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RESUMO 
 
 
 

O presente estudo avança a compreensão da performance empresarial ao propor que 

condições dos setores, especificamente a concentração setorial, moderam a relação entre 

instituições e desempenho das firmas. Já é sabido que o ambiente institucional impacta o 

desempenho das firmas (Makino, Isobe, & Chan, 2004) e que as reformas pró-mercado 

contribuem para que esse efeito seja positivo, tanto para firmas domésticas como estrangeiras 

(Cuervo-Cazurra & Dau, 2009). A explicação desse efeito é baseada na economia dos custos 

de transação (Coase, 1937; Commons, 1934). Contudo, não se sabe se o efeito é o mesmo 

para todos os setores e se fatores moderam a relação. Esta tese contou com 230.222 

observações referentes a 10.903 empresas em 64 países em um intervalo de 23 anos coletados 

em diferentes bancos de dados. Foi testada a interação de seis variáveis institucionais com o 

índice Herfindahl-Hirschman (HHI) para três variáveis dependentes diferentes: retorno sobre 

ativos (ROA), retorno sobre patrimônio líquido (ROE) e crescimento de vendas composto de 

três anos. Duas estratégias empíricas foram utilizadas: modelos com efeitos fixos e modelos 

hierárquicos (multinível). Os resultados confirmaram a hipótese de que a interação do HHI é 

significante e negativa com quatro variáveis institucionais: voice and accountability, 

efetividade do governo, qualidade regulatória e controle da corrupção. Concentração setorial 

modera o efeito do ambiente institucional na performance empresarial. Em contextos onde as 

instituições são sólidas, a força de agentes como sindicatos, associações, imprensa e 

consumidor assume poder de barganha, refreando o poder das empresas e o oportunismo. 

Regras legais, direito comum e instituições tendem a limitar o poder unilateral em relações 

contratuais de todos os tipos, independe da fonte do poder (Macneil, 1980). Observou-se 

adicionalmente que a proteção ao oportunismo se dá principalmente por meio das instituições 

informais, como a proteção à democracia, direitos do consumidor e controle da corrupção. Ao 

propiciar poder aos outros agentes que interagem com as empresas, instituições fortes 

garantem o enforcement de compromissos contratuais, em particular os contratos sociais 

(Argyres & Liebeskind, 1999). Como implicações, essa tese propõe que estratégias de 

expansão dentro do setor, aquisição de participação de mercado e fusões e aquisições dentro 

do setor são mais adequadas em ambientes institucionais mais fracos que em ambientes fortes. 

Empresas que possuem alta participação de mercado devem reconhecer o impacto negativo 

que podem sofrer em seu desempenho a partir de melhorias institucionais. Finalmente, o 

estudo reforça a importância do reconhecimento por parte de governos de que setores e firmas 
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se beneficiam de forma desigual das mudanças institucionais. O conhecimento prévio desses 

impactos pode servir de direcionamento para a formulação de políticas públicas justas e 

eficientes. As principais limitações estão relacionadas à base de dados, exclusivamente 

composta de empresas com capital aberto, a forma pela qual a classificação de algumas 

empresas diversificadas foi feita e o fato dessa tese não investigar diretamente o poder de 

barganha nem ao menos o oportunismo, mas somente o poder moderador da concentração 

setorial no efeito das instituições no desempenho. 

 

 

Palavras-chave: instituições, economia dos custos de transação, poder de barganha, 
oportunismo, concentração setorial, desempenho empresarial 
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ABSTRACT 
 

 

This research extend the understanding of firm performance by proposing that industry 

conditions, specifically industry concentration, moderates the relation among institutions and 

firm performance. It is already known that institution matters (Makino et al., 2004) and that 

promarket reforms positively affect firms’ profitability in developing countries for both 

domestic and foreign firms (Cuervo-Cazurra & Dau, 2009). The explanation is based on 

transaction costs economics (Coase, 1937; Commons, 1934). However, it is not known 

whether this effect is the same for all industries and if there is any moderating effect. This 

thesis built a database of 230,222 observations of 10,903 companies in 64 countries in a 23 

years interval. Data was gathered from various sources. Regressions tested the interaction 

between the Herfindahl-Hirschman Index (HHI) and six institutional variables, considering 

three dependent variables: return on assets (ROA), return on equity (ROE) and 3-year 

compound annual sales growth rate. Two empirical strategies were used: fixed effects and 

hierarchical (multilevel) models. Results confirmed the hypothesis and were significant for 

the negative interaction between HHI and four institutional variables: voice and 

accountability, govern effectiveness, regulatory quality and control of corruption. Industry 

concentration moderates the effect of institutions on firm performance. When institutions are 

strong, the strength of stakeholders like unions, associations, press and consumers became 

bargaining power, limiting firms power and opportunism. Legal rules and institutions, 

common law and others, limit unilateral power in contractual relations of al kinds, whatever 

may be its source (Macneil, 1980). In addition, this thesis proposes that the protection against 

opportunism is mainly on informal institutions, like democracy protection, consumer rights 

and control of corruption. Strong institutions enforce contractual commitments, in particular, 

social contracts (Argyres & Liebeskind, 1999). As a result, this thesis argues that strategies of 

expansion within the industry, as market share dominance, mergers and acquisitions and 

growth strategies may fit better on weak institutional contexts. Firms that have high market 

share must acknowledge the negative impact of institutional improvements. Finally, governs 

must understand that industries and firms benefit unequally from institutional changes. 

Anticipating this knowledge may drive the formulation of efficient and fair public policies. 

The main limitations are the database was exclusively made of public traded companies, 

problems on industry classification for diversified firms, and that this work did not directly 
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investigate the bargaining power or opportunism, but the moderating effect of industry 

concentration. 

 

Keywords: institutions, transaction costs economics, bargaining power, opportunism, industry 
concentration, firm performance 
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1 INTRODUÇÃO 

 
 “Institutions Matter” 

(North, 1990b) 
 

“Firm Matters” 
(Rumelt, 1991) 

 
 “Industry Matters” 

(McGahan & Porter, 1997) 
 

“Country Matters” 
(Makino et al., 2004) 

 

1.1 Problema de Pesquisa 

 

As instituições, suas interações com os indivíduos e as organizações são objeto de pesquisa 

sob diversas óticas. Para a sociologia, as preferências individuais e categorias básicas de 

pensamento, como o indivíduo, ação social, o Estado e a cidadania são moldadas pelas forças 

institucionais. Instituições podem ser apertos de mão, casamentos ou áreas de planejamento 

estratégico (Powell & DiMaggio, 1991). A corrente econômica (North, 1990b; O. E. 

Williamson, 1985), por outro lado, é baseada na racionalidade econômica e tem foco na 

eficiência, apesar de admitir situações onde isso não ocorre. Os indivíduos buscam maximizar 

sua utilidade, porém com informação incompleta e dificuldades de monitoramento e execução 

dos seus acordos. As instituições, por essa ótica, são as regras do jogo em uma sociedade que 

regem as interações humanas (North, 1990b). Consequentemente, elas estruturam incentivos 

nas relações políticas, sociais e econômicas. A corrente baseada nos conceitos de ciência 

política aponta não haver um conjunto único e ótimo de instituições. As nações, entretanto, 

podem gerar vantagens competitivas por meio de sua infraestrutura institucional (Hall, 

Soskice, & Press, 2001). 

 

Dentre as diversas correntes, um dos aspectos mais estudados nesse tema é a questão das 

mudanças institucionais. Apesar de lentamente, as instituições mudam. Para North (1990b), o 

grande motivo é que instituições e organizações interagem entre si e se influenciam 

mutuamente. A baixa velocidade de mudança decorre do fato de que, além das instituições 

formais, existem as informais. Enquanto as primeiras são passíveis de mudanças rápidas, as 

instituições informais mudam muito lentamente. Aoki (2001) sugere, com base nos conceitos 

de jogos de empresas (Von Neumann, Morgenstern, & Theo, 1944), que a mudança 
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institucional é a troca de múltiplas soluções do equilíbrio de Nash. Derivam-se daí duas 

importantes características dos arranjos institucionais. Primeiro, são sub-ótimos, conforme as 

sugestões de Hall, Soskice & Press (2001). Segundo, as mudanças institucionais podem ser 

endógenas, ou seja, auto estimuladas sem a necessidade de fatores externos. 

 

Dado que as instituições interagem com as organizações, certamente os arranjos institucionais 

também impactam tanto as decisões como os resultados das organizações. E, como as 

instituições mudam, esses impactos podem ser diferentes no tempo, devendo os gestores  

preparar-se para analisar o ambiente institucional constantemente. Portanto, trata-se de tema 

relevante nas discussões sobre gestão estratégica. Nessa linha, a visão baseada em instituições 

(chamada de nova teoria institucional) apresenta-se como uma das respostas à pergunta de 

porque estratégias diferem entre países e regiões (Hoskisson, Eden, Lau, & Wright, 2000; 

Oliver E. Williamson, 2000). Segundo essa visão, sugere-se que, além dos fatores setor e 

firma, outros elementos, como o Estado e a sociedade, devem ser levados em consideração 

pelas empresas ao formularem e implementarem suas estratégias (Peng, 2002).  

 

Em mercados emergentes, a importância das instituições é ainda maior, basicamente por dois 

motivos. Primeiramente, são países onde é verificada uma série de diferenças institucionais, 

por alguns chamadas de “falhas” ou “vácuos” (Khanna, Palepu, & Sinha, 2005; Khanna & 

Palepu, 1997). Elas são apontadas em diferentes dimensões, que vão desde a abertura 

econômica e direito à propriedade até mercado de capitais e segurança jurídica. Tais termos 

(“falhas” e “vácuos institucionais”) podem ser potencialmente temerários, por sugerir, 

dependendo da interpretação, a existência de um modelo ideal ou perfeito. Afinal de contas, 

tal modelo ideal inexiste (Aoki, 2001; Hall et al., 2001). Entretanto, ao se considerar a 

proposta de múltiplos equilíbrio sub-ótimos (Aoki, 2001), os termos passam a ser aceitáveis e, 

principalmente, potencialmente determinantes de escolhas estratégicas e resultados 

organizacionais. Duas evidências reforçam a importância das instituições nas economias 

emergentes. A primeira é o favorecimento à formação de grandes grupos econômicos 

(Hoskisson et al., 2000; Peng, 2002) onde a atuação do governo é significante (Lazzarini & 

Musacchio, 2010; Lazzarini, 2011; Xavier, 2011). A segunda é a existência e relevância de 

estratégias políticas (Bandeira-de-Mello, Marcon, & Alberton, 2008; Bandeira-de-Mello & 

Marcon, 2005; Camilo, Marcon, & Bandeira-de-Mello, 2012; Costa, 2012; B. R. Schneider, 

2009). 

 



10 
 

Outro motivo que sugere o interesse do estudo da importância das instituições em países 

emergentes é a intensidade e velocidade das mudanças nesses países, principalmente das 

instituições formais (Cuervo-Cazurra & Dau, 2009; Dau, 2012; Hoskisson et al., 2000; 

Morley, Machado, Pettinato, & ECLAC, 1999). Economia emergente é um país que atende 

dois critérios: um rápido ritmo de desenvolvimento econômico e políticas governamentais que 

favoreçam liberalização econômica e adoção de sistemas de mercado livres (Arnold & 

Quelch, 1998). Dadas as diferenças, modelos de análise e de decisões estratégicas devem ser 

diferentes para economias desenvolvidas e emergentes (Khanna et al., 2005). 

 

Apesar da importância crescente do efeito das instituições nas empresas, em especial em 

economias emergentes, o assunto ainda carece de avanço. A maioria dos estudos que modela 

explicitamente o efeito das instituições aborda países e não empresas (Garcia, Goldbaum, 

Vasconcellos, & Rebelo, 1999; Glaeser, La Porta, Lopez-de-Silanes, & Shleifer, 2004; 

Lazzarini & Musacchio, 2010; Porta, Lopez-de-Silanes, Shleifer, & Vishny, 1998). Os 

estudos que abordam as empresas buscam, em sua maioria, relações causais agregadas, ou 

seja, buscam variáveis institucionais que expliquem e quantifiquem o desempenho das 

empresas. Kimura et al. (2012) estudaram os impactos da governança corporativa e 

instituições na lucratividade das empresas. Nesse estudo, indicadores como corrupção, 

burocracia e imposição da lei não se mostraram relevantes para a lucratividade das empresas. 

Cuervo-Cazurra & Dau (2009) propõem que reformas pró-mercado (pro-market reforms) 

afetaram positivamente a rentabilidade das firmas em países em desenvolvimento (em 

especial da América Latina) porque as melhorias que as acompanham reduzem custos de 

agência das firmas. Em nova pesquisa, Dau (2012) acrescenta que tais reformas também 

estimularam a internacionalização por meio da redução de imperfeições de mercado e do 

aumento da competição doméstica. Entretanto, o pesquisador sugere que esse efeito é maior 

para empresas privadas do que para as públicas.  

 

Entretanto, existe oportunidade de aprofundamento do entendimento do efeito do ambiente 

institucional com as empresas, moderando-se a relação por condições setoriais. O presente 

estudo propõe estudar o impacto dos fatores institucionais no desempenho das firmas, 

considerando variáveis setoriais, especificamente a concentração setorial, como moderadoras 

dessa relação. Para tanto, lança mão não só dos conceitos derivados dos estudos em 

instituições (Hall et al., 2001; North, 1990b), mas também dos conceitos da economia dos 

custos de transação (Coase, 1937; Commons, 1934; Oliver E. Williamson, 1979, 1991, 2000), 
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e de setores e grupos econômicos derivados da economia industrial (Bain, 1959; Caves & 

Porter, 1977; Mason, 1939; M. E. Porter, 1980). 

 

De acordo com a economia industrial, condições setoriais influenciam o desempenho das 

firmas. Quanto maiores as barreiras à entrada e à competição, maior o poder de barganha e 

retorno das firmas incumbentes em um setor (Michael E. Porter, 1979a). O setor é, portanto, 

um fator importante para o desempenho da firma (McGahan & Porter, 1997) e a concentração 

setorial é um importante indicativo das condições de um setor (Kwoka Jr, 1979; Stigler, 

1964). Para a linha de economia de custos de transação, quando há alto poder de barganha, 

surge a possibilidade das firmas de exercerem negociações e contratos unilaterais e de se 

beneficiarem de comportamentos oportunistas (Oliver E. Williamson, 1979). 

 

A proposta dessa tese, a ser detalhada nas seções que seguem, é a de que, em ambientes 

institucionais mais sólidos (principalmente no que se refere às instituições informais), os 

menores custos de transação, os compromissos contratuais e os contratos sociais exercem 

poder limitante ao poder de barganha e ao oportunismo das organizações que atuam em 

setores muito concentrados. Tal efeito limita, para as firmas que operam nesses setores, os 

benefícios das melhores instituições. Essa proposta avança a teoria na medida em que propõe 

uma melhor compreensão dos antecedentes da performance empresarial, introduzindo o efeito 

moderador da concentração setorial na relação entre instituições e desempenho da firma. Em 

outras palavras, propõe-se, pela presente tese, que a concentração setorial afeta a relação entre 

as condições institucionais e o desempenho das empresas. 

 

A seguinte questão norteia a pesquisa:  

 

Qual o efeito da concentração setorial na moderação da relação entre instituições e 

desempenho das empresas? 

 

1.2 Objetivos Geral e Específicos 

 

O objetivo geral do trabalho é analisar a influência da concentração setorial na relação das 

variáveis institucionais com o desempenho das firmas.  
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O primeiro objetivo específico do trabalho consiste em construir uma base de dados em 

painel composta por empresas de diversos países com características institucionais distintas. 

Para tanto, é necessário combinar bases de dados de diferentes regiões geográficas. 

 

O segundo objetivo específico do trabalho consiste em identificar métricas para testar os 

construtos desenvolvidos na tese: concentração setorial, ambiente institucional e desempenho 

das firmas. 

 

O terceiro objetivo específico do trabalho consiste em estimar e testar  diferentes estratégias 

empíricas para o teste das hipóteses. Em particular, nessa tese, são testados os modelos com 

efeitos fixos e modelos hierárquicos, ou multinível. 

 

O quarto objetivo específico consiste em propor elementos adicionais tanto para a 

formulação de estratégias empresariais como para políticas públicas, baseados nos impactos 

das variáveis institucionais no desempenho das firmas e no papel moderador da concentração 

setorial.  

