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RESUMO 

 

Esse trabalho tem  como objetivo avaliar se o tipo do controle acionário tem relação com 

o desempenho das maiores empresas do Brasil.  

A população do estudo são as empresas do Ranking “Maiores e Melhores” do Brasil, 

publicação anual da revista Exame, sendo que o estudo contemplou 11 edições (2007-

2017 que contemplam dados de 2006-2016). Utilizou-se como métrica de desempenho 

a rentabilidade sobre patrimônio líquido ajustado enquanto a classifição de controle 

acionário foi dividida em 3 categorias : Brasileiras, Estatais, e Estrangeiras (Ou 

multinacionais). 

Entre as variáveis independentes utilizadas nos modelos estão setor, estado sede, ano 

de referência, número de funcionários além de diversas métricas financeiras 

disponibilizadas.  

Na análise empírica foram utilizados de modelos em painel (simples e com efeitos 

fixos e aleatórios) e cross-section. Os resultados obtidos relevaram significância 

estatística nas métricas de controle acionário em modelos full sample. Já nos testes 

onde se restringiu a amostra em empesas que se mantiveram no ranking ao longo de 

todo o período de análise os resultados obtidos para as variáveis de controle acionário 

não foram significativos.  

 

Palavras-Chave: Controle Acionário, Desempenho, Governança Corporativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ABSTRACT 

 

This paper aims to evaluate if the type of share control is related to the performance of the 

largest companies in Brazil. 

The population of the study is composed by the firms listed in the Ranking "Maiores e 

Melhores”, annual publication of Exame magazine. The study comprises 11 editions of the 

Ranking (2007-2017 which refers to data from 2006-2016). Adjusted Return on Equity was 

defined as performance metric while the classification of shares control was divided into 3 

categories: Brazilian, State, and Foreign (or multinational). 

Among the independent variables used in the models are sector, home state, reference 

year, number of employees besides several financial metrics available. 

Panel (simple and with fixed and random effects) and cross-section models have been 

used. The results obtained showed statistical significance for stock control variable in full 

sample models. In the tests where the sample was restricted for companies that remained 

in the ranking throughout the entire period of analysis, the results obtained for the stock 

control variables were not significant. 

 

 

Keywords: Equity Control, Performance, Corporate Governance 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

Na comunidade acadêmica, o marco inicial das discussões de Governança Coporativa é 

o estudo de Berle e Means (1932), publicado em um contexto pós crise de 1929, cujo 

tema principal foi a separação da propriedade e controle nas empresas e suas 

consequências.  

Em 1999, em resposta à crescente importância de boas boas práticas de governança 

corporativa, OECD publicou um um documento de princípios de governança corporativa 

a qual se está relacionada aos sistemas internos pelos quais as corporações são 

operadas e controladas. 

 

No Brasil, o tema ganhou notoriedade a partir da década de 1990, período em que o país 

passou por transformações políticas e econômicas, incluindo abertura comercial e uma 

onda de privatizações. A partir desse década, as organizações no Brasil (nacionais e 

estrangeiras) foram expostas à concorrência internacional. Nesse período, muitas 

fecharam as portas e foram vendidas. As que sobreviveram, conseguiram se adaptar e 

se tornaram mais competitvas. Na comparação 1995-2000, o valor Estoque de 

Investimentos de IDP como percentual do PIB aumentou de 6,1% para 17,1% enquanto 

o número de empresas de IDP quase dobrou (6322 para 11404). 

 

Nesse contexto, as análises de desempenho que levam em consideração a identidade 

do controle acionário das companhias e abertura comercial ganham relevância. Cada 

categoria de acionista (seja familiar, governamental, investidor institucional, fundo de 

investimento ou private equity) tem objetivos e papéis distintos, sendo que esses podem 

impactar seu desempenho. 

 

No Brasil, e em grande parte do mundo, bens e serviços básicos à população foram e 

ainda são fornecidos por agências públicas ou empresas estatais. Enquanto a iniciativa 

privada opera visando os aos lucros e retorno aos acionistas e, portanto, é mais eficiente 
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na utilização de seus recursos, as estatais tem têm objetivos “não comerciais” que vão 

além da lucratividade (Lazzarini, 2014). 

 

 “Objetivos não comerciais incluem o uso de empresas públicas para 

promover o desenvolvimento regional, a criação de empregos e a redistribuição 

de renda; em geral, envolvem admitir ou manter trabalhadores redundantes, 

vender produtores e serviços a preços inferiores aos do mercado (às vezes, 

mesmo abaixo do custo), instalar fábricas em áreas não econômicas ou manter 

abertas unidaes não econômicas.” (Shirley;Nellis, 1991). 

 

No presente estudo, analisou-se o impacto do Controle Acionário sobre as empresas 

que operam no Brasil. As empresas foram divididas em três categorias: brasileiras, 

estatais, estrangeiras ou multinacionais. Na literatura nacional e estrangeira o tema 

é explorado, mas, os resultados são divergentes e variam de acordo com o período 

de análise e métricas de desempenho utilizadas. 

 

Bruno (2013) avaliou 407 empresas no Brasil durante o período de 2002 a 2009. Os 

resultados encontrados indicam que o controle familiar e governamental reduz o valor 

das empresas. No entanto, não foram constatadas evidências relacionando origem do 

controle e desempenho das empresas. 

