Serviços Educacionais 1.101.225.722 
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135 Eternit SA Manufatura (Indústria) 235.696.714 

136 Eucatex SA Industria e Comercio 
Agricultura, Silvicultura, 

Pesca e Caça 
509.792.388 

137 Even Construtora e Incorporadora SA Construção 1.297.398.277 

138 Evora SA Manufatura (Indústria) 1.018.051.676 

139 Excelsior Alimentos SA Manufatura (Indústria) 13.871.644 

140 FPC Par Corretora De Seguros S/A Finanças e Seguros 45.593.413 

141 Ferrovia Centro Atlantica SA Transporte e Armazenagem 1.234.311.621 

142 Fertilizantes Heringer SA Manufatura (Indústria) 841.944.283 

143 Fiacao e Tecelagem Sao Jose SA Manufatura (Indústria) 2.389.537 

144 Fibam Companhia Industrial Manufatura (Indústria) 18.595.206 

145 Fibria Celulose SA Manufatura (Indústria) 7.434.136.842 

146 Financeira Alfa SA CFI Finanças e Seguros 1.247.800.874 

147 Fleury SA 
Cuidados de Saúde e 

Assistência Social 
809.233.198 

148 Forjas Taurus SA Manufatura (Indústria) 258.212.310 

149 Fras Le SA Manufatura (Indústria) 245.235.016 

150 GAEC Educacao SA Serviços Educacionais 296.965.878 

151 
GPC Participacoes SA em Recuperacao 

Judicial 
Manufatura (Indústria) 259.368.461 

152 Gafisa SA 
Setor Imobiliário, 

Arrendamento e Leasing 
1.707.456.369 

153 General Shopping Brasil SA 
Setor Imobiliário, 

Arrendamento e Leasing 
817.210.871 

154 Gerdau SA Manufatura (Indústria) 17.703.813.553 

155 Gol Linhas Aereas Inteligentes SA Transporte e Armazenagem 2.618.744.980 

156 Grazziotin SA Comércio, Atacado e Varejo 151.137.987 

157 Grendene SA Manufatura (Indústria) 769.237.492 

158 Guararapes Confeccoes SA Manufatura (Indústria) 1.776.282.424 

159 Haga SA Industria e Comercio Manufatura (Indústria) 13.072.859 

160 Helbor Empreendimentos SA Construção 1.283.851.944 

161 Hercules SA Fabrica De Talheres Manufatura (Indústria) 2.536.319 

162 Hoteis Othon SA Acomodação e Food Services 144.654.358 

163 Hypermarcas SA Manufatura (Indústria) 3.996.522.112 

164 Ideiasnet SA Comércio, Atacado e Varejo 86.379.411 
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165 Igb Eletronica SA Manufatura (Indústria) 78.064.735 