  

 

1.3 Justificativa do Trabalho 

 

Já é sabido que os fatores institucionais impactam o desenvolvimento econômico dos países 

(Acemoglu, Johnson, & Robinson, 2005) e desempenho das firmas (Chan, Isobe, & Makino, 

2008). Reformas pró-mercado contribuem para que esse efeito seja positivo, tanto para firmas 

domésticas como estrangeiras (Cuervo-Cazurra & Dau, 2009). A explicação desse efeito é 

baseada na economia dos custos de transação (Coase, 1937; Commons, 1934): em contextos 

de instituições não sólidas, há o aumento da incerteza. Quanto há incerteza, aumentam as 

lacunas contratuais e se torna imperativo que as partes construam mecanismos para que “tudo 

funcione” (em outras palavras, investimentos idiossincráticos). O contexto institucional 

influencia os custos de transação (Oliver E. Williamson, 1979). Por exemplo, caso uma 

empresa desconfie que seu principal fornecedor seja um parceiro confiável e de qualidade e os 

arcabouços legais não sejam confiáveis para garantir a execução dos seus contratos, surgem 

os incentivos para que a empresa crie mecanismos de gestão e controle ou até assuma a 

função do seu fornecedor (integração vertical). 
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Apesar desse entendimento, os estudos que correlacionam instituições ao desempenho, em 

sua maioria buscam relações gerais, que valham para todas as empresas. Já é de conhecimento 

da comunidade acadêmica que, embora o fator firma seja o que mais contribui para explicar a 

variabilidade do desempenho (Rumelt, 1991), o setor também é um fator relevante e precisa 

ser considerado. McGahan & Porter (1997) sugerem que os efeitos setor, unidade de negócios 

e corporação se relacionam ao desempenho da firma de forma mais complexa que pode 

parecer. 

 

Nesse sentido, justifica-se a busca de explicações que desvendem tal complexidade. A 

proposta de se considerar a concentração setorial como variável moderadora vai nesse sentido. 

Ao se analisar o poder moderador, será possível compreender que setores são afetados de 

forma diferente por mudanças institucionais.  

 

Mudanças profundas aconteceram a partir da década de 1990, impactando de forma distinta os 

países em diferentes regiões. Tais mudanças afetaram significativamente o ambiente de 

negócios nos países. Os países da América do Norte (exceto México) e da Europa Ocidental 

trilharam um processo de desenvolvimento gradual de seus modelos institucionais. Já os 

países comunistas, com o colapso do regime em 1989, passaram por rápido crescimento e 

fortaleceram seus mecanismos de mercado por meio da liberalização, estabilização e o 

encorajamento da iniciativa privada (Hoskisson et al., 2000). Os países da América Latina 

passaram por mudanças de fortalecimento de seus mercados (Cuervo-Cazurra & Dau, 2009; 

Dau, 2012; Morley et al., 1999). Tais mudanças e diferenças entre contextos, registradas por 

meio de indicadores objetivos, proporcionam aos pesquisadores um laboratório natural para 

estudos sobre a relação entre instituições, organizações e desempenho. 

 

A partir de um ponto de vista gerencial, a identificação dos fatores que mais substancialmente 

contribuem para o desempenho da firma podem habilitar os gestores organizacionais a focar 

sua atenção em fatores influenciadores em detrimento de fatores periféricos (Misangyi, Elms, 

Greckhamer, & Lepine, 2006). O reconhecimento da interação entre concentração setorial e o 

impacto das variáveis institucionais no desempenho representa para os gestores uma questão a 

mais a ser discutida ao idealizar estratégias de integração vertical, expansão, aumento de 

participação de mercado e fusões & aquisições dentro do setor. Primeiramente, com relação a 

estratégias de integração vertical: empresas integradas podem correr o risco de serem afetadas 

em caso de mudanças institucionais. Analogamente, o estudo contribui para uma melhor 



14 
 

assertividade na elaboração de estratégias para governos, ao aprofundar o entendimento do 

impacto do ambiente institucional no desempenho da empresas. 

 

 

1.4 Delimitação do Estudo 

 

Dado o interesse em estudar o impacto dos diferentes arranjos institucionais, não se justifica 

delimitar o estudo em uma região específica, como América Latina ou Europa. Uma base de 

dados de 10.903 empresas em 64 países de todas as regiões geográficas do globo foi 

construída para aumentar o poder explicativo do modelo. 

 

A única restrição para essa pesquisa é a escolha de bases de dados que forneçam dados 

confiáveis, principalmente no que se refere aos países emergentes. Primeiramente, os 

relatórios de desempenho empresarial podem não ser baseados em padrões contábeis aceitos 

pelos países desenvolvidos. Em segundo lugar, mesmo quando as informações financeiras são 

fornecidas de acordo com tais padrões, não há uma garantia clara de que eles foram 

devidamente auditados. E, finalmente, esse problema pode ser potencializado por conta de 

altos índices inflacionários, altas variações em taxas de câmbio e ampla utilização de trocas 

em economias com sistemas financeiros pouco desenvolvidos (Hoskisson et al., 2000). 

 

Com relação ao intervalo de tempo, o estudo se valeu de dados em um intervalo longitudinal 

de 23 anos (1990-2012). Não é aconselhável a utilização de dados anteriores por conta da 

qualidade dos dados, principalmente dos países emergentes. Adicionalmente, não se possui 

dados históricos referentes a variáveis institucionais referentes a períodos anteriores. 

 

 

1.5 Estruturação 

 

A tese está estruturada em cinco capítulos: introdução, referencial teórico, metodologia, 

resultados e conclusões.  

 

O primeiro, que se encerra nesse momento, apresenta a introdução, problema de pesquisa, 

objetivos, justificativa e delimitação do estudo. 
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O segundo capítulo apresenta o referencial teórico. Inicia com um resgate histórico sobre os 

estudos de estratégia e vantagem competitiva e os estudos de heterogeneidade de 

performance. Em seguida, resgata os conceitos da economia industrial e de instituições, com 

destaque para a economia dos custos de transação e os estudos que abordam o impacto da 

concentração setorial nas firmas, explorando os limites dos estudos existentes e as potenciais 

contribuições de pesquisa da linha. Esse capítulo também detalha a hipótese de pesquisa. 

 

O terceiro capítulo apresenta a metodologia para o estudo. Apresenta e detalha as fontes de 

dados, as diferentes variáveis do estudo (dependentes, independentes, moderadoras e de 

controle), bem como os métodos utilizados de análise. No total, foram desenvolvidas 108 

regressões para testar as hipóteses de pesquisa. 

 

O quarto capítulo apresenta os resultados. Inicia-se com a descrição do processo de 

tratamento de dados, apresentando a estatística descritiva. Em seguida, apresenta os resultados 

das 108 regressões, agrupadas em 18 tabelas, que compreendem as diferentes variáveis 

independentes e dependentes. Finalmente, discute os resultados à luz do referencial teórico e 

hipóteses desenvolvidas. 

 

O último capítulo apresenta as principais conclusões, implicações e contribuições do trabalho. 

Em seguida, também discute as limitações e apresenta propostas de estudos futuros que 

possam estender ainda mais a teoria no tema pesquisado. 

 

Finalmente, são apresentados no apêndice os comandos utilizados nas regressões e tratamento de 

dados, sob o formato do file do programa Stata®. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 A perspectiva histórica dos estudos de estratégia 

 

Desde a década de 50, a noção de que condições ambientais  influenciam o contexto, as 

decisões e os resultados das organizações merece grande atenção entre pesquisadores, 

professores, estudantes e executivos que militam em estratégia (Ghemawat, 2002). Entretanto, 

as pesquisas variaram em torno da importância dada aos fatores internos face a questões 

externas, à medida que o campo da estratégia evoluiu. 

 

Para Hoskisson, Hitt, Wan, & Yiu (1999), os estudos seminais como Chandler (1962), Ansoff 

(1965), e Learned, Christensen, Andrews, & Guth (1965, 1969) foram baseados na 

abordagem contingencial, que buscava o encaixe (fit) entre estratégia e estrutura e também um 

framework baseado em recursos, enfatizando forças e fraquezas internas. Tais trabalhos 

representam a fundação do campo da administração estratégica. Juntos, eles definem um 

conjunto de conceitos e proposições críticas, incluindo como a estratégia afeta o desempenho, 

a importância das oportunidades externas e das capacidades internas, a noção de que estrutura 

segue a estratégia, a distinção entre formulação e implementação e o papel ativo dos gestores 

na gestão estratégica. Metodologicamente, esses estudos se basearam mais na idiossincrasia 

dos casos e práticas do que em pesquisas quantitativas. 

 

Uma segunda linha de pesquisa abordou o estudo da estrutura setorial1 e seu impacto em 

resultados. Essa linha se baseou tanto na proposição de modelos de análise como em 

pesquisas empíricas (Bain, 1959; Caves & Porter, 1977; Mason, 1939, 1956; M. E. Porter, 

1980, 1981, 1986, 2008; Michael E. Porter, 1979a). Segundo Ghemawat (2002), os trabalhos 

de Bain foram tão significativos que levaram ao rápido crescimento de um, até o momento, 

novo sub campo da economia, conhecido como Economia Industrial, ou I/O. Ao invés de 

estudos mais indutivos, baseados em casos de uma única firma, aqui foram feitas pesquisas 

mais dedutivas, análises estatísticas em maior escala, gerando o paradigma S-C-P (estrutura – 

conduta – performance). Para esse novo paradigma, a unidade de análise é o setor, ou ainda, 

grupos estratégicos dentro do setor. O desempenho, nesse caso, é uma função do ambiente 
                                                
1 Esse trabalho utilizará o termo “análise setorial” como tradução para o original em inglês “industry analysis”. 
Propõe-se que o uso do termo “análise da indústria” não é a melhor tradução. Analogamente, será usado o termo 
“setor” como tradução para “industry”, ao contrário de outros trabalhos, que utilizam indistintamente os termos 
“setor” e “indústria” como sinônimos. 
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setorial em que a firma compete. Uma vez que a estrutura do setor determina a conduta (ou a 

conduta é simplesmente um reflexo do ambiente), que por sua vez determina o desempenho, a 

conduta pode ser ignorada e o desempenho, portanto, é explicado pela estrutura setorial. Vale 

ressaltar que o fator setor é um construto desenvolvido na academia. Diversas são as 

tentativas de se gerarem modelos para a definição dos chamados “setores” e “grupos 

estratégicos” dentro do setor (Fiegenbaum & Thomas, 1995; McGee & Thomas, 1986; Reger 

& Huff, 1993).  

 

Uma terceira linha de pesquisa, chamada organizational economics (ou economia 

organizacional) buscou explorar a lógica de funcionamento das organizações, tratada pela I/O 

como uma “caixa preta”. Para Hoskisson et al. (1999), os dois estudos mais interessantes (e 

controversos) nesse sentido foram a economia dos custos de transação (O. E. Williamson, 

1975, 1985) e a teoria  da agência (Fama, 1980; M. C. Jensen & Meckling, 1976). A premissa 

básica da economia dos custos de transação é a de que mercados e hierarquias são 

mecanismos de governança alternativos a transações mercadológicas. Quando há altos custos 

de transação, modelos de governança hierárquicos são justificáveis. Já a teoria da agência 

levanta a tese de que a separação entre propriedade e gestão provoca uma divergência de 

interesses entre as diferentes partes envolvidas na empresa: os acionistas e os gestores. Tais 

teorias, muito baseadas em modelos matemáticos, trazem à tona importantes aspectos internos 

das empresas.  

 

Finalmente, uma última corrente de estudos, denominada Resource Based View (RBV), 

ressalta, para a busca de vantagem competitiva sustentável, a importância dos recursos 

idiossincráticos das firmas, valiosos, raros, não imitáveis e não substituíveis (Barney, 1991; 

Dierickx & Cool, 1989; Peteraf, 1993; B. Wernerfelt, 1984). Segundo essa linha de 

pensamento, são os fatores internos (os recursos) que mais influenciam o desempenho das 

empresas. Essa abordagem leva ao extremo a importância dos fatores internos em detrimento 

das questões externas para o desempenho das organizações. 

 

Para Hoskisson et al. (1999), a evolução das teorias de gestão estratégica nos últimos 80 anos 

se deram em movimentos pendulares, como sugerem na Figura 1. Se os trabalhos seminais 

apresentavam uma tendência do lócus da estratégia para os fatores internos, a I/O fez com que 

o pêndulo se voltasse para os fatores externos. Posteriormente, os estudos de organizational 
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economics e a RBV trataram de trazer novamente o pêndulo para a questão interna das 

organizações.  

 

Em paralelo, também evoluíram as técnicas e métodos de pesquisa. Ao se tratar de estudar 

aspectos internos, normalmente as técnicas são mais voltadas para estudos qualitativos, como 

estudos de caso e análises profundas. Ao se estudar aspectos externos e ambientais, pode-se 

lançar mão de técnicas quantitativas, dado o aumento no volume de dados e a natureza da 

pesquisa. 

 

Figura 1. Movimentos pendulares: evolução Teórica e metodológica da gestão estratégica 
Fonte: traduzido de Hoskisson et al. (1999, p. 421) 

 

As abordagens que enfatizam a importância de aspectos internos versus externos mostram-se 

ora complementares, ora discordantes. Diversos estudos empíricos basearam-se nos 

construtos dessas linhas para buscar explicar as origens do bom e do mau desempenho. Afinal 

de contas, o que deve fazer o estrategista? Posicionar a proposta de valor da sua empresa de 

modo a melhor aproveitar as oportunidades e ameaças do ambiente externo (M. E. Porter, 

1981, 1996, 2008) ou identificar e combinar de forma organizada seus recursos mais valiosos, 

raros e de difícil imitação (Barney, 1991; Teece, Pisano, & Shuen, 1997; Teece, 2007; Winter, 

2003)? É possível combinar as abordagens, considerando aspectos internos e externos na 

elaboração e execução da estratégia da organização?  
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Uma linha de pesquisa foi desenvolvida no sentido de buscar mensurar a importância do 

impacto dos fatores internos (ex. firma) e externos (ex. setor, país) no desempenho. Essa 

linha, baseada em modelos de decomposição da variância do desempenho, será explorada a 

seguir. 

 

2.1.1 Estratégia e desempenho: os estudos de decomposição da variância 
 

Os primeiros passos no sentido de entender as fontes da variação do desempenho foram dados 

por Schmalensee (1985) que, usando dados seccionais, procurou explicar os efeitos setor, 

corporação, firma e participação de mercado como proxies do desempenho de um grupo de 

1775 empresas em 1975. Schmalensee decompôs a variância dos dados de retorno sobre 

ativos (ROA) nos componentes setor, corporação e participação de mercado. Seus resultados 

apontaram que (1) os efeitos da corporação inexistiam; (2) os efeitos da participação de 

mercado eram responsáveis por uma fração insignificante da taxa de retorno das unidades de 

negócio; (3) os efeitos do setor explicavam 20% da variância das unidades de negócio e; (4) 

os efeitos do setor explicavam pelo menos 75% da variância do retorno do próprio setor.  

 

Apesar de se basear em apenas um ano, os estudos de Schmalensee (1985) foram inovadores e 

tecnicamente sofisticados, usando o modelo a seguir: 

 

                                                   rik = µ + αi + βk + ηSik + εik   (Equação 1) 

 

Onde rik é a taxa de retorno da atividade da corporação k no setor i, Sik é a participação de 

mercado correspondente, αi e βk são o efeito do setor e da firma, respectivamente e εik é o 

erro. Schmalensee usou a regressão para concluir que o efeito da corporação era inexistente 

(βk = 0) e a estimação dos componentes da variância para mostrar que os efeitos do setor são 

significantes e substanciais e que os efeitos da participação de mercado são significantes, mas 

não substanciais. 

 

Rumelt (1991), posteriormente, propôs melhorias ao estudo de decomposição da variância. 

Primeiramente, cunhou o termo “unidade de negócio” em vez de “corporação” para denotar a 

operação de uma empresa restrita ao universo de um único setor. O termo “corporação” foi 
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deixado para denotar uma entidade legal que é proprietária e opera em mais de uma unidade 

de negócio. Adicionalmente, estendeu o número de observações e prazo de análise para 5 

anos (1974 a 1977, dados da base de dados FTC - Federal Trade Commission – a mesma 

usada por Schmalensee). Desta forma, analisou os efeitos das seguintes variáveis: setor, 

tempo, corporação, unidade de negócios e a relação setor-tempo, explicada como o efeito 

transiente. O efeito transiente do setor indica o quanto a média setorial é afetada 

assimetricamente por conta do efeito ano. Em outras palavras, indica o quanto a média do 

desempenho do setor varia de acordo com o período. Os resultados propostos por Rumelt vão 

de encontro ao estudo seminal de Schmalensee: efeitos da corporação insignificantes, 

pequenos efeitos fixos do setor e altíssimos efeitos fixos da unidade de negócio (firma) nos 

resultados. Rumelt, então, sugere que as fontes mais importantes de renda econômica são os 

fatores internos às unidades de negócio, que o fator setor é muito menos importante e que a 

afiliação a uma corporação é irrelevante em relação ao desempenho. Uma parte relevante do 

modelo (aproximadamente 37%), entretanto, não é explicada. Rumelt (1991) chama a parte 

não explicada como “erro”. Posteriormente, outros autores a chamam de variabilidade no 

tempo. 