 

Ainda no que diz respeito ao controle governamental, na Indonesia, Yonnedi e Sari (2006) 

encontraram uma relação negativa de ROA e ROE com controle governamental, como 

resultado do conflito entre altruísmo social e maximização dos lucros. Alfaraih; Alanezi e 

Almujamed (2012) também constataram efeito negativo da presença do governo sobre o 

valor a empresa em uma análise considerando empresas listas na Bolsa de Valores do 

Kuwait (KSE). 

 

Em relação às empresas com controle estrangeiro ou multinacionais, em geral, essas 

apresentam uma trajetória estável e desempenho competitivo (seja através de alguma 

tecnologia ou outro diferencial competitivo) que as permitiu expandir para outras 

geografias. Wiwattanakantang (2001) realizou um estudo com empresas tailandesas e 
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observou que aquelas com controladores estrangeiros têm um desempenho superior. 

Aydin;Sayim;Yalama (2007) avaliaram empresas cotadas na Bolsa de Valores de 

Istambul (ISE) no período de 2003-2004 utlizando as métricas financeiras de margem de 

lucro operacional, ROA e ROE tendo encontrado evidências de que empresas com 

participação estrangeira operando na Turquia apresentaram ROA superior às 

domésticas. 

 

De Camargos e Barbosa (2005, p. 103): 

 

Dentre as diversas técnicas indicadas pela literatura 

especializada para a análise do desempenho de uma empresa 

destaca-se a Análise de Índices Econômico-Financeiros, definida 

como uma técnica que considera os diversos demonstrativos 

contábeis como fonte de dados e informações, que são 

compilados em índices e indicadores, cuja análise histórica 

possibilita identificar a evolução do desempenho econômico-

financeiro da empresa, bem como projeções de possíveis 

resultados futuros. 

 

 

O desempenho de uma empresa pode ser avaliado utilizando-se uma longa lista de 

indicadores financeiros e não-financeiros, sendo esses especialmente testados pela 

literatura. Neste presente estudo, performance será medida através do indicador de 

Rentabilidade sobre patrimônio líquido (ROE).  A seleção do indicador para mensuração 

foi realizada a partir de dois critérios: Revisão literária pela qual se identificou a frequente 

utilização desse indicador em estudos de desempenho e disponibilidade da informação 

nas base de dados. 

O retorno sobre o patrimônio líquido pode variar de uma empresa para outra (durante o 

mesmo período) dependendo de um conjunto de fatores. Especificamente à 

alavancagem financeira ou à eficiência dos bens e equipamentos (de La Bruslerie, 2006). 

Além disso, o retorno sobre o patrimônio líquido pode variar de um período para outro 

(para a mesma empresa) dependendo do contexto econômico em que o empresa opera 
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(Jaba et al., 2016a).  

 

A compreensão do desempenho econômico de uma empresa e a avaliação de sua 

capacidade de continuidade de operação são importantes para seus principais 

fornecedores de capital, ou seja, para seus atuais acionistas, potenciais investidores e 

credores (Jaba et al., 2012). A primeira e a segunda categoria de stakeholders estão 

interessadas em obter benefícios como dividendos em troca de capital disponibilizado 

para a empresa (Penman, 2007). Em geral, o retorno sobre o patrimônio de uma empresa 

que paga dividendo ou compra de ações irá aumentar após a transação, porque o valor 

contábil de capital próprio diminuirá desproporcionalmente, em relação ao lucro líquido 

(Damodaran, 2007). 

 

Kuhl (2007) utilizou os indicadores ROE, ROA, de liquidez geral (LG), da relação entre 

vendas a ativo (VA) e da participação de capitais de terceiro (CT) para mensurar o 

desempenho de 51 empresas com ações negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo 

(BOVESPA).  

 

GIRIOLI (2010) realizou análise sobre uso de medidas de desempenho de empresas 

presentes na pesquisa em contabilidade no Brasil e mapeou 224 trabalhos no período de 

1989 até 2008 para identificar as medidas de desempenho neles utilizadas. Desses, 101 

utilizaram métricas econômico-financeiras sendo que ROE foi a métrica mais frequente 

entre as pesquisas analisadas pela autora. 

Segundo Matarazzo (1997, p. 403), a determinação da rentabilidade se baseia em três 

índices: Retorno sobre o Ativo, Custo da Dívida e Retorno sobre o Patrimônio Líquido. 

Desses três, considera que o último (ROE) é o que mais interessa para a empresa, 

enquanto os outros dois tratam-se de indicadores gerenciais para explicar como a 

empresa atingiu o ROE. 

 

Estabeleceu-se  portanto, com base na utilização acadêmica, na relevância da métrica 



23 
 

 
 

do ponto de vista do investidor e da disponibilidade da informação, que o o Retorno sobre 

Patrimônio Líquido seria a métrica utilizada para mensurar desempenho nesse presente 

estudo.  

 

Agora que o tema deste trabalho está posto, a descrição da base de dados e 

metodologia se encontram na sessão 2, os resultados são expostos na sessão 3 e a 

sessão 4 apresenta a conclusão. 

 

 

2 DADOS E METODOLOGIA 

 

Nesse item serão apresentados detalhes sobre a base de dados utilizada no estudo.  

 

2.1 Base de dados 

 

 

O presente estudo enquadra-se na abordagem empírico-analítica que, segundo 

Martins (1994, p.26), apresenta a utilização de técnicas de coleta de dados, 

tratamento e análise quantitativas. 