166 Iguatemi Empresa de Shopping Centers SA 
Setor Imobiliário, 

Arrendamento e Leasing 
1.277.250.524 

167 Industrias JB Duarte SA 
Agricultura, Silvicultura, 

Pesca e Caça 
46.890.854 

168 Industrias Romi SA Manufatura (Indústria) 308.063.547 

169 Inepar SA Industria e Construcoes Construção 1.005.082.424 

170 International Meal Company Alimentacao SA Acomodação e Food Services 562.226.404 

171 Investimentos Bemge SA Finanças e Seguros 47.460.662 

172 Iochpe Maxion SA Manufatura (Indústria) 2.018.129.215 

173 Itau Unibanco Holding SA Finanças e Seguros 322.384.000.000 

174 Itausa Investimentos Itau SA Finanças e Seguros 13.848.407.547 

175 Itautec SA Grupo Itautec Manufatura (Indústria) 55.330.235 

176 JHSF Participacoes SA 
Setor Imobiliário, 

Arrendamento e Leasing 
1.658.269.644 

177 JSL SA Transporte e Armazenagem 2.208.116.334 

178 Jbs SA Manufatura (Indústria) 30.751.131.261 

179 Jereissati Participacoes SA 
Setor Imobiliário, 

Arrendamento e Leasing 
1.374.411.133 

180 Jereissati Telecom SA Telecomunicações 85.143.333 

181 Joao Fortes Engenharia SA Construção 769.196.323 

182 Josapar Joaquim Oliveira SA Participacoes Manufatura (Indústria) 395.585.078 

183 Karsten SA Manufatura (Indústria) 69.917.410 

184 Kepler Weber SA Manufatura (Indústria) 199.842.144 

185 Klabin SA Manufatura (Indústria) 6.634.551.562 

186 Kroton Educacional SA Serviços Educacionais 4.202.473.670 

187 LPS Brasil Consultoria de Imoveis SA 
Setor Imobiliário, 

Arrendamento e Leasing 
95.507.287 

188 Light SA Serviços de Utilidade Pública 3.764.801.606 

189 Linx SA Software, Informática e Jogos 251.581.593 

190 Localiza Rent a Car SA 
Setor Imobiliário, 

Arrendamento e Leasing 
1.546.491.552 

191 Log In Logistica Intermodal SA Transporte e Armazenagem 588.379.764 

192 Lojas Americanas SA Comércio, Atacado e Varejo 5.184.818.781 

193 Lojas Hering SA 
Setor Imobiliário, 

Arrendamento e Leasing 
13.236.431 
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194 Lojas Renner SA Comércio, Atacado e Varejo 1.480.998.914 

195 Lupatech SA Manufatura (Indústria) 205.599.727 

196 
M Dias Branco SA Industria e Comercio de 

Alimentos 
Manufatura (Indústria) 1.287.999.646 

197 METISA Metalurgica Timboense SA Manufatura (Indústria) 105.025.671 

198 MMX Mineracao e Metalicos SA Mineração, Petróleo e Gás 102.384.512 

199 MRV Engenharia e Participacoes SA Construção 2.877.354.330 

200 Magazine Luiza SA Comércio, Atacado e Varejo 1.411.496.224 

201 Magnesita Refratarios SA Manufatura (Indústria) 1.644.442.199 

202 Mahle Metal Leve SA Manufatura (Indústria) 625.853.307 

203 Mangels Industrial SA Manufatura (Indústria) 100.318.996 

204 Manufatura de Brinquedos Estrela SA Manufatura (Indústria) 56.665.572 

205 Marcopolo SA Manufatura (Indústria) 1.272.665.118 

206 Marfrig Global Foods SA Manufatura (Indústria) 5.282.739.121 

207 Marisa Lojas SA Comércio, Atacado e Varejo 715.312.050 

208 Mendes Junior Engenharia SA Construção 2.377.845.831 

209 Mercantil do Brasil Financeira SA Finanças e Seguros 313.495.567 

210 Metalfrio Solutions SA Manufatura (Indústria) 304.441.947 

211 Metalgrafica Iguacu SA Manufatura (Indústria) 19.468.219 

212 Metalurgica Gerdau SA Manufatura (Indústria) 17.735.148.385 

213 Metalurgica Riosulense SA Manufatura (Indústria) 44.288.637 

214 Mills Estruturas e Servicos de Engenharia SA Comércio, Atacado e Varejo 413.698.634 

215 Minerva SA Manufatura (Indústria) 2.099.373.122 

216 Minupar Participacoes SA Manufatura (Indústria) 54.298.992 

217 Monteiro Aranha SA Finanças e Seguros 362.371.884 

218 Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA 
Setor Imobiliário, 

Arrendamento e Leasing 
1.771.590.685 

219 Multiplus SA 
Serviços de Viagens e 

Fidelização 
453.235.168 

220 Mundial SA Produtos de Consumo Manufatura (Indústria) 224.189.630 

221 Nadir Figueiredo Ind e Com SA Manufatura (Indústria) 164.506.100 

222 Natura Cosmeticos SA Manufatura (Indústria) 2.372.889.400 

223 Nordon Industrias Metalurgicas SA Manufatura (Indústria) 4.154.270 

224 Nutriplant Industria e Comercio SA Manufatura (Indústria) 20.186.397 
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225 OSX Brasil SA Mineração, Petróleo e Gás 2.088.988.710 