 

McGahan & Porter (1997) replicam os experimentos de Schmalensee e Rumelt, entretanto 

utilizando a base de dados do Compustat, mais ampla que a FTC (em termos de setores) e em 

um prazo mais longo (14 anos contra os 4 anos usados por Rumelt). Novamente, o fator 

unidade de negócio é o responsável pela maior fatia da variância (32% contra 19% do setor). 

Entretanto, os autores destacam que a importância dos efeitos difere substancialmente entre os 

grupos de setores. Se por um lado o efeito setor é menos importante para a manufatura (base 

de dados usada por Rumelt), ele seria muito mais importante para setores como 

acomodações/entretenimento, serviços, varejo/atacado e transportes.  

 

Em estudo subsequente, McGahan & Porter (2002) criticam a técnica de análise de 

componentes da variância (VCA). Eles argumentam que tal técnica, extensivamente discutida 

nos estudos anteriores, não geram estimativas de cada efeito, mas usam estatísticas agregadas 

para estimar a influência da variância dos efeitos ano, setor, unidade de negócio e corporação. 

A abordagem baseia-se na premissa de que cada um dos efeitos é independente aos demais. 

Adicionalmente, as abordagens VCA e nested ANOVA não modelam a covariância entre os 

efeitos. A alta covariância entre efeitos setor e corporação reportada em McGahan & Porter 

(1997) sugere que as premissas das duas técnicas (VCA e nested ANOVA) são falhas. 
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Adicionalmente, Chang & Kong (2002) afirmam que uma limitação crítica da abordagem 

ANOVA é que ela gera resultados que são sensíveis à ordem de entrada das variáveis, efeitos 

observados nos trabalhos de McGahan & Porter (ver Tabela 1).  

 

McGahan & Porter, (2002) propõem e utilizam a simultaneous ANOVA usando análise da 

regressão. Tal técnica permite uma ampla gama de efeitos de covariância, mas não assume 

aleatoriedade nos erros do modelo. Os resultados não somente confirmam a importância de 

cada um dos efeitos, mas também apontam importantes relações entre eles (em outras 

palavras, covariâncias entre os efeitos). Entretanto, a técnica simultaneous ANOVA não 

identifica as relações estruturais que podem existir entre os efeitos do setor e das firmas, bem 

como entre firmas e suas corporações (Misangyi et al., 2006). 

 

Bowman e Helfat (2001) identificaram uma característica adicional comum a ambos VCA e 

ANOVA que tende a inibir o progresso nessa linha de pesquisa: suas estimativas dos 

tamanhos dos efeitos relativos do setor, firma, corporação e unidade de negócios não 

permitem fazer inferências sobre a importância da estratégia. Como ambas as técnicas 

utilizam variáveis dummy para estimar o tamanho de cada efeito, as estimativas tendem a 

representar os limites superiores de cada classe de efeito, e, portanto, refletem, em parte, 

“fatores idiossincráticos e de difícil mudança alheios à estratégia” (Bowman & Helfat, 2001, 

p. 5). 

 

Uma importante inovação metodológica com o objetivo de resolver os problemas de 

modelagem estatística foi introduzida por Hough (2006) e Misangyi et al. (2006): a 

abordagem hierárquica ou multinível (Raudenbush, Bryk, Cheong, & Congdon, 2000; 

Raudenbush & Bryk, 2002). Nesses modelos, as unidades de análise são separadas segundo 

seu nível de agregação. Segundo Soto & Morera (2005), a maioria dos dados que são 

estudados em ciências sociais é proveniente de fenômenos nos quais os sujeitos apresentam-se 

naturalmente de forma hierárquica. Unidades de negócios estão aninhadas ou inseridas nas 

corporações. Adicionalmente, setores são compostos de firmas e corporações (M. 

Granovetter, 1985). Portanto, firma, corporação e setores não são independentes. O 

desempenho da empresa varia ao longo do tempo, entre empresas, entre corporações, e entre 

os setores, e as relações entre esses níveis são de natureza aninhada. Observações ao longo do 

tempo são aninhadas nas empresas, e as empresas são aninhadas de forma cruzada dentro das 

corporações e setores (Misangyi et al., 2006). 
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Em comparação com os modelos clássicos de regressão linear ou com análise de covariância, 

os modelos multinível apresentam a vantagem de levar em consideração a análise de dados 

hierarquicamente estruturados. Estes modelos propõem uma estrutura de análise dentro da 

qual podem ser reconhecidos os distintos níveis em que se articulam os dados, estando cada 

subnível representado pelo seu próprio modelo (Draper, 1995). Cada um destes submodelos, 

de acordo com Soto & Morera (2005), expressa a relação entre as variáveis dentro de um 

determinado nível e especifica como as variáveis deste nível influenciam as relações que se 

estabelecem em outros níveis. 

 

Segundo Misangyi et al. (2006), a abordagem não só confirma a relação entre efeitos do setor 

e da firma (McGahan & Porter, 2002), mas também estima o tamanho desta relação. 

Identificar fatores estratégicos específicos dentro de cada classe de efeito que impacta o 

desempenho não só fornece uma compreensão do impacto que a estratégia tem sobre o 

desempenho (Bowman & Helfat, 2001), mas também tem claras implicações práticas para os 

gestores.  

 

Hough (2006) utilizou um modelo de três níveis, em que o primeiro incluiu as medidas 

repetidas de desempenho da firma ao longo do tempo (representando a variabilidade dentro 

das firmas – nível tempo), o segundo considerou o desempenho médio das firmas no período 

analisado (associado à variabilidade entre o desempenho das firmas – nível firma) e o terceiro, 

a classificação cruzada de setores e corporações. Essa abordagem deixou mais clara a 

interpretação da variabilidade dentro da firma como associada ao tempo e permitiu sua 

modelagem por meio de uma tendência linear média para todas as firmas. No entanto, 

analogamente ao efeito ano, essa tendência linear teve poder explicativo próximo de zero 

(Hough, 2006). Misangyi et al. (2006) definiram um modelo em três níveis – o desempenho 

da firma ao longo do tempo no nível 1, as firmas no nível 2, e os setores no nível 3. O efeito 

firma respondeu por 45,0% da variância do desempenho e o setor, por 7,4%. No nível 1, o 

efeito ano (introduzido como um conjunto de variáveis dummy) também explicou uma 

pequena fração (0,8%) da variância. 

 

Os estudos de heterogeneidade de desempenho foram replicados por outros pesquisadores,  

entretanto, alguns interessantes fenômenos foram identificados em países emergentes (L. A. 

L. Brito & Vasconcelos, 2005a, 2005b; L. A. L. Brito, 2005; Chang & Hong, 2002). Em 
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países com maior variação ambiental, os efeitos externos pareciam ter sua importância 

aumentada. Bandeira-de-Mello & Marcon (2006) perceberam, ao estudar empresas brasileiras 

em um período de 5 anos (1998-2002), que a variação total associada ao efeito transiente era 

maior em períodos turbulentos do que os efeitos estáveis. Gonçalves & Quintella (2006), em 

estudo envolvendo empresas brasileiras em um período mais amplo (1996-2003), 

encontraram resultados semelhantes aos realizados com organizações americanas. Entretanto, 

notaram que, com o passar do tempo, aumenta a importância do fator firma no desempenho. 

 

Um trabalho inovador foi desenvolvido por Makino et al (2004), que introduziram a variável 

país nos estudos de heterogeneidade de performance. Seus resultados mostram que o efeito 

país é tão forte quanto o efeito do setor, seguidos pelos efeitos da filiação e corporação. Os 

autores também sugeriram que os efeitos dependem do grau de desenvolvimento da 

economia, indicando que o país é relevante quando a economia é emergente. Na mesma linha, 

Christmann et. al (1999) criticam os trabalhos anteriores que negligenciaram tal efeito, ao 

utilizarem amostras longitudinais com apenas um país em seus estudos. Seus resultados 

sugerem que as características dos países são, de longe, o mais importante determinante do 

desempenho da subsidiária, seguido de estrutura do setor, estratégia da subsidiária, e 

características das empresas. Assim, as condições do país são um determinante importante do 

desempenho da empresa que até então tinha sido negligenciado em estudos anteriores. 

 

Os trabalhos de Goldszmidt, Brito e Vasconcelos (2011; 2007) introduziram na linha de 

estudos de heterogeneidade de performance a utilização do efeito país no modelo multinível. 

Seus resultados indicaram que efeitos externos (país, país-setor, setor) são significativos e têm 

aproximadamente a mesma importância entre si. Podem ser, em conjunto, tão importantes 

quanto efeitos da firma. Os autores também identificaram que os efeitos do país são maiores 

em economias emergentes do que em economias desenvolvidas. Seguindo essa linha, Fávero 

(2008) desenvolveu uma análise multinível com uma amostra com 523 firmas provenientes de 

18 países ao longo de 8 anos, controlando o efeito país por meio das variáveis índice de 

competitividade das nações, PIB per capita e participação no G8 (dummy). O autor verificou 

que há representatividade apenas do efeito firma para a diferenciação do desempenho médio e 

das taxas de crescimento deste desempenho entre empresas. Entretanto, a afirmação de que se 

baseou em empresas de 18 países é questionável, pois o autor utilizou os dados da Revista 

Exame, considerando que todas essas empresas operam no Brasil. 
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Carvalho, Bandeira-de-Mello, Vianna, & Marcon (2009), utilizando uma amostra de empresas 

latino-americanas de 10 países, indicaram também a presença de outro efeito, transiente, 

indicando que o efeito país se intensifica no desempenho em momentos de alta turbulência 

institucional, sendo o efeito país relevante na América Latina. Tais efeitos transientes 

capturam não somente as flutuações macroeconômicas, mas também efeitos institucionais. O 

efeito transiente do país aumenta em períodos de alta turbulência, e tem um impacto no 

desempenho econômico das empresas acima do desempenho operacional.  

 

A Tabela 1 sumariza os principais resultados dos estudos de heterogeneidade de performance. 

De uma forma geral, a maioria dos estudos aponta um maior impacto dos efeitos internos 

(aqui representados pela variável “unidade de negócios”) sobre os efeitos externos (setoriais e 

longitudinais). Outro ponto que chama a atenção é a utilização do ROA como a variável mais 

utilizada para a medição, embora alguns estudos indiquem diferenças significativas quando se 

comparam medidas diferentes de desempenho, como o Q de Tobin, criação de valor 

(Bandeira-de-Mello & Marcon, 2006), receita e crescimento de vendas (Short, McKelvie, 

Ketchen Jr, & Chandler, 2009).  

 

A grande oportunidade de avanço conceitual e empírico no tema está no aprofundamento do 

entendimento da influência de outros fatores no desempenho das empresas, especialmente no 

nível institucional. Já se sabe que o efeito país existe (Makino et al., 2004), que é maior para 

países em desenvolvimento (R. G. B. Goldszmidt et al., 2011, 2007) e aumenta em momentos 

de alta turbulência (Carvalho et al., 2009). Porém, não foram encontrados estudos que 

buscaram identificar quais as variáveis nacionais que influenciam esse efeito, se tais variáveis 

afetam de forma diferente os setores da economia, se há elementos moderadores desse efeito e 

o porquê dessas interações. 

 

Muitas são as variáveis que mudam de um país para outro. Dentro do ambiente nacional, as 

empresas vivem a influência de fatores econômicos, sociais, ambientais e políticos, somente 

para citar alguns. Nesse sentido, faz-se necessário buscar em outras áreas como economia e 

sociologia teorias para o entendimento do funcionamento das regras de mercado que regem 

países. Trata-se do conceito de instituições.  

 

A proposta dessa tese é a de que a combinação da análise de condições setoriais com a linha 

de pesquisa baseada no desenvolvimento teórico de Douglas North na área de economia 
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institucional e de Williamson na nova teoria institucional, em especial nos custos de 

transação, possa melhorar o entendimento da influência do efeito país no desempenho das 

firmas. A próxima seção trata dos estudos da visão baseada em instituições. 
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Tabela 1. Resultados comparativos de estudos de decomposição da variância 
Autores Amostra 

(# obs.) 
Base de dados Período Variável 

dependente1 
Modelo2 Ano 

(%) 
Setor (%) Firma ou 

UN (%) 
Setor-ano 

(%) 
País 
(%) 

Não 
explicado (%) 

Schmalensee (1985) EUA (1.775) FTC-LB 1975 ROA VCA N/A 19,6 0,6 N/A N/A 80,41 
Wernerfelt e Montgomery (1988) EUA (247) Trinet/EIS e FTC 1976 Q de Tobin VCA N/A 12,3-19,5 0,0-0,9 N/A N/A 76,97-85,23 
Rumelt (1991) EUA (6.932) FTC-LB 1974-77 ROA VCA 

ANOVA 
0 

0,1 
4,0-8,3 

9,8 
44,2-46,4 

41,4 
5,4-7,8 

6,8 
N/A 
N/A 

36,9-44,8 
30,4 

Roquebert, Phillips e Westfall (1998) EUA (N/A) Compustat 1985-91 ROA VCA 0,4 10 37,1 2,3 N/A 32,0 
McGahan e Porter (1997) EUA (58.132) Compustat 1981-94 ROA VCA 

ANOVA 
2,4 
0,3 

18,7 
6,8-9,4 

31,7 
34,9-35,1 

N/A 
N/A 

N/A 
N/A 

48,4 
46,1 

Chang e Singh (2000) EUA (20.865) Trinet 1981-89 ROA VCA 0,3-0,5 15,9-17,5 48,7-50,2 N/A N/A 22,5-25,8 
McGahan e Porter (2002) EUA (72.742) Compustat 1981-94 ROA ANOVA 0,8 9,6 37,7 N/A N/A 39,9 
Chang e Hong (2002) Coréia (14.575) Korea Info. Service 1985-96 ROA VCA 2,5 7,6 20,8 4,4 N/A 55,3 
Gonzalez-Fidalgo e Ventura-Vitoria (2002) Espanha (1.216) N/D 1991-94 ROA N/D 0,9 2,9-7,0 35,1-36,6 N/A N/A 55,50-61,10 
Hawawini, Subramanian e Verdin, (2003) EUA (5.620) Stern Stewart 1987-96 ROA 

EP/CE 
TMV/CE 

ANOVA 
ANOVA 
ANOVA 

1,0 
1,9 
1,3 

8,1 
6,5 

11,4 

35,8 
27,1 
32,5 

3,1 
4,2 
2,9 

N/A 
N/A 
N/A 

52,0 
60,3 
51,9 

Makino, Isobe & Chan (2004) Japão (28.809) Trend Survey  1996-2001 ROS VCA 0,1 5,0 28,2 N/A 4,3 46,7 
Brito e Vasconcelos (2005b) Brasil (938) Gazeta Mercantil 1998-2001 LO/AT ANOVA 

MINQUE 
ML 

0 
0 
0 

4,4 
7,1 
4,3 

52,7 
52,3 
54,0 

2,9 
2,1 
2,4 

N/A 
N/A 
N/A 

40,0 
38,5 
39,3 

Bandeira-de-Mello e Marcon (2006) Brasil (885) Economática 1998-2002 LO/AT 
LO/AT 
EP/CE 
EP/CE 

Q de Tobin 
Q de Tobin 

ANOVA 
ML 

ANOVA 
ML 

ANOVA 
ML 

0,08 
0,91 
4,01 
3,35 
2,95 
2,96 

2,54 
2,64 
1,04 
1,17 
4,68 
3,97 

55,68 
57,86 
22,65 
22,35 
40,26 
39,77 

2,07 
2,47 
3,39 
4,77 
2,44 
2,03 

N/A 
N/A 
N/A 
N/A 
N/A 
N/A 

38,73 
36,11 
68,92 
68,36 
49,66 
51,26 

Gonçalves e Quintella (2006) Brasil (11.113) Gazeta Mercantil 1996-2003 ROA VCA 0,5 2,7 41,5 4,8 N/A 50,5 
Hough (2006) EUA (19.405) Compustat 1995-99 ROA HLM 

VCA 
ANOVA 

<1,0 
<1,0 
<1,0 

5,3 
13,5 
13,9 

40,1 
52,1 
43,8 

N/A 
Negativo 

N/A 

N/A 
N/A 
N/A 

34,5 
36,3 
27,0 

Misangyi et al (2006) EUA (10.633) Compustat 1984-99 ROA HLM 0,8 7,4 45,0% N/A N/A 46,8 
Goldszmidt, Brito e Vasconcelos (2007) 37 países (83.641) Compustat 1995-2004 ROA HLM N/A 2,5 32,7 N/A 3,2 58,7 
Fávero (2008) 18 países3 (2.545) Revista Exame 1998-2005 Rentabilida-

de ajustada 
HLM N/A N/A 6,43% N/A 0,001 95,57 

Short, McKelvie, Ketchen e Chandler (2009) Suécia (12.692) Compustat 1995-2001 Receita 
Crescimento 

HLM 
HLM 

N/A 
2,56 

21,76 
23,57 

63,22 
64,35 

N/A 
N/A 

N/A 
N/A 

15,02 
9,52 

1 ROA: Return on Assets; EP: Economic profit; CE: Capital Employed; TMV: Total Market Value; LO: Lucro Operacional; AT: Ativo; ROS: Returno n Sales 
2 MINQUE: Minimum Norm Quadratic Unbiased Equation; ML: Maximum Likelihood ou máxima verossimilhança; VCA: Variance Components Analysis ou análise de componentes da variância; HLM: Hierarquical 
Linear Model (multinível) 
3 País de origem do capital. Todos os dados são das subsidiárias operando no Brasil 
N/A: Não analisado



27 
 

2.2 Instituições  

 

Diversas correntes tratam das questões das instituições. A seguir, serão apresentadas algumas, 

sendo a corrente econômica a mais detalhada. Suas diferenças variam principalmente no nível 

e na unidade de análise. 