Para a realização do estudo, a base de dados foi compilada utilizando-se os Rankings 

de Maiores e Melhores empresas, divulgação anual da Revista Exame1 que conta com 

as 1000 maiores empresas2 do Brasil classificadas por volume de vendas.  

Nesta base de dados tem-se informação tanto de empresas de capital aberto quanto 

de companhias limitadas o que apresenta um diferencial em relação aos trabalhos que 

                                                             

1 Publicada em julho de cada ano. 

2 Foram extraídos outliers e empresas para as quais não foram disponibilizados dados de 

ROE. Os outliers representaram menos de 0,5% da população e incluem casos como a 

Thyssen Krupp que teve prejuízo de  64 vezes maior em 2013 em relação ao ano anterior. 

https://www.valor.com.br/empresas/3430494/prejuizo-da-thyssenkrupp-sobe-64-vezes-no-primeiro-trimestre-fiscal
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se utilizam de dados apenas das empresas que possuem suas ações negociadas em 

bolsa de valor. Além disso, considera demonstrações individuais e não consolidadas 

dos grupos empresarias ou holdings. 

Compilaram-se os dados disponíveis nas edições de 2007-2017 que contemplam 

dados do ano anterior ao de divulgação. Os dados se referem aos anos de 2006 a 

2016, totalizando 29 variáveis sobre 2333 empresas diferentes das quais identificou-

se 176 que permanecerem no Ranking ao longo do período analisado 3. A amostra foi 

reduzida a 6115 observações que  disponibilizam a variável explicada, a saber, ROE. 

Realizando esse corte, reduziu-se a amostra  para 1711 empresas das quais 83 

permanecerem no Ranking ao longo de todo o período analisado. A tabela 2 mostra a 

distribuição das empresas no tempo o que nos indica que, salvo os anos iniciais do 

ranking em que se compilaram 500 empresas, nos demais foram ordenadas as 1000 

maiores empresas do Brasil. 

 

 

Tabela 1 – Número de empresas no Ranking Maiores e Melhores, por ano 

                                                             

 

3 Para os anos de 2009, 2010 e 2011 a população era de 1250 uma vez que foram 

compilados dados de rankings complementares disponibilizados nessas edições. 

Ano Número de empresas 

2006 
 

350 

2007 362 

2008 724 

2009 929 

2010 981 

2011 967 

2012 376 

2013 366 

2014 348 

2015 349 

2016 363 
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Fonte: Elaborado pelo autora com informações do Anuário Exame Maiores e Melhores 

 

A base de dados é composta por informações financeiras das Maiores empresas no 

Brasil, além de informações gerais como Localização (cidade e estado sede), controle 

acionário (Indica o país de origem do acionista controlador. Na base original empresas 

multinacionais controladas por holding constituída no Brasil são classificadas pelo país 

de origem do acionista controlador final. Essas foram classificadas na categoria 

multinacionais), número de funcionários e setor. A distribuição das empresas por setor 

pode ser analisada na tabela 3. Ao todo as empresas estão divididas em 26 setores – 

a análise setorial será relevante uma vez que características setoriais podem 

influenciar tanto dados financeiros quanto não financeiros. 

 

 

Tabela 2 – Distribuição das empresas por setor, todos os anos 

Total de observações 6115 

Total de empresas únicas 
i 

1711 

Setor Número de observações 

Agronegócio 484 

Atacado 359 

Autoindústria 177 

Bens de Capital 132 

Bens de Consumo 469 

Comunicações 47 

Diversos 87 

Eletroeletrônicos 133 

Energia 927 

Farmacêutico 97 

Indústria da Construção 398 

Indústria Digital 115 

Infraestrutura 164 

Mineração 129 

Papel e Celulose 115 

Química e Petroquímica 422 

Serviços 272 

Serviços de Saúde 244 

Siderurgia e Metalurgia 352 

Telecomunicações 163 
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Fonte: Elaborado pelo autora com informações do Anuário Exame Maiores e Melhores 

 

 

 

 

Além dos indicadores não financeiros já mencionados, encontram-se disponíveis os 

seguintes indicadores financeiros: 

a) rentabilidade Ajustada do Patrimônio Líquido (ROE); este será o indicador 

utilizado como base para a mensuração e avaliação do desempenho da empresa; 

b) valor das vendas em dólares correntes; usado para classificar e ranquear as 

empresas; 

c) Crescimento das vendas; crescimento ano contra ano; 

d) patrimônio líquido legal e ajustado; É o patrimônio líquido legal atualizado pelos 

efeitos da inflação; 

e) Lucro líquido legal e ajustado; É o lucro líquido apurado depois de reconhecidos 

os efeitos da inflação nas demonstrações contábeis. Algumas empresas, mesmo 

sem exigência legal, calcularam e divulgaram esses efeitos mediante 

demonstrações complementares, notas explicativas ou resposta ao questionário 

elaborado por MELHORES E MAIORES. Para as empresas que não fizeram tal 

divulgação, os efeitos foram calculados. Nesse valor estão ajustados os juros 

sobre o capital próprio, eventualmente considerados como despesas financeiras; 

f) rentabilidade do patrimônio legal e ajustado; Resulta da divisão dos lucros 

líquidos, legal e ajustado, pelos respectivos patrimônios líquidos, legal e ajustado. 