226 Odontoprev SA 
Cuidados de Saúde e 

Assistência Social 
301.985.199 

227 Oi SA Telecomunicações 24.503.019.726 

228 Oleo e Gas Participacoes SA Mineração, Petróleo e Gás 48.288.295 

229 Ouro Fino Saude Animal Participacoes SA Manufatura (Indústria) 175.124.643 

230 
PDG Realty SA Empreendimentos e 

Participacoes 
Construção 2.767.672.316 

231 Panatlantica SA Manufatura (Indústria) 162.497.159 

232 Parana Banco SA Finanças e Seguros 1.466.232.920 

233 Paranapanema SA Manufatura (Indústria) 1.340.194.984 

234 Petro Rio SA Mineração, Petróleo e Gás 297.284.116 

235 Petroleo Brasileiro SA Petrobras Manufatura (Indústria) 227.347.000.000 

236 Pettenati SA Industria Textil Manufatura (Indústria) 131.801.338 

237 Plascar Participacoes Industriais SA Manufatura (Indústria) 161.332.306 

238 Polpar SA Manufatura (Indústria) 5.960.285 

239 Porto Seguro SA Finanças e Seguros 5.853.410.199 

240 Positivo Informatica SA Manufatura (Indústria) 484.691.738 

241 
Profarma Distribuidora de Produtos 

Farmaceuticos SA 
Comércio, Atacado e Varejo 576.404.668 

242 Prumo Logistica SA Transporte e Armazenagem 1.896.933.296 

243 QGEP Participacoes SA Mineração, Petróleo e Gás 866.381.179 

244 Qualicorp SA Finanças e Seguros 867.434.142 

245 RJ Capital Partners SA Finanças e Seguros 7.872.453 

246 Raia Drogasil SA Comércio, Atacado e Varejo 1.186.876.721 

247 Randon SA Implementos e Participacoes Manufatura (Indústria) 1.309.288.511 

248 Recrusul SA Manufatura (Indústria) 13.975.536 

249 Rede Energia SA Serviços de Utilidade Pública 3.267.441.214 

250 Refinaria de Petroleos de Manguinhos SA Manufatura (Indústria) 93.197.030 

251 Renar Macas S/A 
Agricultura, Silvicultura, 

Pesca e Caça 
27.810.472 

252 
Restoque Comercio e Confeccoes de Roupas 

SA 
Comércio, Atacado e Varejo 802.698.962 

253 Rodobens Negocios Imobiliarios SA 
Setor Imobiliário, 

Arrendamento e Leasing 
430.776.652 
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254 Rossi Residencial SA Construção 1.328.716.945 