 

2.2.1 A corrente sociológica 
 

A corrente sociológica (DiMaggio & Powell, 1983; Powell & DiMaggio, 1991) tem foco na 

legitimidade. Essa linha de pesquisa sugere que as preferências individuais e categorias 

básicas de pensamento, como o indivíduo, a ação social, o Estado e a cidadania são moldadas 

pelas forças institucionais. Se as instituições são certamente o resultado das ações humanas, 

não necessariamente são o produto de ações conscientes. A teoria organizacional e 

sociológica rejeita a hipótese do modelo de ator racional, o interesse nas instituições como 

variáveis independentes, explicações cognitivas e culturais e a agregação de atributos 

individuais como explicação para o grupo (Powell & DiMaggio, 1991).  

 

Instituições são definidas como modos de agir aceitos, derivados de quadros regulatórios, 

normativos e cognitivos compartilhados por determinada sociedade (Kostova, 1999). As 

instituições, nessa visão, não apenas refletem as preferências e poderes das suas unidades 

constituintes, mas também as moldam (Keohane & Nye Jr, 1998). 

 

Essa abordagem pode compreender instituições tanto de forma ampla como restrita: 

instituições podem ser apertos de mão, casamentos ou áreas de planejamento estratégico nas 

empresas. Se em outras abordagens as instituições são produtos do desenho humano, com 

ações intencionais, para a sociologia, as instituições são também o resultado da ação do 

homem, porém não necessariamente de forma consciente e intencional. Portanto, devem ser 

estudadas dentro de um contexto cultural e histórico (Powell & DiMaggio, 1991). O 

institucionalismo preocupa-se com a reprodução ou imitação de estruturas, atividades e 

rotinas organizacionais em resposta às pressões do governo, às expectativas dos trabalhadores 

e às normas coletivas de um ambiente institucional (Oliver, 1991). 
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2.2.2 A corrente econômica: economia dos custos de transação, economia institucional e nova 
teoria institucional 
 

A corrente econômica (Coase, 1937; Commons, 1934; North, 1990b; O. E. Williamson, 1985; 

Oliver E. Williamson, 1979, 2000) é baseada na racionalidade econômica e tem foco na 

eficiência. Os indivíduos buscam maximizar sua utilidade, porém com informação incompleta 

e dificuldades de monitoramento e execução dos seus acordos. Essa corrente busca responder 

duas questões centrais: como as instituições evoluem em resposta a incentivos individuais, 

estratégias e escolhas; e como as instituições afetam o desempenho dos sistemas políticos e 

econômicos?  

 

A unidade de análise é a transação entre duas partes (Commons, 1934). A especificação do 

que são instituições, como elas se diferenciam das organizações e como elas influenciam 

custos de produção e transação é a chave da análise dessa corrente (North, 1990b).  

 

Para Williamson (1991), a economia dos custos de transação é inspirada nos trabalhos de 

Commons (1934), Coase (1937), Barnard (1938), Hayek (1945), Simon (1962), Chandler 

(1962) e Arrow (1962).  Segundo Williamson (1979), o conceito e a importância dos custos 

de transação foram argumentados enfaticamente por Ronald Coase em intervalos de 

aproximadamente 20 anos (Coase, 1937, 1960, 1972). No limite, se os custos de transação 

fossem desprezíveis, a organização da atividade econômica seria irrelevante. Isso porque as 

vantagens de qualquer modo de organização sobre outro serão simplesmente eliminadas pela 

contratação a custo zero (Oliver E. Williamson, 1979). 

 

Aplicações empíricas sobre a economia dos custos de transação cresceram de forma 

exponencial desde a década de 1990 (Oliver E. Williamson, 2000). Ainda segundo 

Williamson (1979), há consenso geral sobre os seguintes fatores: 

1. Oportunismo é um conceito central no estudo dos custos de transação. Oportunismo é 

uma variedade de comportamento que busca a satisfação do interesse próprio, em que 

existe malícia. Não é necessário que todos os agentes sejam oportunistas no mesmo 

nível. 

2. O oportunismo é especialmente importante para a atividade econômica que envolve 

investimentos específicos para a transação (transaction-specific investments) e, capital 
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físico e humano. A combinação do oportunismo com os investimentos específicos 

para a transação é o principal fator que explica as decisões de integração vertical. 

3. O processamento eficiente da informação é um importante conceito relacionado. 

Entretanto, dada a habilidade limitada dos agentes para receber, armazenar e processar 

dados, decorrem interessantes problemas econômicos. 

4. A avaliação dos custos de transação é um empreendimento institucional comparativo. 

 

O ponto crucial a ser analisado quando se trata de transações é a identificação do quão 

específico é um investimento ou despesa requerido para uma determinada transação. Quanto 

mais específico o investimento para determinada transação, menos possível de ser utilizado 

em outra transação no mercado (nonmarketable) ele é. Investimentos não específicos 

proporcionam poucos problemas, porque podem ser utilizados no mercado. Por outro lado, 

quando os investimentos são específicos, uma das partes terá problemas em caso de 

interrupção das transações, porque tal investimento não poderá ser recuperado. Transações 

que requerem investimentos específicos são chamadas de idiossincráticas (Oliver E. 

Williamson, 1979).  

 

Os investimentos para as transações idiossincráticas podem ser tanto físicos (por exemplo, 

aquisição de determinadas ferramentas, escolha do local de instalação de uma planta) como 

humanos (por exemplo, treinamento especializado, pesquisa e desenvolvimento específicos). 

Uma vez realizado o investimento, a parte da transação que o fez é efetivamente 

“aprisionada” na transação. Portanto, em relações de transações recorrentes (objeto de estudo 

da economia dos custos de transação), as transações idiossincráticas são aquelas em que a 

relação entre fornecedor e comprador é rapidamente transformada em um monopólio bilateral. 

Desta forma, garantias de continuidade da relação são necessárias para encorajar os 

investimentos. Entretanto, mesmo que as condições sejam negociadas e inseridas em 

contratos de longo prazo, tais contratos são necessariamente incompletos, por conta das 

incertezas em relação ao futuro e da racionalidade limitada. Surge, portanto, um dilema para 

as partes, que devem escolher entre ter uma postura de oportunismo ou abertura e 

flexibilidade para variações não previstas (Oliver E. Williamson, 1979). 

 

O efeito dos custos de transação nas estruturas organizacionais está, desta forma, relacionado 

ao conceito de economia de custos (economizing). A decisão da empresa está entre 

economizar na produção de um bem ou serviço ou nos custos de transação (Oliver E. 
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Williamson, 1979). É a tradicional escolha make or buy. Se os custos de transação são baixos, 

a melhor decisão é estabelecer contratos de fornecimento. Quando os custos de transação nos 

mercados são altos, modelos de governança hierárquicos aumentam a eficiência, embora a 

baixa intensidade de incentivos e a burocracia possam trazer custos adicionais. Escolhas como 

integração vertical e uso de patrimônio líquido em detrimento de dívida devem ser a última 

opção das organizações, a ser adotada quando “tudo mais falhar” ou sob circunstâncias de 

baixa proteção aos direitos de propriedade (Oliver E. Williamson, 1991). Uma decisão 

racional de modelo de governança deve envolver a escolha ótima, ponderando a necessidade 

de controle e os custos da hierarquização (Hoskisson et al., 2000).  

 

A Figura 2 apresenta uma heurística simples que representa como a escolha de modelos de 

governança se move do mercado para a hierarquia (em outras palavras, de uma governança 

simples para complexa). Perigos contratuais são representados por h e salvaguardas são 

representados por s. Ao se mover de modelos simples para complexos de governança, são 

acrescentadas características de segurança, redução de incentivos para a intensidade e 

aumento de burocracia. A duração do contrato aumenta, penalidades para não cumprimento 

das partes são inseridas, provisões são feitas e mecanismos de mediação, arbitragem e 

mediação de conflitos aparecem (Oliver E. Williamson, 2000).  

 

 
Figura 2 – Esquema simples de contratação (Oliver E. Williamson, 2000, p. 602) 
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Figure 2. Simple Contracting Schema 

politics (Williamson 1996, 1999). Ab- 
sent rebuttal, the remediableness crite- 
rion stands as a reminder of the obvi- 
ous: it is impossible to do better than 
one's best. 

Firms and Bureaus. In addition to the 
nature of the human beings to which Si- 
mon referred, we need also to be self- 
conscious about the "Nature of the Firm," 
which was the title of Coase's classic 
1937 article from which the NIE draws 
much of its inspiration. Arrow speaks to 
the fundamental importance of the the- 
ory of the firm, and to long-standing 
misconceptions thereof, as follows: "Any 
standard economic theory, not just neo- 
classical, starts from the existence of 
firms. Usually, the firm is a point or at 
any rate a black box. . . . But firms are 
palpably not points. They have internal 
structure. This internal structure must 
arise for some reason" (1999, p. vii). 

The need was to get beyond the ana- 

lytically convenient (and sometimes 
adequate) conception of the firm-as-
production function (which is a techno- 
logical construction) to consider the 
firm as a governance structure (which is 
an organizational construction) in which 
internal structure has economic pur-
pose and effect. More generally, the 
need was to identify and explicate the 
properties of alternative modes of gover- 
nance-spot markets, incomplete long 
term contracts, firms, bureaus, etc.-
which differ in discrete structural ways. 
Because each generic mode of gover- 
nance possesses distinctive strengths and 
weaknesses, there is a place for each yet 
each needs to be kept in its place. The 
logic of discriminating alignment to 
which I referred earlier applies. 

In a heuristic way, the choice of 
governance structure moves from mar-
ket to hierarchy through the sequence 
of moves shown in Figure 2 (where h 
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Williamson (1979) propõe que as organizações devem estabelecer mecanismos de governança 

que melhor se adaptem às dimensões críticas das relações contratuais (incerteza, frequência da 

recorrência e grau de idiossincrasia de investimentos – essa última sendo a de maior 

significância). As combinações são descritas no Quadro 1. Contratos clássicos são os mais 

focados, discricionários e que procuram cobrir todas as possibilidades. Os contratos 

neoclássicos, executados sob condições de incerteza, preservam a troca, mas proveem 

governança adicional a ser desenhada. Finalmente, nos contratos relacionais o ponto de 

referência é a relação total entre as partes. A lógica proposta é que quanto mais idiossincrático 

o investimento e mais recorrente a transação, mais indicada é a opção de se deixar os 

contratos clássicos de lado e estabelecer contratos voltados para a relação entre as partes. Em 

outras palavras, valor é criado ao se organizar de forma a economizar na racionalidade 

limitada e se proteger contras os perigos do oportunismo (Oliver E. Williamson, 1991). A 

ausência de substitutos é outro fator que aumenta o grau de idiossincrasia das relações (Oliver 

E. Williamson, 1979). 

 

Quadro 1 – Combinação de estruturas de governança e relações comerciais 
Frequência Característica dos investimentos 

Não específico Misto Idiossincrático 

Ocasional Governança de 
mercado (contratos 

clássicos) 
 

Ex. Compras de 
materiais e 

equipamentos 
padronizados 

Governança trilateral (contratos neoclássicos) 
 

Ex. Compra de equipamento customizado, construção de uma planta 

Recorrente 

Governança bilateral (contratos 
relacionais) 

 
Ex. Compras de material 

customizado 

Governança unificada (contratos 
relacionais) 

 
Ex. Transferência de produtos 
intermediários específicos por 

estágios sucessivos 
Fonte: Williamson (1979) 

 

De forma geral, a economia dos custos de transação sustenta que preço, tecnologia e estrutura 

de governança são definidos simultaneamente. Tome-se um exemplo de um fornecimento de 

um produto ou serviço no qual uma tecnologia especializada gere economias de custos de 

produção, porém que imponha perigos contratuais (por conta de especificidade de ativos). 

Tais transações devem ter um “prêmio pelo perigo” (refletido no preço), a não ser que 

salvaguardas sejam providenciadas (estrutura de governança). Em alguns casos, ganhos são 

obtidos quando se muda de um modo de transação para outro. Em outros, os perigos são 
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reduzidos ao se aumentar a transação. A economia dos custos de transação endereça ambos os 

casos (Oliver E. Williamson, 1991).  

 

A economia dos custos de transação é pertinente para uma ampla gama de questões, como as 

relacionadas a integração vertical e lateral, fusões e aquisições, contratos sob regimes de fraca 

proteção aos direitos de propriedade, escolhas make or buy, debt or equity, participação de 

conselhos de administração e outros (Oliver E. Williamson, 1991). As dimensões que 

descrevem as transações (frequência, idiossincrasia do investimento e incerteza) aplicam-se 

também a transações de tipos variados: mercado de trabalho, regulação, relações familiares, 

mercado de capitais e outros (Oliver E. Williamson, 1979). Essa teoria, portanto, não só ajuda 

a explicar a existência da firma como também seu escopo, tanto em ternos de integração 

vertical como diversificação (Argyres & Liebeskind, 1999). 

 

Usando os conceitos dos custos de transação, a nova teoria institucional também fornece 

respostas à pergunta de porque estratégias diferem entre países e regiões. Segundo Peng 

(2002), uma série de acadêmicos sugere que, além dos fatores setor e firma, outros elementos, 

como o Estado e a sociedade, devem ser levados em consideração pelas empresas ao 

formularem e implementarem suas estratégias. As instituições interagem com as organizações 

de forma dinâmica, influenciando as decisões estratégicas, conforme Figura 3 abaixo. Uma 

vez que as decisões estratégicas influenciam o desempenho (Bain, 1959; Mason, 1939, 1956; 

M. E. Porter, 1981, 1986; Michael E. Porter, 1979a), instituições, por sua vez, influenciam o 

desempenho. 

 

 
Figura 3. Instituições, Organizações e Escolhas Estratégicas (Peng, 2002, p. 253) 
 

TOWARDS AN INSTITUTION-BASED VIEW OF BUSINESS STRATEGY 253

which largely focuses on Western firms, does not discuss the specific relationship between
strategic choices and institutional frameworks. To be sure, the influence of the “environment”
has long been featured in the literature (Lawrence and Lorsch, 1969). However, what has
dominated this research is a “task environment” view, which focuses on economic variables
such as market demand and technological change. Until recently, scholars had rarely looked
beyond the task environment to explore the interaction among institutions, organizations,
and strategic choices. Instead, a market-based institutional framework has been taken for
granted.

Such an omission is unfortunate, because it is precisely the institutional frameworks in
developed economies that prompt Western firms to choose certain strategies and constrain
them from choosing others (Peng and Heath, 1996). Today, we are much more conscious of
the importance of the relationships between organizations and institutions. Treating insti-
tutions as independent variables, an institution-based view on business strategy, therefore,
focuses on the dynamic interaction between institutions and organizations, and considers
strategic choices as the outcome of such an interaction (figure 1). Specifically, strategic
choices are not only driven by industry conditions and firm-specific resources that tradi-
tional strategy research emphasizes (Barney, 1991; Porter, 1980), but are also a reflection
of the formal and informal constraints of a particular institutional framework that decision
makers confront (Oliver, 1997; Scott, 1995).