O produto é multiplicado por 100; 

Terceiro Setor 1 

Têxtil 113 

Transporte 214 

Varejo 501 

Total 6115 
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g) capital circulante líquido; Representa o total de recursos de curto prazo 

disponíveis para financiamento das atividades da empresa. É medido pela 

diferença entre o ativo e o passivo circulantes; 

h) liquidez geral; É calculada pela divisão da soma do ativo circulante com o 

realizável a longo prazo pela soma do exigível total. Dessa divisão, obtém-se um 

índice; 

i) endividamento geral; É a soma do passivo circulante (isto é, dívidas e obrigações 

de curto prazo) com o passivo não circulante. O resultado é mostrado em 

porcentagem, em relação ao ativo total ajustado, e representa a participação de 

recursos financiados por terceiros na operação da empresa. É um bom indicador 

de risco do negócio; 

j) endividamento de longo prazo; passivo da empresa com vencimento superior a 

1 ano, dado disponível no balanço; 

k) riqueza criada; Representa a contribuição da empresa na formação do produto 

interno bruto do país, já deduzida a depreciação; 

l) número de empregados; 

m) riqueza criada por empregado; 

n) salários e encargos; pagos pela empresa naquele ano; 

Alguns autores já utilizaram esta publicação como base de dados para estudos prévios. 

Antunes, Corrar e Kato (2004) investigaram se seria possível fazer uma Regra 

discriminante do desempenho das empresas com base nas informações divulgadas na 

Revista Exame Melhores & Maiores. Foram selecionadas empresas dos setores 

Comércio Varejista, Atacado e Comércio Exterior listadas nos rankings de 2000. O 

parâmetro de comparação utilizado foi o ROE para classificar as empresas em: com bom 

desempenho e com não bom desempenho. Das variáveis independentes, as que 

apresentaram melhor capacidade de explicar o desempenho foram o endividamento 

geral e o log das vendas. 

Kuhl (2014) utilizou a edição de 2011 da revista para traçar o Perfil do desempenho  das 
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Maiores Empresas do Brasil a partir dos indicadores de ROE e Liquidez. Utilizando uma 

análise de clusters identificou quatro grupos de empresas as quais intitulou de: 

Desempenho relativamente inferior, relativamente superior, com foco na rentabilidade e 

desempenho com foco na liquidez. Através de testes de Análise de variância (ANOVA)  

testou se a diferença das médias dos grupos era ou não significativemente diferente. Para 

a variável controle acionário, os resultados indicam que para o indicador de LG não 

existem diferenças estatisticamente significativas. Já no teste utilizando o ROE foram 

identificadas diferenças estatisticamente significativas apenas entre as empresas com 

controle acionário nacional e com controle acionário estatal.  

Urdan; Rezende (2004) analisaram empresas do Ranking no período de 1990 e 2000 em 

encontraram evidências de que as empresas brasileiras demonstram resultados 

semelhantes às organizações estrangeiras quanto a permanecer e evoluir na lista das 

maiores empresas e que as movimentações no ranking das maiores empresas não são 

afetadas pelo setor econômico. 

 

Verificamos que os trabalhos disponíveis na literatura furtam-se de uma análise mais 

profunda com técnicas econométricas consistentes e robustas, ademais, não utilizam 

toda a informação disponível historicamente, tendo em vista que a publicação da Revista 

Exame circula desde 1974. Neste sentido, além de compilarmos a base de dados da 

última década e a analisarmos, utilizamos um modelo em painel que se mostrou robusto 

aos testes de Heterocedasticidade e de relevância de dummies. Avançamos a análise 

isolando os possíveis efeitos que o ciclo macroeconômico possa tido ter na rentabilidade. 

 

2.2  Metodologia 

 

Inicialmente realizou-se uma análise descritiva das variáveis e uma Matriz de correlação 

com o intuito de apresentá-las trazendo uma visão preliminar das mesmas.  
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Tabela 3 – Estatística descritiva das variáveis 

 

  Mínimo  Máximo  Média 
Desvio 
Padrão 

Contagem (n) 

Vendas Líquidas Valor 
(em milhões de Reais) 

57.40     277,556.10       2,486.46           8,584.31         10,162.00    

Vendas Líquidas Valor 
(em US$ Milhões) 

30.60     126,339.80       1,086.46           3,766.54         10,162.00    

Vendas Líquidas 
Crescimento (%) 

-123.00         1,952.80             8.70               45.85           8,364.00    

Lucro Líquido 
Ajustado (em US$ 

milhões) 
-12185.90       17,839.00           74.64              642.21           6,589.00    

Lucro Líquido Legal 
(em US$ milhões) 

-11322.70       21,027.50           91.69              734.46           6,624.00    

Patrimônio Líquido 
Ajustado (em US$ 

milhões) 
-2843.70     189,767.30         987.19           5,876.75           6,590.00    

Patrimônio Líquido 
Legal (em US$ 

milhões) 
-2864.20     184,441.80         947.65           5,628.14           6,650.00    

Rentabilidade 
Ajustada (em %) 

-491.20            391.10             8.76               30.97           6,115.00    

Rentabilidade Legal 
(em %) 

-785.50            573.80             9.69               39.10           6,309.00    

Rentabilidade Sobre 
Vendas (em %) 

-704.40            117.00             2.76               30.68           1,927.00    