255 Rumo Logistica Operadora Multimodal SA 
Serviços Profissionais, 

Científicos e Técnicos 
5.446.076.327 

256 SLC Agricola SA 
Agricultura, Silvicultura, 

Pesca e Caça 
1.341.053.469 

257 Sansuy SA Industria de Plasticos Manufatura (Indústria) 107.890.789 

258 
Sao Carlos Empreendimentos e Participacoes 

SA 

Setor Imobiliário, 

Arrendamento e Leasing 
772.387.796 

259 Sao Martinho SA 
Agricultura, Silvicultura, 

Pesca e Caça 
2.244.005.384 

260 Sao Paulo Turismo SA 
Artes, Entretenimento e 

Recreação 
91.750.057 

261 Saraiva SA Livreiros Editores Comércio, Atacado e Varejo 442.182.709 

262 Schulz SA Manufatura (Indústria) 253.569.823 

263 Senior Solution SA 
Serviços Profissionais, 

Científicos e Técnicos 
24.803.491 

264 Ser Educacional SA Serviços Educacionais 466.897.684 

265 Smiles SA 
Serviços de Viagens e 

Fidelização 
420.596.570 

266 Somos Educacao SA Serviços Educacionais 926.484.732 

267 Sonae Sierra Brasil SA 
Setor Imobiliário, 

Arrendamento e Leasing 
1.237.805.168 

268 Sondotecnica Engenharia de Solos SA 
Serviços Profissionais, 

Científicos e Técnicos 
22.156.189 

269 Springer SA Manufatura (Indústria) 23.101.306 

270 Springs Global Participacoes SA Manufatura (Indústria) 656.261.460 

271 Suzano Papel e Celulose SA Manufatura (Indústria) 7.137.621.549 

272 T4F Entretenimento SA 
Artes, Entretenimento e 

Recreação 
211.245.422 

273 TPI Triunfo Participacoes e Investimentos SA Transporte e Armazenagem 1.392.370.621 

274 Tarpon Investimentos SA Finanças e Seguros 18.584.093 

275 Tec Toy SA Software, Informática e Jogos 7.864.774 

276 Tecblu Tecelagem Blumenau SA Manufatura (Indústria) 1.964.236 

277 Technos SA Manufatura (Indústria) 196.036.926 

278 Tecnisa SA 
Setor Imobiliário, 

Arrendamento e Leasing 
937.744.551 

279 Tecnosolo Engenharia SA Construção 60.876.923 
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280 Tegma Gestao Logistica SA Transporte e Armazenagem 229.662.819 

281 Teka Tecelagem Kuehnrich SA Manufatura (Indústria) 223.210.416 

282 Tekno SA Industria e Comercio Manufatura (Indústria) 58.276.210 

283 Telecomunicacoes Brasileiras SA Telebras Telecomunicações 645.197.131 

284 Telefonica Brasil SA Telecomunicações 25.682.586.316 

285 Tereos Internacional SA Manufatura (Indústria) 4.024.478.042 

286 Textil Renauxview SA Manufatura (Indústria) 46.184.174 

287 Tim Participacoes SA Telecomunicações 8.941.896.800 

288 Totvs SA 
Serviços Profissionais, 

Científicos e Técnicos 
672.360.013 

289 Trevisa Investimentos SA Transporte e Armazenagem 43.983.785 

290 Trisul SA Construção 242.378.198 

291 Tupy SA Manufatura (Indústria) 1.452.574.950 

292 Ultrapar Participacoes SA Comércio, Atacado e Varejo 5.295.392.872 

293 Unicasa Industria de Moveis SA Manufatura (Indústria) 67.642.260 

294 Unipar Carbocloro SA Manufatura (Indústria) 420.542.520 

295 
Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA 

Usiminas 
Manufatura (Indústria) 7.010.919.102 

296 Vale SA Mineração, Petróleo e Gás 87.274.770.793 

297 Valid Solucoes e Servicos SA Manufatura (Indústria) 544.601.066 

298 Vanguarda Agro SA 
Agricultura, Silvicultura, 

Pesca e Caça 
605.258.253 

299 Vigor Alimentos SA Manufatura (Indústria) 1.149.039.224 

300 Viver Incorporadora e Construtora SA Construção 330.111.889 

301 Vulcabras Azaleia SA Manufatura (Indústria) 312.467.861 

302 WEG SA Manufatura (Indústria) 3.602.035.966 

303 Wembley SA Manufatura (Indústria) 870.099.260 

304 Wetzel SA Manufatura (Indústria) 46.750.183 

305 Whirlpool SA Manufatura (Indústria) 1.654.655.621 

306 Wlm Industria e Comercio SA Comércio, Atacado e Varejo 131.064.835 

    
 