Since the 1990s, more and more scholars have come to realize that institutions matter
(Powell and DiMaggio, 1991; Scott, 1995), and that strategy research cannot just focus on
industry conditions and firm resources (Khanna and Palepu, 1997; Peng, 2000a). As argued
by Hoskisson et al. (2000), institutional theory appears to be a highly insightful approach
when probing into organizational strategies in Asia. While taking institutions seriously
is only a first step, working out the analytic logic of their influence is the second, and
explicating the underlying mechanisms comes next. This article can be considered as a part

Figure 1. Institutions, organizations, and strategic choices.
Source: Peng, M.W. (2000). Business Strategies in Transition Economies: p. 45. Thousand Oaks, CA: Sage.
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A visão baseada em instituições sugere que a redução nas imperfeições institucionais reduz os 

custos de transação e, desta forma, facilita as relações econômicas e operações de negócios 

(Meyer, Estrin, Bhaumik, & Peng, 2009). 

 

As instituições são as regras do jogo em uma sociedade que regem as interações humanas. 

Consequentemente, elas estruturam incentivos nas relações políticas, sociais e econômicas. 

As instituições podem ser restrições formais ou informais. Restrições formais incluem leis 

políticas, decisões judiciais e contratos econômicos. Restrições informais, por outro lado, 

incluem normas socialmente aceitáveis de comportamento, incluídas na cultura e ideologia 

local. Instituições podem ser criadas ou evoluem naturalmente. O papel das instituições é 

reduzir custos de transação e de informação, reduzindo incerteza e estabelecendo uma 

estrutura estável para facilitar interações (North, 1990b).  

 

Boas instituições garantem a aplicação de contratos privados (contracting institutions) e, 

simultaneamente, proporcionam garantias contra a expropriação (property right institutions) 

por governos ou grupos poderosos (North, 1981). As instituições surgem e persistem quando 

conferem benefícios superiores que os custos de transação. Firmas existem porque podem 

reduzir os custos de negociar e garantir termos e condições de trocas em relação ao mercado 

(Coase, 1937). 

 

Uma estrutura institucional eficiente é aquela que aproxima os benefícios privados dos 

benefícios sociais no conjunto de trocas que acontece na economia. Por outro lado, 

instituições ineficientes são aquelas que mediam transações nas quais ocorrem perdas de peso 

morto, ou seja, benefícios privados de uma parcela de agentes mantidos em níveis elevados 

em detrimento do benefício social. Instituições ineficientes podem persistir e sobreviver ao 

longo do tempo, basicamente, por duas razões: (i) em primeiro lugar, o mecanismo de lock in, 

por meio do qual os retornos crescentes de adequação entre instituições e organizações e as 

externalidades de rede da adoção de uma determinada instituição induzem uma economia à 

manutenção de uma instituição, mesmo que ineficiente e, (ii), por outro lado, a limitada 

capacidade cognitiva dos agentes ou o compromisso com determinadas posições ideológicas 

prejudicam, muitas vezes, a percepção da ineficiência de uma instituição (Garcia et. al., 

1999).  
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Segundo Acemoglu & Johnson (2003), países com alto formalismo legal possuem maiores 

custos para garantir o enforcement de contratos simples, processos penais mais longos e baixa 

percepção de justiça e eficiência do sistema judiciário. É, portanto, natural presumir que um 

alto formalismo legal é um indicador de piores instituições contratuais (contracting 

institutions). 

 

O entendimento da evolução das instituições poderia ajudar a responder um dos enigmas 

centrais sobre a ampla diversidade da evolução histórica humana: por que as sociedades são 

tão diferentes? Se todos descendem dos mesmos ancestrais, por que algumas sociedades são 

mais desenvolvidas e ricas que outras (North, 1990b)? Se os primeiros estudos econômicos 

sobre instituições apontavam uma evolução das instituições na busca de eficiência (North, 

Thomas, & Shneidman, 1973), tal visão abandonou essa ideia no momento em que os 

pesquisadores perceberam que pressões competitivas do mercado não levavam à redução dos 

custos de transação (North, 1981). Parte dessa resposta é relacionada às interações entre 

instituições e organizações. 

 

Sob a visão da economia dos custos de transação, em contextos de instituições onde há a 

presença de nepotismo (crony capitalism) ou falhas institucionais, há o aumento da incerteza. 

Quanto há incerteza, aumentam as lacunas contratuais e se torna imperativo que as partes 

construam mecanismos para que “tudo funcione” (em outras palavras, investimentos 

idiossincráticos). O contexto institucional influencia os custos de transação (Oliver E. 

Williamson, 1979). Em cenários de fraca proteção a direitos de propriedade, por exemplo, 

aumentam os incentivos à criação de salvaguardas contratuais e sistemas de governança mais 

complexos (Oliver E. Williamson, 1991). Quando é difícil para credores garantir o 

recebimento de seus empréstimos, as taxas de juros são superiores (Acemoglu & Johnson, 

2003). O inverso também é verdadeiro. Hill (1995) ilustra como o sistema de cultura e valores 

japonês herdado do passado pré-industrial, em particular do período Tokugawa, facilita a 

cooperação entre os indivíduos e encoraja-os a assumir investimentos especializados para 

aumento de produtividade. Em consequência, reduz os custos de transação e ajuda as 

empresas japonesas a adotar práticas de times autogerenciados e relações de fornecimento de 

longo prazo que ajudam no alcance de vantagem competitiva baseada em produtividade. 

 

Organizações e instituições interagem entre si e se influenciam mutuamente. Por exemplo, 

alguns times são bem-sucedidos por meio da constante violação de regras e intimação dos 
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concorrentes. A análise da viabilidade econômica dessa estratégia depende da efetividade do 

monitoramento e severidade das punições (North, 1990b). Uma analogia pode ser feita no 

futebol. Faltas graves em campeonatos regionais brasileiros são consideradas jogadas normais 

em campeonatos disputados em nível latino-americano. A pergunta, portanto, é: um mesmo 

time deveria ter comportamentos diferentes quando disputando partidas desses dois 

campeonatos? Separar, portanto, a análise das regras do jogo da análise das estratégias dos 

jogadores é um pré-requisito necessário para a construção da teoria das instituições. 

 

Segundo Garcia, Goldbaum, Vasconcellos, & Rebelo (1999), por causa dos mecanismos de 

lock in e pela limitada percepção dos agentes, as estruturas institucionais, eficientes ou não, 

são relativamente estáveis. No entanto, não são imutáveis. Variáveis institucionais evoluem, 

porém de forma lenta (Khanna & Palepu, 1997; North, 1990b; Oliver E. Williamson, 2000). 

Mudanças estruturais podem ocorrer como consequência da interação mútua entre 

organizações e instituições. Uma determinada estrutura institucional molda os incentivos e as 

oportunidades em uma economia, criando a demanda por conhecimentos e habilidades 

específicos. Na medida em que as organizações investem nesses tipos particulares de 

conhecimento e de habilidades – ou apenas aumentam a produtividade por meio de processos 

de learning by doing – a percepção dos agentes é incrementada, as restrições são 

gradualmente alteradas e a barganha política entre os agentes acorda restrições formais e 

mecanismos de adimplemento mais adequados (Garcia et al., 1999). 

 

As definições de instituições trazem uma importante contribuição para os estudos em 

estratégia, gestão e desempenho. Ao explorar a interação entre instituições, organizações e 

escolhas estratégicas, a pesquisa em estratégia não pode focar-se somente em condições 

setoriais e da firma.  

 

Uma visão integrativa dos diversos níveis de análise institucional é proposta por Williamson 

(2000) e reproduzida na Figura 4. São propostos quatro níveis de análise social. As setas 

sólidas significam que o nível superior impõe restrições no nível imediatamente inferior. As 

setas inversas são pontilhadas e conectam os níveis inferiores aos imediatamente superiores, 

representando a retroalimentação (feedback). O primeiro nível acima representa o 

enraizamento social (social embeddedness). É onde estão as normas, os costumes, as tradições 

e outros. Instituições, nesse nível, mudam de forma muito lenta, na ordem de centenas ou 

milhares de anos. Hill (1995) ilustra essa evolução ao discorrer sobre o processo de 
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transformação japonês, que durou centenas de anos. Acemoglu et al. (2000) reforçam a 

lentidão das mudanças institucionais nesse nível ao argumentar que as políticas de 

colonização das colônias europeias influenciaram de forma determinante os contextos das 

colônias, cujas instituições permaneceram mesmo depois de suas independências. 

  

O segundo nível é identificado como o ambiente institucional. Aqui aparecem as “regras 

formais”, como constituição, leis e direitos de propriedade (North, 1990a). Nesse nível abrem-

se as oportunidades para economias de primeira ordem: ter as regras formais para o jogo 

corretas. Restringidos pelas sombras do passado, os instrumentos do nível 2 incluem o 

executivo, judiciário e funções burocráticas do governo, bem como a distribuição de poderes 

através seus diferentes níveis. Segundo Williamson (2000), mudanças nesse nível também são 

lentas: raras janelas de oportunidades para orquestrar reformas amplas são abertas. Exemplos 

são ocupações (pós segunda guerra mundial), ameaças percebidas (a Revolução Meiji), 

colapsos (fim da União Soviética), regimes militares (Chile) e crises financeiras agudas (Nova 

Zelândia).  Nesse nível está compreendido o que é conhecido como Teoria Política Positiva 

(positive political theory, ou PPT), que diz respeito aos direitos de propriedade.  

 

Porém, é necessário ir além das “regras do jogo” (propriedade) para as “jogadas do jogo” 

(contratos), o que leva ao terceiro nível. A governança das relações contratuais é aqui o foco 

de análise. Não somente os custos de transação aparecem como a ideia de que a transação é a 

unidade básica de análise, como a governança é o esforço de se manter a ordem, mitigar 

conflitos e alcançar ganhos mútuos. Nesse nível abrem-se as oportunidades para economias 

de segunda ordem: ter as estruturas de governança corretas. A possível reorganização das 

transações e estruturas de governança é reexaminada periodicamente, entre um e dez anos, 

frequentemente em momentos de renovação de contratos ou intervalos de renovação de 

equipamentos (Oliver E. Williamson, 2000). 
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Figura 4 – Economias das Instituições (Oliver E. Williamson, 2000, p. 597) 
 

 

O quarto nível é onde trabalha a análise neoclássica. Arranjos ótimos são buscados, análises 

marginais são efetuadas e a firma, nesse nível, é tratada como uma função de produção (é 

onde se apresentam economias de terceira ordem). Ajustes de preços e resultados ocorrem 

praticamente de forma contínua. Aqui também é analisada a teoria da agência, que enfatiza o 

alinhamento de incentivos ex ante e gestão eficiente de riscos. Finalmente, Williamson  

(2000) ainda ressalta um nível zero de análise, relacionado ao nível cognitivo, não presente na 

Figura 4. A nova teoria institucional está presente nos níveis 2 e 3 do modelo. 

 

Williamson (2000) reforça a importância da nova teoria institucional mencionando seis 

ganhadores do prêmio Nobel entre as figuras mais proeminentes: Kenneth Arrow, Friedrich 

Hayek, Gunnar Myrdal, Herbert Simon, Ronald Coase e Douglass North. Entre as boas ideias 

associadas ao conceito, ele destaca: 
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Figure 1. Economics of Institutions 

of Economic Sociology, where they ob- 
serve that different kinds of embedded- 
ness-cognitive, cultural, structural, 
and political-should be distinguished, 
and conclude that "the concept of em- 
beddedness remains in need of greater 
theoretical specification" (1994, p. 18). 

An identification and explication of 
the mechanisms through which informal 
institutions arise and are maintained 
would especially help to understand the 
slow change in Level 1 institutions. I 
conjecture in this connection that many 
of these informal institutions have 

mainly spontaneous origins-which is to 
say that deliberative choice of a calcula- 
tive kind is minimally implicated. Given 
these evolutionary origins, they are 
"adopted" and thereafter display a great 
deal of inertia-some because they are 
functional (as with conventions); others 
take on symbolic value with a coterie of 
true believers; many are pervasively 
linked with complementary institutions 
(formal and informal), etc. Be that as it 
may, the resulting institutions have a 
lasting grip on the way a society con-
ducts itself. Insular societies often take 
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• Abrange a natureza do comportamento humano, assumindo as questões da cognição, 

dos interesses próprios e da racionalidade limitada; 

• Considera que os contratos inevitavelmente serão incompletos, abrindo as portas para 

o oportunismo; 

• Evita as especulações sobre modelos hipotéticos ideais (com informação completa, 

benevolência, zero custos de transação, credibilidade total) e procura lidar com 

alternativas organizacionais factíveis; 

• Considera a estrutura de governança da firma, não a tratando como uma “caixa preta”. 

 

Duas são as contribuições da visão baseada em instituições (Peng, 2002). A primeira é sua 

integração com a RBV (Barney, 1991, 2001; Dierickx & Cool, 1989; B. Wernerfelt, 1984). 

As duas visões se complementam na busca da resposta da questão fundamental  da gestão 

estratégica, que é “por que as estratégias se diferem?” (Rumelt & Teece, 1994). A visão 

baseada em instituições apresenta uma análise mais ampla sobre o impacto das instituições, 

tanto informais como formais, a qual é mais ampla que a noção tradicional das diferenças 

culturais. Pesquisas envolvendo dynamic capabilities, como a habilidade de aprender 

continuamente e a visão baseada no conhecimento (KBV) se tornam ainda mais relevantes no 

contexto das economias emergentes (Hoskisson et al., 2000).  

 

A segunda é a contribuição para a teoria institucional ampla ao demonstrar os benefícios da 

sua integração com as pesquisas orientadas para a eficiência. A ideia não é simplesmente 

rejeitar os modelos do ator racional frequentemente encontrados nas pesquisas baseadas na 

eficiência (Powell & DiMaggio, 1991), mas sim ver sua complementaridade. Peng & Luo 

(2000) colocam que o desafio para pesquisadores é descobrir os mecanismos fundamentais 

que relacionam instituições com estratégias organizacionais, e, em seguida, vinculá-los com o 

desempenho. 

 

Para Peng (2002) existe um número de questões interessantes de pesquisa a serem 

endereçados. Talvez o mais relevante seja a necessidade de maior aprofundamento teórico 

para responder a pergunta fundamental estabelecida por Coase (1937): “qual é a natureza da 

firma”? Muitos trabalhos existentes ainda não chegaram a um consenso sobre esse assunto. Se 

no hemisfério ocidental uma firma possui fronteiras legais claras caracterizada por controles 

hierárquicos exercidos pela alta gestão, no hemisfério oriental grandes conglomerados (ou 
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grupos econômicos) tendem a ter fronteiras “frouxas”, permeadas por conexões pessoais, 

propriedades parciais e relações complexas entre proprietários. Em segundo lugar, a maior 

parte das pesquisas apresenta natureza estática, explorando relações de causa e efeito. Os 

aspectos dinâmicos das relações complexas são pouco explorados. Um terceiro ponto é a 

questão da interação entre instituições e cultura organizacional e como elas afetam as escolhas 

estratégicas. 

 

 

2.2.3 A corrente da ciência política – as variedades do capitalismo 
 

A corrente chamada de variedades do capitalismo (Hall et al., 2001; Hall & Taylor, 1996), é 

baseada nos conceitos de ciência política e  sugere que os frameworks institucionais dentro 

dos quais as firmas operam podem condicionar as suas ações. Levanta a possibilidade de que 

nações podem gerar vantagens competitivas por meio de sua infraestrutura institucional. Ela 

pode ser vista como um esforço para ir além das três perspectivas de variação de instituições 

que dominaram o estudo do capitalismo comparativo até então: 

 

• A primeira é a modernization approach (Shonfield, 1965). Desenvolvida no pós-

guerra, essa abordagem via como principal desafio confrontar as economias 

desenvolvidas como as modernizing industries ainda dominados pelas práticas pré-

guerra de modo a garantir altos índices de crescimento nacional. Os países que usaram 

essa abordagem focaram nas estruturas institucionais que proporcionaram alavancas 

no setor privado, como sistemas de planejamento e influência pública sobre os fluxos 

de recursos no sistema financeiro. Categorizam países como “fortes” e “fracos”. 

França e Japão emergiram dessa perspectiva como modelos de sucesso econômico, 

enquanto Grã Bretanha é normalmente vista como seguidora (laggard). 