Capital Circulante 
Líquido (em US$ 

milhões) 
-25863.10       21,914.90           96.66              725.72           6,611.00    

Liquidez Geral (em 
número índice) 

0.02         1,179.00             1.37               14.53           6,616.00    

Endividamento Geral 
(em %) 

1.40            741.80           58.92               32.21           6,651.00    

Endividamento Longo 
Prazo (em %) 

0.00            833.00           25.16               25.12           6,632.00    

Riqueza Criada (em 
US$ milhões) 

-4749.30       77,840.50         592.60           3,106.08           4,796.00    

Número de 
Empregados 

1.00     127,056.00       4,430.50           9,578.41           7,617.00    

Riqueza criada por 
emprego (em US$ mil) 

-4754.10       53,740.20         234.43           1,265.35           4,288.00    

Salários e Encargos 
(em US$ milhões) 

0.10         8,438.80         127.50              378.23           4,060.00    

Tributos (em US$ 
milhões) 

-1339.20       43,537.30         299.72           1,599.41           3,220.00    

EBITDA (em US$ 
milhões) 

-4955.80       34,691.50         224.13           1,201.65           5,450.00    

Exportação Valor (em 
US$ milhões) 

0.10       30,768.90         387.42           1,588.39           2,927.00    
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Apesar de contarmos com um total de 10162 observações distribuídas em 11 anos, a 

amostra foi de início reduzida a 6115 unidades que continham dados de ROE. Quando 

estão faltando dados de uma observação na variável dependente ou em uma das 

variáveis independentes, a observação não pode ser usada em uma análise de regressão 

múltipla padrão. O software utilizado (Stata) já elimina automaticamente da amostra as 

observações que possuem dados faltantes. A ausência de dados é mais problemática 

quando resulta de uma amostra não aleatória da população. Felizmente, certos tipos de 

amostragens não aleatórios não causam viés ou incosistência no MQO.  Sob as 

hipóteses de Gauss-Markov (sem a hipótese de Amostragem aleaória) , a amostra pode 

ser escolhida com base nas variáveis independentes sem causar nenhum problema 

estatístico (Wooldridge 2015, p.304) 

Contamos apenas com 1771 empresas diferentes, isto é, as melhores empresas 

brasileiras tendem a permanecer no ranking por um longo período de tempo, sendo que 

83 permaneceram ao longo dos 11 anos analisados. Dito isso, para a análise de um 

mesmo indivíduo no tempo, utilizamos dados em painel que, nesse caso, é 

desbalanceado tendo em vista que não possímos informações sobre todas as empresas 

em todos os anos. 
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Tabela 4 – Matriz de Correlação entre Variáveis 
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Adicionalmente, apresentamos na Tabela 5 uma análise média de ROE por ano versus a 

taxa básica de juros da economia e inflação. É possível afirmar que as empresas 

brasileiras da amostra apresentaram, em média, um ROE superior ao apresentado pelas 

estatais e estrangeiras em todos os anos, exceto 2007, 2010 e 2012. No entanto, a 

rentabilidade apresentada pelas brasileiras foi inferior à Selic na maior parte do período 

analisado exceto 2010 , 2012, 2013 e 2014. As taxas de juros no Brasil são bastante 

elevadas,  por isso, encontramos resultados contraintuitivos, uma vez que que se espera 

que investidores busquem investimentos que superem o custo de oportunidade do país. 

 

 

 

Tabela 5-  ROE Médio, Selic e IPCA  

  
Ano Média da Rentabilidade Ajustada (em %) Selic, Média 

anual (em %)  
IPCA (% 

a.a.) 

 Brasileira Estatal Estrangeira Total   
2006 11.1 3.7 4.3 8.2 15.1 3.1 

2007 10.9 8.2 11.8 10.9 12.0 4.5 

2008 3.8 -1.7 0.9 2.7 12.5 5.9 

2009 9.5 3.4 10.9 9.4 9.9 4.3 

2010 12.0 5.8 9.4 11.1 10.0 5.9 

2011 9.9 6.6 8.1 9.3 11.7 6.5 

2012 8.6 1.5 9.4 8.0 8.5 5.8 

2013 11.9 5.9 8.1 10.3 8.4 5.9 

2014 12.8 5.8 4.1 9.7 11.0 6.4 

2015 11.4 2.2 0.1 7.3 13.6 10.7 

2016 12.2 8.8 4.6 9.6 14.1 6.3 

Total 9.9 4.4 6.9 8.8 - - 

 

Fonte: Elaboração da autora com base em dados da Revista, Exame, Banco Central e 

IPEA 

 

2.2.1 Painel 

 

A primeira questão que se apresenta ao utilizarmos uma modelagem com dados em 

painel é a análise de como serão tratados os efeitos não observáveis dos indivíduos. 
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2.2.2. Efeitos fixos vs. Efeitos Aleatórios 

 

𝑦𝑖𝑡=𝑥𝑖𝑡 𝛽 +  𝑐𝑖 +  𝑢𝑖𝑡,     𝑡=1,2,…..𝑇  

Na metodologia de painéis,   ci representa efeitos fixos ou aleatorios, sendo que o 

primeiro pressupõe que as variáveis não observadas são correlacionadas com as 

explicativas enquanto no segundo não o são.  