• A segunda é baseada no conceito de neo-corporatism (Alvarez, Garrett, & Lange, 

1991; Berger, 1981; Goldthorpe & Europe, 1984; Schmitter & Lehmbruch, 1979). É 

normalmente associada à capacidade de um Estado de negociar com seus empregados 

e sindicatos barganhas duráveis relacionadas a salários, condições de trabalho e 

políticas econômicas e sociais. A capacidade de um país para ser forte nessa 

abordagem depende da centralização ou concentração dos movimentos sindicais. As 
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histórias de sucesso dessa abordagem citadas na literatura consistem nas pequenas e 

abertas economias do Norte da Europa. 

• Uma terceira abordagem para o capitalismo corporativo, que ganhou força nos anos 

1980 e 1990 é chamada de social systems of production (Campbell, Hollingsworth, & 

Lindberg, 1991; Dore, 1986; Piore & Sabel, 1984). Em resposta à reorganização do 

sistema produtivo que mudou em função das mudanças tecnológicas, esses trabalhos 

devotam maior atenção ao comportamento das firmas. Influenciado pela escola de 

regulamentação francesa, é dada ênfase ao movimento das firmas que se distanciam da 

produção em massa, buscando novos regimes de produção que dependem de 

instituições coletivas nos níveis regionais, setoriais ou nacionais. Esses trabalhos 

trazem uma gama mais ampla de instituições para a análise e adotam uma abordagem 

mais sociológica, estressando as maneiras como as instituições geram confiança ou 

aumentam o aprendizado dentro das comunidades econômicas. Como resultante, 

alguns desses trabalhos enfatizam o sucesso regional em detrimento das categorias 

nacionais. 

 

Cada uma dessas abordagens explica importantes aspectos do mundo econômico. Entretanto, 

a abordagem de variedades do capitalismo pretende ir além em uma série de aspectos. 

Pretende trazer as firmas de volta ao centro da análise do capitalismo corporativo e, sem 

negligenciar os sindicatos, salientar o papel que associações empresariais e outros tipos de 

relacionamentos entre firmas exercem na economia política. Foca na variação entre políticas 

econômicas nacionais. A premissa é que muitas das mais importantes estruturas institucionais 

– notadamente sistemas de regulamentação do mercado de trabalho, educação e treinamento, 

governança corporativa – dependem da presença de regimes regulatórios que são o 

sustentáculo da nação. Da mesma forma, busca as diferenças em termos nacionais para 

caracterizar as nações de forma mais parcimoniosa que a literatura até então (Hall et al., 

2001). 

 

Hall, Soskice, & Press (2001) propõem uma abordagem de comparação entre economias 

nacionais que busca entender a macroeconomia e as instituições dentro delas. Tais instituições 

movem-se além das concepções tradicionais construídas com base na distinção entre estados 

“fortes” e “fracos”, bem como sociedades “neo-corporatist” e “pluralistas”. Cada uma dessas 

abordagens explica importantes aspectos do mundo econômico, e seus impactos em variáveis 

como abertura do mercado de capitais e aspectos trabalhistas, por exemplo.  
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Ao colocar a firma no centro da análise, a abordagem das variedades do capitalismo espera 

construir pontes entre os estudos de negócios e de economia política comparativa, duas 

disciplinas até então frequentemente desconectadas. Dentro dessa linha, a concepção da firma 

é relacional. As firmas são agentes que buscam desenvolver e se apropriar de competências 

essenciais (Prahalad & Hamel, 1990) e capacidades dinâmicas (Teece et al., 1997). Para tanto, 

as firmas devem interagir com agentes internos (empregados) e externos (fornecedores, 

clientes, sindicatos, associações de classe, governos etc.). Mesmo quando as relações 

hierárquicas podem ser usadas para assegurar a cooperação dos atores, as firmas encontram 

problemas de risco moral (moral hazard), seleção adversa e esquivas. Portanto, seu sucesso 

depende substancialmente da sua habilidade de coordenar eficientemente as relações com esse 

amplo grupo de agentes. 

 

Hall et al. (2001) concentram a atenção em cinco esferas onde as firmas devem desenvolver 

relacionamento para resolver os problemas de coordenação. A primeira é a esfera das relações 

industriais, onde os problemas relacionam-se a como coordenar barganhas sobre salários e 

condições de trabalho com empregados, sindicatos e afins. A segunda esfera é relacionada a 

treinamento e educação dos empregados, onde a firma tem o problema de assegurar uma força 

de trabalho com habilidades apropriadas, enquanto os trabalhadores enfrentam o problema de 

decidir quanto investir em suas habilidades. A terceira esfera é a da governança corporativa, 

onde a firma deve coordenar sua necessidade de acesso a recursos com o desejo dos 

investidores por retorno e segurança dos seus investimentos. A quarta esfera são as relações 

entre firmas, onde há a necessidade de coordenar a necessidade de assegurar preços 

negociados com a estabilidade de ofertas e demandas com fornecedores e clientes. 

Finalmente, firmas têm de lidar com problemas com seus empregados para assegurar que seus 

empregados tenham a competência requerida e cooperem com seus colegas para alcançar os 

objetivos da firma. Hall & Gingerich (2009) sugerem que existem poderosos efeitos de 

interação entre as instituições em todas as esferas da política econômica que devem ser 

considerados ao avaliar o impacto econômico das mudanças institucionais. A Figura 5 

também sugere que a estratégia da firma varia conforme o suporte institucional nas duas 

modalidades de coordenação que propõe a teoria de variedades do capitalismo. Todas as 

relações são significantes na figura. 
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Figura 5 – Complementaridades entre as esferas da política econômica (Hall & Gingerich, 
2009, p. 21) 
 

A partir dessa perspectiva, os tipos de políticas econômicas nacionais podem ser comparadas 

à luz da maneira como as firmas resolvem os problemas de coordenação nas cinco esferas. 

Hall et al. (2001) apontam não haver um conjunto único e ótimo de instituições, quando 

compara diferentes países. Segundo os autores, existe um amplo espectro entre dois principais 

tipos de arranjos institucionais: as economias de mercado liberais e as economias de mercado 

coordenadas.  

 

Nas economias de mercado liberais (LMEs, do inglês Liberal Market Economies), as firmas 

coordenam suas atividades primariamente via hierarquias e arranjos competitivos de mercado. 

Essas formas de coordenação são bem descritas na literatura econômica clássica (O. E. 

Williamson, 1985). As relações mercadológicas são caracterizadas pelas trocas usuais de 

produtos e serviços em um contexto de competição e contratos formais. O equilíbrio provém 

do comportamento das firmas e é usualmente dado pelas condições de oferta e demanda.  

 

Por outro lado, nas economias de mercado coordenadas (CMEs, do inglês Coordenated 

Market Economies), as firmas dependem mais fortemente de relacionamentos não-

mercadológicos para coordenar suas relações com outros atores e para construir suas 

competências essenciais. O equilíbrio é resultado das interações estratégicas entre as firmas e 

outros atores. Ao analisar os diferentes países (desenvolvidos), os autores sugerem a formação 

de clusters onde classificam as economias entre os dois grupos acima mencionados. 
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Nesse sentido, instituições entram nessa análise porque suportam as relações que as firmas 

desenvolvem para lidar com os problemas de coordenação. As instituições proporcionam 

capacidades para troca de informações entre atores, monitoramento do comportamento e  

estímulo da competição (Ostrom, 1990) entre as firmas e outros atores. Para a abordagem de 

variedades do capitalismo, é a presença de tais instituições que se olha ao comparar nações. 

Diferentes tipos de políticas sociais de fato melhoram a operação de mercados e aumentam as 

capacidades das firmas de seguirem estratégias distintas, consequentemente inspirando 

suporte ativo na comunidade de negócios. Estruturas institucionais condicionam, mas não 

determinam, as estratégias. Arranjos institucionais diferentes, como as economias 

coordenadas ou liberais, portanto, podem gerar diferenças sistemáticas em estratégias 

corporativas (Hall et al., 2001). 

 

Não existe um modelo ótimo de instituições, dado que há consenso sobre a inexistência de um 

conjunto de instituições superior aos demais (Khanna & Palepu, 1997). Se por um lado um 

mercado de ações pulverizado aumenta a liquidez, por outro, tal pulverização pode ser 

prejudicial à governança corporativa. Outro exemplo é o trade-off entre leis que liberam 

empresas para adequarem suas estruturas e realizarem demissões versus o impacto no 

desenvolvimento de longo prazo de especialistas. 

 

O arcabouço institucional decorre do contexto nacional. Um exemplo é a questão das agências 

regulatórias. Elas são necessárias por quatro grandes razões. Primeiramente, para obter 

flexibilidade administrativa frente ao executivo (Bresser-Pereira, 1998). Em segundo lugar, 

para estimular a especialização em seus quadros. Em terceiro lugar, para deixar clara a divisão 

de responsabilidades dentro do executivo e propiciar o blame shiffting (Fiorina, 1982). E, 

finalmente, é um compromisso de que o governo não interferirá de forma arbitrária no 

processo para se apropriar das rendas das empresas reguladas. Objetiva-se, com isso, reduzir o 

escopo para oportunismos e proteger investidores. Quando se trata de monopólios naturais, 

uma estrutura de governança especializada é necessária, normalmente sob a forma de 

regulação. Regulação é, em parte, uma resposta para os dilemas causados pelo monopólio 

natural (Oliver E. Williamson, 1979). Porém, Mueller & Pereira (2002), ao analisar o caso 

brasileiro das privatizações e criação de 6 agências reguladoras, defendem que os governos 

enfrentam um trade-off entre controle e flexibilidade no desenho e formatação das agências 

reguladoras, devido ao conflito de interesses entre eficiência e credibilidade política.  
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2.2.5 O impacto das instituições nos países emergentes 
 

Nesta seção, serão fornecidos os elementos que explicam a diferente realidade dos mercados 

emergentes, bem como as diferenças entre instituições e, consequentemente, escolhas 

estratégicas das empresas. Nem sempre as teorias elaboradas para mercados desenvolvidos se 

adéquam integralmente aos mercados emergentes (Hoskisson et al., 2000). Estratégias de 

internacionalização são, em sua grande maioria, padronizadas e com pequenos ajustes locais. 

Empresas multinacionais têm, portanto, tido dificuldades em lidar com esses mercados 

(Khanna et al., 2005). Isso explica a longa curva de crescimento dos investimentos nos países 

emergentes, como Brasil, Rússia, Índia e China, o BRIC. Por exemplo, características da 

coordenação das firmas nas diversas esferas institucionais  de um país hospedeiro influenciam  

o nível de iniciativas desenvolvidas por uma subsidiária de empresa multinacional brasileira 

(Bazuchi, 2012). Até 2005, o investimento dos Estados Unidos da América (EUA) na China 

representava menos de 1% dos seus ativos em terras estrangeiras (Khanna et al., 2005). Por 

outro lado, esses países têm participado de forma cada vez mais saliente do mercado 

internacional (Tabela 2).  

 

Tabela 2. Número de multinacionais entre as Global Fortune 500 
País/Grupo de países 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Brasil 4 5 5 6 7 7 
Rússia 5 4 5 8 6 7 
Índia 6 6 7 7 8 8 
China 20 24 29 37 46 61 
BRIC 35 39 46 58 67 83 
USA 170 162 153 140 139 133 
União Europeia 165 165 170 163 161 148 
Japão 70 67 64 68 71 68 

Fonte: Peng (2012) 

 

Para North (1990b), a estrutura institucional de países subdesenvolvidos (alguns deles hoje 

chamados de emergentes) favorece a atividade redistributiva, em detrimento da atividade 

produtiva, criando monopólios ao invés de condições competitivas e restringindo 

oportunidades ao invés de expandi-las. 

 

Uma economia emergente pode ser definida como um país que atende dois critérios: um 

rápido ritmo de desenvolvimento econômico e políticas governamentais que favoreçam 

liberalização econômica e adoção de sistemas de mercado livres (Arnold & Quelch, 1998). 

Hoskisson et al. (2000) identificaram 64 economias emergentes, dividindo-as em dois grupos: 
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51 países de rápido crescimento na Ásia, América Latina, África e oriente Médio, e 13 

economias em transição oriundas da antiga União Soviética (URSS). Um dos sinais mais 

marcantes dessas economias foi o processo massivo de privatizações, que atingiu milhares de 

empresas nas últimas décadas (López de Silanes & Chong, 2004) em mais de 100 países 

(Netter & Megginson, 2001). 

 

A América Latina foi uma das regiões onde o processo de mudanças institucionais foi mais 

intenso. Para Lora (2000), as crises de crescimento e renda facilitam a adoção de reformas de 

barreiras comerciais, enquanto crises inflacionárias tendem a se associar com reformas no 

sistema financeiro. Um dos movimentos mais intensos foi o massivo processo de 

privatizações desenvolvido pelos governos locais. A região foi responsável por mais de 55% 

de toda a arrecadação mundial de privatizações na década de 1990. Em países como Paraguai, 

Peru, Bolívia, Panamá, Guiana e Argentina, a arrecadação com as privatizações nessa década 

representou mais de 10% do PIB (Lora, 2001), sendo o maior motor das reformas de mercado 

(Lora, 2000). Tais movimentos tinham o objetivo de facilitar a transição para uma economia 

de mercado e resultou em uma dramática redução da propriedade estatal nas firmas. Tais 

programas, entretanto, foram algumas vezes impopulares por conta de acusações de corrupção 

e baixo nível de governança e proteção aos acionistas minoritários (López de Silanes & 

Chong, 2004). Tais críticas encontram eco em estudos que comprovaram que a influência dos 

governos em países como o Brasil não se reduziu com o processo de privatizações. Pelo 

contrário, dada a influência do governo em fundos de pensão e em bancos de fomento e 

desenvolvimento, como o BNDES, a concentração do poder econômico, seja pelo controle 

direto ou indireto, é maior no período pós privatização  (Lazzarini & Musacchio, 2010; 

Lazzarini, 2007, 2011). Tal participação do governo é relevante. Condições institucionais 

afetam de forma significante o desempenho dos grupos econômicos, e esse efeito é moderado 

pela participação minoritária do governo nos grupos econômicos (Xavier, Bandeira-de-Mello, 

& Marcon, 2014).  

 

Os países latino-americanos praticamente interromperam seus respectivo processos de 

privatização na década seguinte (López de Silanes & Chong, 2004). Para Dau (2012), a 

America Latina é um laboratório natural para os estudos de efeitos das reformas sobre as 

firmas, pois os países dessa região passaram por reformas econômicas similares.  
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Analisando o caso da América Latina, Schneider (2009) estendeu o debate sobre variedades 

do capitalismo para além do escopo dos países ditos desenvolvidos. Nessa linha, argumentou 

considerar os benefícios de empregar inovações conceituais como a análise das 

complementaridades institucionais para esclarecer continuidades em regiões como a América 

Latina. De acordo com essa nova lente, desenhou os contornos de uma nova variedade do 

capitalismo, chamada de economias de mercado hierárquicas (HMEs, do inglês Hierarchical 

Market Economies), a qual caracterizaria a maioria dos grandes países latino-americanos. Esta 

perspectiva auxilia na identificação de quatro pontos-chave das economias de mercado 

hierárquicas na América Latina que estruturam o acesso dos empreendimentos às 

fundamentais entradas de capital, tecnologia e mão de obra, sendo os pontos: grupos 

econômicos; corporações multinacionais (MNCs, do inglês multinational corporations); mão 

de obra não qualificada; e relações de trabalho fracionadas. No geral, relações hierárquicas 

são centrais na organização de capital e tecnologia nos grupos corporativos e nas MNCs. 

Essas relações permeiam, também, a regulação do mercado de trabalho, a representação 

sindical e as relações de trabalho. Importantes complementaridades existem dentre estas 

características, particularmente entre MNCs e grupos econômicos, assim como tendências 

mutuamente fortalecedoras entre estas formas corporativas dominantes e o baixo investimento 

em capacitação e em relações de trabalho bem mediadas. Estes quatro aspectos de HMEs, sua 

recorrente dependência de hierarquias, e as interações específicas entre elas somam para 

produzir uma variedade distinta de capitalismo, divergente daquelas identificadas em países 

desenvolvidos e em outras regiões em desenvolvimento (Ben Ross Schneider, 2009). A 

Figura 6 apresenta, a título de exemplo, uma comparação entre clusters de países das três 

variedades do capitalismo (CMEs, LMEs e HMEs), comparando especificamente 

desigualdade de mercado e redistribuição política de riqueza (Ben Ross Schneider & Soskice, 

2009). No caso em questão, pode-se perceber que, nas economias de mercado hierárquicas, a 

desigualdade é muito maior e a distribuição menor que nas demais variedades do capitalismo. 
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Figura 6 – Desigualdade de mercado e redistribuição política em países Latino-americanos 
selecionados em comparação com países desenvolvidos (Ben Ross Schneider & Soskice, 
2009, p. 32) 
 

A Tabela 3 apresenta, também a título de ilustração, comparação de alguns indicadores 

institucionais entre as economias liberais (LMEs), coordenadas (CMEs) e hierárquicas 

(HMEs). 

 

Tabela 3 – Variedades de mercados de trabalho: tendências médias em LMEs, CMEs e HMEs 
  LMEs CMEs HMEs 

Representatividade dos trabalhadores Densidade de sindicatos (%) 
Coordenação de chão-de-fábrica 

28 
Não 

15 
Não 

45 
Sim 

Regulação do mercado de trabalho Índice de Botero et. al. 0,33 0,53 0,51 
Estabilidade de emprego Média de anos 5,0 3,0 7,4 
Economia informal % do PIB 13 40 17 
Habilidades Média de anos de educação 11 5,7 9,9 
Fonte: Schneider & Karcher (2008) 
 

Com relação aos países aliados à antiga URSS, historicamente, economias planejadas eram 

reguladas por relações de poder e controles burocráticos. O Estado refreava o oportunismo e 

alocava recursos de modo a haver baixa necessidade por leis formais para definir as relações 

de troca entre atores econômicos. Direitos de propriedade eram cumpridos e protegidos pelo 

Estado; os indivíduos podiam usar os ativos existentes, mas não eram seus proprietários. 

Empresas estatais (State-owned enterprises, ou SOEs) eram fortemente ligadas ao governo, 

recebendo investimentos diretos, subsídios e tratamento preferencial. Paternalismo, baixas 

restrições orçamentárias e barganhas verticais entre governo e SOEs caracterizaram o 

planejamento central (Kornai, 1986). O colapso do comunismo em 1989 criou um novo grupo 

Latin American countries adopted democratic political institutions and more
market-oriented development strategies. Specifically we want to try and
understand why the main countries of Latin America have had persistently
high inequality (Gini coefficients over 0.5 with the close exception of
Argentina), why social security systems have been regressive and why
expenditure on health and education has had insignificant effects on inequality.
In doing so, we emphasize the type of explanation used in the first section,
namely the interacting and reinforcing effects of the production regime
(variety of capitalism) and the political system. Figure 7 reproduces the LME
and CME clusters from Figure 1 to highlight the contrast with Latin America
where levels of inequality are much higher and where redistribution through
the government is minimal.

Despite the shifts away from import-substituting industrialization (ISI) and
authoritarian rule, neither of the two advanced country models (liberal or
coordinated) fits Latin American political economies. In this section we make
use of a model of an ideal!typical Latin American production regime or
variety of capitalism, a hierarchical market economy (HME).5 This is
supplemented by a model of the political system common to many Latin
American countries, which also has many hierarchical characteristics.

Figure 7 Market inequality and political redistribution in selected Latin
American countries in comparison to developed countries
Sources: As in Figure 1 and Goñi et al., 2008.
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de países de rápido crescimento no leste e centro europeu – as chamadas economias em 

transição – comprometidos a fortalecer seus mecanismos de mercado por meio da 

liberalização, estabilização e o encorajamento da iniciativa privada (Hoskisson et al., 2000). 

Claramente, os países do leste europeu e os países soviéticos não são um único país, mas 

muitos. Até mesmo a China pode ser analisada como um conjunto de diversas regiões com 

diferentes níveis de desenvolvimento econômico. Porém, apesar das relevantes diferenças 

entre esses países, há uma série de razões que possibilitam considerá-los como um grupo 

único. Primeiramente, todos esses países experimentaram o tipo de regime soviético com um 

planejamento central baseado na ideologia comunista. Em segundo lugar, o processo de 

transição para economias de mercado abertas, apesar de apresentar ritmos diferentes, 

proporcionou mudanças similares na infraestrutura institucional. Como exemplos, citam-se o 

enfraquecimento dos controles burocráticos e tolerância à propriedade privada. Finalmente, as 

escolhas estratégicas adotadas pelas firmas desses países compartilham uma mesma 

característica, que é a valorização da rede de contatos e confiança interpessoal para minimizar 

as incertezas do ambiente de mudanças (Peng & Heath, 1996). A Figura 7 ilustra as restrições 

institucionais (formais e informais) dos países do Leste Europeu, Ex-URSS e China. Se as 

forças anteriores eram o planejamento central e controle burocrático, as restrições formais da 

transição passam a ser a falta de proteção dos direitos de propriedade, falta de mercado de 

fatores estratégicos e instabilidade de estruturas políticas. Do lado informal, as restrições são 

os resquícios dos valores socialistas, o coletivismo e a força das redes e confiança 

interpessoal.  Quadros de contextos institucionais dos países do BRIC apresentados a seguir 

trarão uma visão comparativa mais completa entre as regiões. 
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Figura 7 – A interação das instituições e organizações nas economias ex-soviéticas (Peng & 
Heath, 1996, p. 501) 
 

Na Índia, até o início do processo de liberalização, em 1991, a gestão das corporações era 

severamente restringida por conta de uma série de fatores. Em primeiro lugar, o mercado de 

capitais era praticamente inexistente. Havia restrições legais sobre a aquisição e alienação de 

ações. Instituições financeiras nacionais permaneciam passivas e, muitas vezes, beneficiavam 

o lado dos gestores. Em segundo lugar, muitas empresas indianas eram geridas por membros 

da família. Gestores profissionais nos mais altos escalões da hierarquia da empresa eram a 

exceção e não a regra. Em terceiro lugar, o mercado interno da Índia era protegido da 

concorrência por um labirinto misterioso de barreiras tarifárias e outras regulamentações. O 

efeito cumulativo de todos esses fatores foi que os gestores das empresas indianas 

permaneciam entrincheirados, quase sem qualquer responsabilidade sobre o desempenho. O 

pós-1991 marcou uma mudança dramática no quadro institucional na Índia. Mercados de 

capitais foram liberalizados. Um código de aquisições foi aprovado em 1994, abrindo o 

caminho para um mercado rudimentar de capitais. Foram tomadas medidas para melhorar as 

normas de governança corporativa e práticas de transparência. O capital estrangeiro (tanto o 

investimento direto quanto o capital especulativo) ultrapassou níveis anteriormente 

minúsculos para formar um componente substancial das entradas de capitais do país. A 

porcentagem total do investimento direto estrangeiro e investimento institucional aumentou 

de 1,4 por cento dos fluxos totais de capital da Índia em 1990-91 para 49,7 por cento em 
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1999-2000. O limite de investimento, porém, especialmente no que diz respeito ao 

investimento institucional estrangeiro, permaneceu relativamente restritivo (Douma, George, 

& Kabir, 2006). 

 

O ritmo das mudanças políticas e do tamanho dos ganhos econômicos não é uniforme nas 

economias emergentes, em especial, no que diz respeito à estabilidade macroeconômica, 

infraestrutura e capacidade de obtenção de investimentos diretos. Com um número de 

crescente de privatizações, se intensificaram pressões por aumento de competitividade, que se 

traduziram em reestruturações, downsizing e adaptações aos modelos. Nesse contexto, a teoria 

institucional ajuda, em especial, a explicar os impactos nas estratégias das empresas. Isso 

porque influências governamentais e sociais são mais fortes nessas economias que em 

economias desenvolvidas (Hoskisson et al., 2000).  

 

Apesar de a classificação de países emergentes ser normalmente baseada em critérios como 

tamanho, crescimento, população, abertura econômica, câmbio e indicadores de 

competitividade, tais indicadores só são úteis como base de comparação se as instituições 

forem semelhantes. Um grupo de pesquisadores, liderados por Khanna & Palepu, propuseram 

a utilização do termo vácuos institucionais (institutional voids) para denominar as diferenças 

entre os arranjos institucionais dos países emergentes e os países desenvolvidos (Khanna et 

al., 2005; Khanna & Palepu, 1997). Os vácuos, também chamados de falhas, são apresentados 

no Quadro 2.  

 

Quadro 2. Falhas de mercado das economias emergentes 
Falha Descrição 

Problemas de informação As pessoas, sejam elas compradoras, empregados ou investidores, necessitam 
informação para tomada de decisões. Sem informação adequada, se sentem 
relutantes para fazer negócios 

Regulamentação equivocada Quando os reguladores priorizam objetivos políticos sobre eficiência 
econômica, eles podem distorcer o funcionamento do mercado. 

Sistemas judiciais ineficientes As empresas se tornam relutantes em fazer negócios quando não há meios que 
garantam que seu parceiro comercial cumpra sua parte no acordo. Contratos 
podem facilitar tal cooperação e, portanto, sistemas judiciais fortes fazem com 
que esses contratos sejam cumpridos. Vácuos institucionais causam problemas 
de mercado. 

Fonte: Khanna & Palepu (1997) 
 

Os mercados emergentes raramente são uniformes. Entretanto, todos apresentam diferentes 

níveis de vácuos institucionais, conforme lista a seguir (Khanna & Palepu, 1997): 
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• Mercado de produtos: compradores e vendedores sofrem de uma severa escassez de 

informações por três razões. Primeiro, a infraestrutura de comunicações nos mercados 

emergentes é, na maioria das vezes, pouco desenvolvida (de telefonia a energia, 

passando por serviços postais públicos e privados). Adicionalmente, mesmo quando a 

informação sobre produtos é disponível, faltam mecanismos que reforcem queixas e 

reclamações, sejam agências de vigilância públicas ou organizações independentes. 

Finalmente, os consumidores não dispõem de mecanismos extrajudiciais de reparação 

para os caso onde os produtos não atendam suas expectativas, tais como câmaras de 

arbitragem. Isso faz com que as empresas tenham custos muito maiores para construir 

sua credibilidade nesses mercados e, ao mesmo tempo, confere grande poder às 

marcas estabelecidas. 

• Mercado de capitais: problemas similares acontecem no mercado de capitais, uma 

vez que, sem acesso a informações, investidores evitam alocar recursos em 

empreendimentos não familiares. Adicionalmente, outras barreiras são os mecanismos 

de reporte pouco confiáveis, ausência de uma comunidade de analistas dinâmica e 

falta de imprensa financeira independente. Se o mercado de capitais é falho, há menos 

investidores e, consequentemente, incentivos para a atuação de conglomerados, que, 

por sua vez, possuem acesso a crédito, atuam como financiadores e venture capitalists 

e atraem investidores externos. 

• Mercado de trabalho: a maioria dos mercados emergentes sofre de carência de mão 

de obra qualificada, bem como de boas escolas de negócios locais. Adicionalmente, 

governos locais tendem a tornar difícil a realização de ajustes de tamanho de 

estruturas com leis rígidas que protegem empregos. Novamente, conglomerados se 

beneficiam pela possibilidade de realizar transferências internas para otimização da 

alocação de pessoal. 

• Regulação: em mercados emergentes, não só o Estado intervém de forma muito mais 

considerável, como também é mais difícil para as empresas prever as ações das 

organizações regulatórias. Leis possuem, em geral, critérios subjetivos e há espaço 

para a ação de intermediários experientes, seja por meio da construção de conexões, 

corrupção e até mesmo educação dos agentes do governo. 

• Garantia de cumprimento de contratos: apesar do alto envolvimento dos governos 

em mercados emergentes, essas economias tem carência de mecanismos efetivos de 

garantia de contratos. A confiança no sistema judiciário é um elemento que facilita a 
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realização de negócios, entretanto, os tribunais nos mercados emergentes geralmente 

são ineficientes e agem com preciosismo. 

 

Com base nos vácuos institucionais, Khanna et al. (2005) propõem um modelo para mapear o 

contexto institucional baseado em cinco critérios, analisando comparativamente o contexto 

dos países do BRIC versus EUA e União Europeia (EU). O primeiro critério é relacionado aos 

sistemas políticos e sociais. O Quadro 3 apresenta seus componentes. Em comparação às 

economias desenvolvidas, há maiores níveis de corrupção e burocracia, mas em níveis 

diferentes entre os países do BRIC. A China se destaca pelo poder e controle do partido 

comunista, que reprime a imprensa e outros agentes da sociedade civil. O governo chinês 

exerce forte influência não só nas empresas que atuam no seu mercado, como também nas 

multinacionais chinesas (Peng, 2012). 

 

Quadro 3. Contexto Institucional BRIC x EUA/EU – Sistemas políticos e Sociais 
EUA e EU Brasil Rússia Índia China 

Estrutura Política 
Democracias são 
vibrantes. Empresas 
contam com estado de 
direito e aplicação justa 
dos contratos legais. 

Democracia é vibrante, 
burocracia excessiva, 
bolsões de corrupção no 
governo federal e 
estadual. 

Governo central e feudos 
regionais coexistem. 
Burocracia é sufocante. 
Corrupção existe em 
todos os níveis. 

Democracia é vibrante. 
Governo é altamente 
burocrático. Corrupção é 
excessiva nacional e 
regionalmente. 

O partido comunista 
mantém o monopólio do 
poder político. Governos 
locais decidem sobre 
políticas econômicas. 
Alguns Funcionários 
locais abusam do poder 
para ganho pessoal 

Sociedade Civil 
A imprensa é dinâmica e 
fiscaliza abuso do 
governo e empresas. 
ONGs poderosas 
influenciam políticas 
sociais e ambientais das 
empresas. 

A imprensa local 
funciona como agente de 
vigilância. A influência 
de ONGs locais é 
marginal 

A imprensa é controlada 
pelo governo. ONGs são 
subdesenvolvidas e 
desorganizadas 

Uma imprensa dinâmica 
e ONGs vigilantes 
funcionam como 
controles das empresas e 
dos políticos 

A imprensa é 
amordaçada pelo 
governo e existem 
poucas ONGs 
independentes. Empresas 
não precisam se 
preocupar com críticas, 
mas não podem contar 
com a sociedade civil 
para controlar abusos de 
poder. 

Fonte: Khanna et al. (2005) 
 

O segundo critério é a abertura, sob amplos pontos de vista. Por exemplo, muitos executivos 

acreditam que a China é uma economia aberta porque o governo dá boas-vindas a 

investimentos diretos, ao contrário da Índia, que fornece tratamento menos amistoso às 

multinacionais. Entretanto, a Índia é muito mais aberta a ideias ocidentais e as pessoas podem 

viajar livremente por lá. Por ouro lado, na China, por décadas, o governo proibiu viagens 

internacionais dos seus cidadãos e, até hoje, impede alguns “conceitos” internacionais de 

entrarem no país. O Quadro 4 mostra a comparação completa entre os países. 
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Quadro 4. Contexto Institucional BRIC x EUA/EU – Abertura 
EUA e EU Brasil Rússia Índia China 

Modalidades de entrada 
Permitem todas as 
formas de investimento 
externo, exceto quando o 
governo vê riscos de 
monopólio ou questões 
de segurança. 

Tanto investimento em 
novos negócios como 
aquisições são estratégias 
de entrada possíveis. 
Empresas se unem a 
parceiros locais para 
obter know-how local. 

Tanto investimento em 
novos negócios como 
aquisições são possíveis, 
mas difíceis. Empresas 
formam alianças para 
ganhar acesso ao 
governo a informações 
locais. 

Restrições para novos 
negócios e aquisições 
incentivam joint-
ventures. Burocracia 
dificulta as empresas em 
setores em que o governo 
permite investimentos 

O Governo permite 
investimento em novos 
negócios e aquisições são 
possíveis, mas difíceis. 
Empresas adquiridas são 
de origem estatal e 
possuem passivos 
ocultos. Alianças 
permitem às empresas 
alinhar interesses com 
todos os níveis do 
governo 

Fonte: Khanna et al. (2005) 
 

O terceiro critério é o mercado de produtos. Os países emergentes abriram seus mercados e 

os impulsionaram rapidamente nas últimas décadas, mas as empresas ainda lutam para 

conseguir informações confiáveis sobre seus clientes, especialmente os de baixa renda 

(Quadro 5).  

 

Quadro 5. Contexto Institucional BRIC x EUA/EU – mercado de produtos 
EUA e EU Brasil Rússia Índia China 

Desenvolvimento de produtos e direitos de propriedade intelectual (DPI) 
Sofisticadas capacidades 
de desenvolvimento de 
produtos disponíveis. 
Governos garantem DPI 
e protegem marcas, 
portanto investimentos 
em pesquisa e 
desenvolvimento (P&D) 
traz vantagens 
competitivas. 

Existe capacidade de 
desenvolvimento local. 
Há disputas de DPI com 
os EUA em alguns 
setores. 

O país tem forte 
capacidade de 
desenvolvimento local, 
mas apresenta atitude 
ambígua em relação ao 
DPI. Existe autoridade 
regulatória suficiente, 
mas a execução é 
desigual. 

O país tem alguma 
capacidade de 
desenvolvimento local. 
Há problemas de DPI 
com os EUA em alguns 
setores. Agentes 
regulatórios monitoram 
qualidade de produtos e 
pirataria. 