Yit é a variável dependente, nesse caso, ROE da empresa i no ano t e Xit é um conjunto 

de variáveis explicativas de controle, entre elas a dummy controle acionário estrangeiro 

que assume valor 1 se o controle for estrangeiro e 0 caso contrário e a dummy de controle 

estatal que assume valor 1 se o controle for estatal e 0 caso contrário. Como se apresenta 

na Tabela 6, 64,10% das observações que se referem à empresas Brasileiras. 

TABELA 3-  Distribuição da amostra de acordo com a Classificação de Controle Acionário 

Ano Brasileira Estatal Estrangeira 

2006 205 50,70% 36 8,00% 109 

2007 215 52,10% 36 8,20% 111 

2008 514 66,20% 54 6,40% 156 

2009 696 70,10% 58 5,70% 175 

2010 726 69,10% 57 5,90% 198 

2011 692 67,20% 58 5,90% 217 

2012 229 63,90% 41 7,00% 106 

2013 230 62,90% 36 7,40% 100 

2014 218 62,30% 32 7,30% 98 

2015 214 61,30% 34 7,20% 101 

2016 222 62,50% 33 7,70% 108 

Total 4161 64,10% 475 6,80% 1479 

 

Tabela 6-  Distribuição da amostra de acordo com Classificação 
de Controle Acionário 
 

Ano Brasileira Estatal Estrangeira Total 

2006 205 50.7% 36 8.0% 109 41.3% 350 

2007 215 52.1% 36 8.2% 111 39.7% 362 

2008 514 66.2% 54 6.4% 156 27.4% 724 

2009 696 70.1% 58 5.7% 175 24.2% 929 

2010 726 69.1% 57 5.9% 198 25.0% 981 

2011 692 67.2% 58 5.9% 217 27.0% 967 
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2012 229 63.9% 41 7.0% 106 29.1% 376 

2013 230 62.9% 36 7.4% 100 29.6% 366 

2014 218 62.3% 32 7.3% 98 30.4% 348 

2015 214 61.3% 34 7.2% 101 31.4% 349 

2016 222 62.5% 33 7.7% 108 29.8% 363 

Total 4161 64.1% 475 6.8% 1479 29.1% 6115 

Fonte: Revista Exame, Elaboração própria.  

 

Utilizou-se de regressões em painel (efeito fixo e aleatório) e cross-section nas opções 

full sample e sample reduzida, sendo essa contendo apenas as empresas que 

permaneceram no Ranking durante todo o período de análise, para se testar o impacto 

do controle acionário no desempenho das empresas. 

Em uma análise incial, testou-se o impacto do controle acionário na rentabilidade 

controlado apenas por características gerais das firmas como Setor, Estado sede e Ano.  

𝑅𝑂𝐸 𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑖𝑡=  𝛿1 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜1𝑖𝑡..   +. .  𝛿26𝐸𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜26𝑖𝑡 +

𝛼1 𝐴𝑛𝑜2006𝑖𝑡..   +. .  𝛼11𝐴𝑛𝑜2016𝑖𝑡  + 𝜃1𝐸𝑠𝑡𝑎𝑡𝑎𝑙𝑖𝑡 + 𝜃2𝐸𝑠𝑡𝑟𝑎𝑛𝑔𝑒𝑖𝑟𝑎𝑖𝑡 +

+  𝜌1𝑆𝑒𝑡𝑜𝑟1𝑖𝑡. . +𝜌2𝑆𝑒𝑡𝑜𝑟24𝑖𝑡 +  𝑐𝑖 + 𝑢𝑖𝑡  

Onde: 

t= 2006, 2007, 2008... 2016; i = 1... N (marcador de empresa) 

Embora variáveis constantes no tempo não possam ser incluídas por si mesmas em um 

modelo de efeitos fixos, elas podem interagir com variáveis que mudam ao longo do 

tempo e, particularmente com variáveis dummy anuais. (Wooldridge 2015, p. 452). 

Apesar de  no modelo de efeitos fixos não termos obtidos resultados significantes, para 

efeitos aleatórios encotramos efeitos negativos e significantes, ou seja, evidências iniciais 

de que empresas brasileiras possuem uma performance superior a seus pares 

estrangeiros e estatais. 

Esta análise de médias pôde ser melhorada quando controlamos por variáveis 

financeiras. Para controlar por todas as variáveis financeiras, perdemos muitos graus de 

liberdade, por isso optou-se por montar um modelo mais restrito com endividamento 
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geral, endividamento longo prazo, vendas liquidas, capital circulante, riqueza criada por 

empregado.  

 

 

 

 

 

Tabela 7 – Resultados do Modelo Reduzido 

 
Efeitos Fixos Efeitos Aleatórios 

  Coeficientes 
Erro-
Padrão 

Coeficientes 
Erro-
Padrão 

vEstrangeiro -3.63 3.53 -5.05* 1.92 

vEstatal 5.76 11.87 -16.51* 3.57 

Endividamento Geral -0.17* 0.03 -0.13* 0.03 

Endividamento Longo Prazo -0.13* 0.04 -0.08* 0.03 

Vendas Líquidas 0.00** 0.00 0.00** 0.00 

Capital Circulante 0.00 0.00 0.00 0.00 

Riqueza Gerada Por empregado 0.01* 0.00 0.00* 0.00 

N obs 4021 

R- Squared 0.01 

 “*, ** e *** denotam significância aos níveis de 1%, 5% e 10%, respectivamente 

 

Após definição das variáveis do modelo, foi necessário decidir qual modelo utilizar: efeitos 

fixos ou efeitos aleatórios. Para tal utilizou-se de Post Estimation tests como Hausman e 

e Breusch Pagan e um teste de relevância das dummies. 

 

Para endereçar e verificar robustez dos resultados obtidos, testou-se mais abordagens 

de  análises: Uma considerando apenas as empresas que se mantiveram ao longo do 
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ranking por todo o período analisado, sendo que essas somaram 176 e outra 

considerando  a performance ano a ano, caracterizando um análise cross-section. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3  RESULTADOS  

 

3.1 Principais Resultados 

 

É possível verificar pelos resultados do modelo de regressão utilizando o estimador 

de GLS com efeitos aleatórios (no modelo considerando controle acionário, setor, 

estado e ano), que a variável “brasileira é estatisticamente significante para explicar o 

desempenho das empresas mensurado através do ROE. Empresas com controle 

acionário brasileiro tiveram uma performance, em média, 11,2% superior à das 

estatais contidas na amostra.  

 

Tabela 8 – Resultados Regressão GLS com Efeitos Aleatórios 

  Coeficientes Erro Padrão P> I t I  

vEstrangeiro -4,47 1,748432 0.011 
vEstatal -11,23 3,728523 0.003 

N obs 5447 

R-Squared 0.03 

 

3.2 Post Estimation Tests 

 

Para identificar a indicação de utilização de modelos e efeitos aleatórios ou fixo, realizou-

se os testes de Hausman e  Breusch Pagan.  
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3.2.1 Teste de Hausman 

 

O teste de Hausman (considerando o modelo com variáveis setor e estado) indicou 

que não há evidência forte o suficiente para utilizarmos o modelo de efeito fixo. Por 

isso, seguiu-se com o efeito aleatório apenas, o que garante que os efeitos de controle 

de capital são negativos e significantes. 

   

𝐻0: 𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 𝐴𝑙𝑒𝑎𝑡ó𝑟𝑖𝑜 é 𝑚𝑎𝑖𝑠 𝑎𝑑𝑒𝑞𝑢𝑎𝑑𝑜 

 

𝐻𝐴: 𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑓𝑒𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑥𝑜𝑠 é 𝑚𝑎𝑖𝑠 𝑎𝑑𝑒𝑞𝑢𝑎𝑑𝑜 

 

Tabela 9 – Resultados Teste de Hausman 

Chi-quadrado 34.1     Probabilidade   0.0637 

Fonte:  resultados da pesquisa 

    

 

.  

3.2.2 Teste Breusch Pagan 

 

Para certificar de que o modelo apresenta as propriedades desejáveis, realizou-se 

alguns testes de robustez pós-estimação, entre eles, o teste de Breusch e Pagan em 

que se avaliam as opções de estimação por mínimos quadrados ou efeitos aleatórios. 

Neste teste, encontramos evidências de que a regressão em dados de painel por 

efeitos aleatórios é mais apropriada. 

Tabela 10 – Resultados Teste Breusch Pagan 

Chi-quadrado 183.29     Probabilidade   0.0000 

Fonte:  resultados da pesquisa     

 

3.2.3 Teste Dummies 

 

Para avaliar a  importância das dummies que controlam setor, ano e estado, reallizamos 

um teste conjunto para seus coeficientes. 

No teste de significância conjunta de dummies, constatou-se que as dummies setorial e 

ano são relevantes na análise, ao contrário da dummy estado que não apresentou 
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relevância.  

 

Tabela 11 – Resultados Teste de Dummies 

  Chi-Quadrado Probabilidade 

Setor 51.55 0.0004 

Estado 13.76 0.9336 

Ano 42.43 0.0000 

Fonte: resultados da pesquisa   

 

Estas constatações possuem racional intuitivo. A dummy ano é importante para captar o 

cenário macroeconômico do país que dita o desempenho geral da economia e por 

consequência das empresas em análise. Quanto à dummy setorial, também se 

imaginava de antemão que seria uma variável relevante na análise de desempenho pois 

dado o contexto econômico do país, setores diferentes reagem de maneiras distintas 

dada suas características.  

A respeito da dummy estado, essa, de fato, faz menos sentido. Como a variável estado 

se refere à variável sede da empresa, as considerações possíveis são limitadas.  

 

 

3.2.4 Correção Heterocedasticidade 

 

Para finalizar os Post Estimation Tests, verificou-se através o Teste de Wald que 

mesmo corrigindo os desvios padrão dos estimadores para heterocedasticidade os 

coeficientes continuam significativos. O que nos indicam que a significância dos 

coeficientes obtidas é robusta à presença de heterocedasticidade. 

 

Tabela  12 – Resultados Teste de Wald 

  Coeficientes Erro Padrão P> I t I 

vEstrangeiro -5.05 1.97 0.01 

vEstatal -16.51 4.81 0.00 

Endividamento Geral -0.13 0.07 0.06 
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Endividamento Longo Prazo -0.08 0.06 0.18 

Vendas Líquidas   0.00 0.00 0.05 

Capital Circulante 0.00 0.00 0.12 

Riqueza Gerada Por empregado 0.00 0.00 0.05 

 

3.3 Análises de empresas “sobreviventes” e ano a ano  

 

Adicionalmente, analisou-se uma amostra selecionada, considerando apenas as 

empresas que se mantiveram no Ranking nos 11 anos de análise. 

Parcialmente, empresas estataias foram piores, mas empresas estrangeiras tiveram a 

mesma performance que as brasileiras privadas.  

Tabela 13 -  Resultado da regressão com amostra de empresas  “sobreviventes” 

 Efeitos Aleatórios 

  Coeficiente 

Erro-
Padrão P> I t I  

vEstrangeiro 0.4341 2.64 0.87 

vEstatal -15.47 4.95 0.00 

Endividamento Geral -0.09 0.03 0.00 

Endividamento Longo Prazo -0.03 0.04 0.46 

Vendas Líquidas   0.00 0.00 0.95 

Capital Circulante 0.00 0.00 0.39 

Riqueza Gerada Por empregado 0.1 0.00 0.00 

N obs 1210 

R-Squared 0.2 

 

Uma possível razão para não encontrarmos divergência entre brasileiras e estrangeiras 

é que após  terem operado por esse longo período no Brasil e terem se mantido entre as 

“Melhores & Maiores”, essas empresas já adquiriam o expertise de operar no Brasil e se 

tornaram competitivas. É possível também que aquelas que não se mantiveram no 

ranking tenham deixado o país devido à prejuizos prolongados na operações brasileiras 

ou terem se fundido à outras empresas formando conglomerados mais competitivos. 

Nesse período as estatais tiveram desempenho médio inferior às brasileiras e 
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estrangeiras sendo que algumas ainda se mantiveram no Ranking. Como discutido 

inicialmente, estes resultados indicam que tais empresas possuem papéis sociais e 

políticos na sociedade e não visam apenas o lucro e retorno aos investimentos. 

Realizou-se ainda análises ano a ano para identificar se o impacto do Controle Acionário 

identificado na análise de todo o período é consistente  com aquele encontrado na análise 

anual.  É possível afirmar que nos anos de 2006, 2007, 2010 e 2012 as empresas 

estrangeiras tiveram desmepenho, em média, pior do que as brasileiras. Enquanto nos 

anos de 2007, 2008,2009, 2010, 2014 e 2016 o mesmo é verdadeiro para as estatais.  

 

 

Tabela 14 -  Resultados das Regressões  Ano a Ano 

  Estrangeira Estatal   

Ano Coeficiente Std. Error Coeficiente Std. Error R-Sq 

2006 -10.34** 5.29 -14.83 9.21 0.17 

2007 -4.74*** 2.89 -10.51** 5.00 0.25 

2008 -1.41 5.81 -18.58*** 9.76 0.02 

2009 -2.04 4.08 -18.66* 6.29 0.05 

2010 -7.60** 3.25 -13.38* 4. 0.14 

2011 2.38 2.19 -7.19** 3.52 0.29 

2012 7.34** 2.09 -7.39 -1.45 0.27 

2013 -1.22 4.47 -8.99 5.59 0.25 

2014 -1.22 0.79 -12.18*** 7.02 0.29 

2015 -5.31 5.45 -9.67 8.31 0.41 

2016 -2.99 3.14 -8.17*** 4.82 0.30 

 

*, ** e *** denotam significância aos níveis de 1%,5% e 10%, respectivamente 
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4 CONCLUSÃO 

As 1711 empresas avaliadas no período compreendido entre 2006 e 2016 

apresentaram um ROE médio de 8,8%. Quando essas são divididas pela classificação 

de controle acionário, observamos uma média superior para as brasileiras (9,9%), 

seguidas pelas estrangeiras (6,9%) e por último as estatais (4,4%). Ou seja, do ponto 

de vista de remuneração ao investidor, as estatais foram as empresas com menor 

desempenho médio no período de análise. 

O desempenho superior das empresas brasileiras foi constatado também através de 

regressões GLS quando controlamos nosso modelo por efeitos fixos de empresa, ano 

e setor, além das prinicipais variáveis financeiras. Nossos resultados indicam que 

empresas com controle acionário estatal tiveram performance em média 16,5% 

inferior à das brasileiras, enquanto as estrangeiras 5% inferior quando controlados por 

setor, ano e variáveis financeiras. O resultado se repete quando se considera somente 

as empresas “sobreviventes” que se mantiveram no Ranking ao longo todo período 
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de análise.  

As constatações seguem a direção do que foi apresentado por Bruno (2013) e Yonnedi 

e Sari (2006) que encontraram efeito negativo da presença do governo sobre a 

performance ou valor das empresas.  

Constatou-se ainda que as dummies de setor e ano foram relevantes na análise, 

sendo que a dimensão do impacto dessas variávies também variou conforme setor e 

ano de análise. No que diz respeito ao impacto setorial, o resultado encontrado é 

convergente com o que foi testado por McGahan; Porter(1997) de que os efeitos da 

variância na rentabilidade se diferenciam de acordo com o setor. No entanto, diverge 

do que foi encontrado por Urdan; Rezende (2004), que concluíram que 

movimentações no ranking das maiores empresas não foram afetadas pelo setor 

econômico. 

Os resultados desse estudo apontam para a importância da característica do controle 

acionário das empresas no seu desempenho. No entanto, esses não invalidam a 

controvérsia relativa ao tema, principalmente quando comparado a estudos que 

abordam mercados estrangeiros que são distintos do ponto de vista de maturidade, 

dinâmica de indústria e intervenção governamental. 
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