Imitação e pirataria são 
abundantes. Punições por 
roubo de DPI variam 
entre províncias e de 
acordo com o nível de 
corrupção. 

Base de Fornecedores e Logística 
As empresas usam 
fornecedores nacionais e 
internacionais. Firmas 
terceirizam e movem 
operações para outros 
países ao invés de 
verticalizar. A 
infraestrutura é altamente 
desenvolvida, mas as 
áreas urbanas estão 
saturadas. 

Há fornecedores 
disponíveis na região do 
Mercosul. Uma boa rede 
de rodovias, aeroportos e 
portos existe. 

As empresas podem 
dispor de fornecedores 
locais para componentes 
simples. A região 
europeia possui rede 
logística decente, mas a 
região trans-Ural da 
Rússia não é bem 
desenvolvida. 

Existem fornecedores 
disponíveis, mas sua 
qualidade e 
confiabilidade variam 
muito. Rodovias estão 
em más condições. 
Portos e aeroportos não 
estão ainda 
desenvolvidos. 

Diversos fornecedores 
possuem fortes 
capacidades de 
manufatura, mas poucos 
possuem habilidades 
técnicas. A rede de 
rodovias é bem 
desenvolvida e a 
estrutura de portos é 
excelente. 

Percepção de marca e Gestão 
Os mercados são 
maduros e existem fortes 
marcas locais e globais. 
A profusão de marcas 
confunde os clientes. 
Diversas agências de 
propagandas são 
disponíveis. 

Os consumidores 
aceitam tanto marcas 
locais como globais. 
Agências de propagandas 
locais e globais estão 
presentes. 

Os consumidores 
preferem marcas locais 
para automóveis e alta 
tecnologia. Marcas locais 
prosperam em nos 
negócios de alimentos e 
bebidas. Algumas 
agências de propaganda 
locais e globais estão 
disponíveis. 

Os consumidores 
compram tanto marcas 
locais como globais. 
Agências de propagandas 
globais estão presentes, 
mas tem sido menos bem 
sucedidas que as locais. 

Os consumidores 
preferem comprar 
produtos de empresas 
americanas, europeias e 
japonesas. Agências de 
propaganda 
multinacionais dominam 
o mercado. 

Fonte: Khanna et al. (2005) 
 

O quarto critério é o mercado de trabalho. Apesar da abundância populacional, as empresas 

em mercados emergentes enfrentam sérias dificuldades no recrutamento de gestores e de 
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pessoal qualificado. Há relativamente poucas firmas de recrutamento e seleção em países de 

baixa renda, e as poucas que existem são focadas em cargos de liderança. Faculdades de 

engenharia, escolas de negócio e institutos de treinamento proliferaram, mas, salvo poucas 

exceções, não existe uma maneira de se certificar sobre quais realmente formam gestores 

qualificados. O Quadro 6 apresenta a comparação para os mercados de trabalho. 

 

Quadro 6. Contexto Institucional BRIC x EUA/EU – mercado de trabalho 
EUA e EU Brasil Rússia Índia China 

Mercado de gestores 
Existe ampla e variada 
abundância de gestores 
talentosos e bem 
treinados. 

A ampla abundância de 
talentos gerenciais possui 
níveis variados de 
proficiência em inglês. 
Tanto gestores locais 
como expatriados 
ocupam cargos de 
liderança. 

A ampla abundância de 
talentos gerenciais possui 
níveis variados de 
proficiência em inglês, é 
suplantada por 
expatriados. Agências de 
empregos estão em 
expansão. 

O país possui uma 
grande rede de talentos 
gerenciais fluentes em 
inglês e formados por 
escolas técnicas e de 
negócios. Gestores locais 
são preferidos em relação 
a expatriados. 

Existe um mercado 
relativamente pequeno 
para gestores, 
especialmente em 
regiões afastadas da 
costa. Muitos gestores 
médios e seniores não 
são fluentes em inglês. 
Um grande número de 
gestores são expatriados. 
Alguns membros da 
diáspora chinesa 
retornaram para trabalhar 
na China. 

Mercado de trabalhadores  
O nível de sindicalização 
varia entre países. 
Greves são frequentes na 
Europa, especialmente 
no setor público e 
industrial, mas não nos 
EUA 

Sindicatos são fortes e 
pragmáticos, o que 
significa que as 
companhias conseguem 
negociar acordos com 
eles. 

Sindicatos são presentes, 
mas sua influência está 
se reduzindo, com 
exceção de setores como 
mineração e rodovias. 

O movimento sindical é 
ativo e volátil, apesar de 
estar se tornando menos 
importante. Sindicatos 
possuem fortes conexões 
políticas. 

Os trabalhadores podem 
se afiliar à federação de 
sindicatos de toda a 
China (ACFTU). 
Historicamente, não há 
registros de greves, com 
exceções de eventos em 
indústrias de Hong Kong 
e Taiwan. 

Fonte: Khanna et al. (2005) 
 

Finalmente, o último critério é o mercado de capitais, notavelmente carente de sofisticação 

nos mercados emergentes. Há, em grande parte, carência de intermediários, como agências de 

rating, analistas de investimento e empresas de venture capital. Assim como os investidores, 

também os fornecedores de empréstimos não têm acesso a informações acuradas sobre as 

empresas. Adicionalmente, níveis de governança corporativa tendem a ser mais pobres nessas 

economias, que costumam apresentar altos níveis de nepotismo (Dieleman & Sachs, 2008; 

Lazzarini & Musacchio, 2010). O Quadro 7 apresenta a comparação entre os países do BRIC 

e EUA/EU para os mercados de capitais. 

 

Quadro 7. Contexto Institucional BRIC x EUA/EU – mercado de capitais 
EUA e EU Brasil Rússia Índia China 

Dívida e patrimônio 
Empresas conseguem 
facilmente contrair 
dívidas em bancos e 
emitir títulos. Integração 
com mercado de ações 
dá acesso às empresas 
para um grande número 

Um bom sistema 
bancário existe e há um 
mercado saudável para 
ofertas iniciais de ações 
(IPOs). Indivíduos ricos 
conseguem investir em 
fundos internacionais. 

O sistema bancário é 
forte, porém é dominado 
por bancos estatais. O 
crédito ao consumidor é 
crescente, bem como o 
mercado de IPOs. 
Empresas necessitam 

O sistema bancário local 
é bem desenvolvido. 
Multinacionais podem 
confiar em bancos locais 
para necessidades. Há 
patrimônio (equity) 
disponível para entidades 

O sistema bancário e o 
mercado de ações são 
subdesenvolvidos. 
Empresas estrangeiras 
devem emitir dívidas e 
ações em seus mercados 
de origem. 



55 
 

EUA e EU Brasil Rússia Índia China 
de investidores. incorporar subsidiárias 

locais para aumentar o 
capital. 

locais e estrangeiras.  

Capital de risco, ou Venture Capital (VC) 
VC é geralmente 
disponível em áreas 
urbanas para 
determinados clusters, 
com exceção ao sul da 
Europa. 

Alguns poucos atores 
locais atuam de forma 
ativa em VC. 

Somente empresas nos 
negócios mais rentáveis, 
como imóveis e recursos 
naturais, podem acessar 
VCs. 

VC somente está 
disponível em algumas 
cidades e provém da 
diáspora indiana. 

A disponibilidade de VC 
é limitada. 

Padrões contábeis 
Um alto nível de 
transparência existe além 
das demonstrações 
contábeis. 

O sistema de 
informações financeiras 
é baseado em um sistema 
de common-law e 
funciona bem. 

O sistema modificado de 
relatórios financeiros 
soviético funciona bem. 
Bancos estão se 
movendo para padrões 
contábeis internacionais. 

O sistema de 
informações financeiras 
é baseado em um sistema 
de common-law e 
funciona bem. 

Há pouca transparência 
corporativa. Os padrões 
contábeis chineses não 
são rígidos, apesar do 
desejo da Comissão 
Regulatória de Valores 
Imobiliários de apertar as 
regras de divulgação. 

Dificuldades financeiras (financial distress) 
Processos de falência 
eficientes favorecem 
determinados grupos de 
interesses (credores, 
trabalhadores ou 
acionistas) em certos 
países. 

Os processos permitem 
às empresas a 
permanecerem no 
negócio ao invés de 
saírem. Processos de 
falência existem, mas são 
ineficientes. 

Processos e leis de 
falência bem 
desenvolvidos. 
Corrupção distorce 
execução das falências. 

Processos de falência 
existem, mas são 
ineficientes. Promotores 
encontram dificuldades 
em vender ou fechar 
empresas “doentes”. 

Empresas podem usar 
processos de falência em 
alguns casos. Processos 
de write-offs são comuns. 

Fonte: Khanna et al. (2005) 
 

 

O contexto institucional afeta o desempenho econômico do país (Acemoglu et al., 2005). É só 

pensar nos caminhos divergentes que trilharam as duas Coréias (Norte e Sul) e as duas 

Alemanhas (Ocidental e Oriental). Sob o ponto de vista econômico, enquanto uma sofreu uma 

estagnação sob o modelo de planejamento central e propriedade coletiva, a outra prosperou 

sob condições de propriedade privada e economia de mercado (Acemoglu et al., 2000). 

 

Acemoglu & Johnson (2003) encontraram forte suporte para a importância das instituições 

que protegem direitos de propriedade (property rights institutions) no desenvolvimento 

econômico dos países. Economias que proporcionam maiores restrições aos políticos e elites, 

e maior proteção contra a expropriação por esses grupos poderosos, apresentam renda per 

capita e taxas de investimentos substancialmente maiores, maior proporção do crédito para o 

setor privado em relação ao PIB e mercados de capitais mais desenvolvidos. Em contraponto, 

encontraram um papel muito mais limitado das instituições contratuais (contracting 

institutions). Países com mais formalismo legal possuem menor desenvolvimento do mercado 

de capitais.  

 

Dado o diferente contexto institucional de cada país, diferentes também devem ser as reações 

das empresas ao ambiente em que atuam. Sob a ótica econômica, maiores custos de transação 
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sugerem uma preferência por estruturas de governança hierárquicas sobre o mercado privado, 

resultando em comportamentos oportunistas, normalmente combatidos com leis de contratos, 

confiança e reputação (Hoskisson et al., 2000).  

 

Sob a ótica da RBV, firmas em países emergentes são capazes de criar capital institucional 

para aumentar a capacidade de uso dos seus recursos. Os recursos que geram vantagem 

competitiva em países emergentes são, de forma geral, intangíveis e dependem de boas 

relações com governos locais. Porém, na medida em que as instituições mudam, as vantagens 

competitivas podem enfraquecer. Portanto, as empresas devem entender a relação entre seus 

ativos e a natureza de mudança da infraestrutura institucional e das características do setor. Na 

medida em que os mercados competitivos se desenvolvem, a aquisição de recursos se torna 

cada vez mais importante (Dawar & Frost, 1999). Se por um lado as instituições apresentam 

barreiras às organizações, por outro podem facilitar a estratégia, permitindo às empresas 

reagir e exercer um papel ativo no ambiente institucional (Hoskisson et al., 2000).  

 

Um fenômeno observado em países emergentes é a forte presença de grupos econômicos 

(Colpan, Hikino, & Tan, 2010; M. S. Granovetter, 2005; Khanna & Yafeh, 2005; Xavier, 

Kallás, Marcon, & Bandeira-de-Mello, 2014; Xavier, 2011; Yiu, Lu, Bruton, & Hoskisson, 

2007). Altos custos de transação são as causas mais citadas para explicar a maior incidência 

de diversificação em economias emergentes (Hoskisson et al., 2000). Se nas economias 

americanas e europeias é presente a crença de que a diversificação destrói valor (Lang & 

Stulz, 1993), há fortes evidências de que há benefícios associados a conglomerados em 

economias emergentes, como Índia (Khanna & Palepu, 2000) e Indonésia (Dieleman & 

Sachs, 2008; Khanna & Rivkin, 2001). Essa contradição existe porque a fragilidade das 

instituições formais, principalmente na Ásia, faz com que sejam cada vez mais relevantes três 

aspectos (Peng, 2002). O primeiro são as relações interpessoais. Apesar de os gestores 

investirem grande parte do seu tempo e energia em relações interpessoais, na Ásia isso é ainda 

mais importante pela falta de informações confiáveis disponíveis. O segundo é a importância 

da existência de uma conexão externa entre executivos e grupos de interesse chave, 

especialmente oficiais de governo (Caldeira, Costa, & Kallás, 2011; Costa, 2012; Gama, 

2014; B. R. Schneider, 2009). Dada a necessidade de combater a incerteza, não é de se 

estranhar o fato de que os gestores mantenham um número desproporcionalmente maior de 

contatos com agentes governamentais que em outros países. Presentes, corrupção e nepotismo 

podem se tornar práticas comuns. Porém, isso não é tudo: em muitos casos, educação do 



57 
 

governo pode se mostrar uma estratégia mais importante que troca de favores (Khanna & 

Palepu, 1997). O terceiro aspecto é a importância da reputação do conglomerado, que serve 

como um forte, porém informal, sinal para redução de incertezas de clientes e investidores. 

Como nos mercados de consumo são raras as organizações de proteção ao consumidor e baixa 

é a eficiência das agências regulatórias, os consumidores tendem a ser mais resistentes a 

marcas novas. Por exemplo, os negócios de internet na Ásia são dominados pelos grandes 

conglomerados. Portanto, em mercados emergentes, conglomerados diversificados 

compensam a falta de instituições formais, na medida em que executa por conta própria 

funções básicas, como acesso a capital, obtenção de informações e garantia de contratos 

(Peng, 2002). Vistos como dinossauros no ocidente, conglomerados diversificados podem 

ainda adicionar valor em outros contextos. Isso explica a existência dos chaebol na Coréia, 

das business houses na Índia e dos grupos na América Latina (Khanna & Palepu, 1997). 

 

Em países com instituições “fracas”, a variância do desempenho das firmas pode ser superior 

se comparada com países com instituições mais “fortes”. Isso porque a mudança constante do 

ambiente cria a necessidade (e uma oportunidade) de mudança de escopo e de modelo de 

governança para as empresas. Entretanto, esse processo não é linear. Primeiro, nas economias 

emergentes, instabilidades e choques causam incertezas e, consequentemente, postergação de 

investimentos. Adicionalmente, dadas as limitações de infraestrutura, é comum a incidência 

de comportamentos oportunistas e interpretações e respostas diferentes por parte das empresas 

(Hoskisson et al., 2000).  

 

Baseadas em premissas como essa, uma série de trabalhos empíricos foi realizada em países 

emergentes no sentido de apontar e entender o impacto das mudanças institucionais no 

desempenho das firmas em países emergentes. 

 

López de Silanes & Chong (2004) apontam que a privatização na América Latina não 

somente melhorou o desempenho das firmas, mas também aumentou seus produtos, gerando 

melhorias de produtividade, benefícios fiscais, melhoria da qualidade e maior acesso aos 

pobres. 

 

Cuervo-Cazurra & Dau (2009) propõem que reformas pró-mercado (pro-market reforms) 

afetaram positivamente a rentabilidade das firmas em países em desenvolvimento (em 

especial da América Latina) porque as melhorias que as acompanham reduzem custos de 
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agência das firmas. Afirmam ainda que as firmas se beneficiam desigualmente das reformas 

porque seus problemas de agência são afetados de forma diferente. Empresas de propriedade 

doméstica (estatais ou privadas) se beneficiaram mais das reformas institucionais que 

empresas de capital estrangeiro. Posteriormente, Dau (2012) acrescenta que tais reformas 

também estimularam a internacionalização por meio da redução de imperfeições de mercado e 

do aumento da competição doméstica. Entretanto, sugere que esse efeito é maior para 

empresas privadas que públicas. 

 

Hermelo & Vasollo (2010) endereçaram a questão da sustentabilidade dos retornos anormais 

em economias emergentes hipercompetitivas, e sua relação com fatores institucionais, usando 

também bases de dados de empresas latino-americanas. Concluíram que a manutenção dos 

retornos superiores é possível, mas que o desenvolvimento de um contexto institucional 

acelera a saída das empresas das situações de anormalidade de retorno. Sugerem ainda, ao 

contrário do que sugere a interpretação do trabalho de Cuervo-Cazurra & Dau (2009), que as 

empresas domésticas têm mais dificuldade de manter retornos superiores que as de capital 

externo. Posteriormente sugerem que o efeito país é ainda menos importante em países 

emergentes (no caso, latino-americanos) que em países desenvolvidos (Hermelo & Vassolo, 

2012).  

 

Rodrigo Bandeira-de-Mello, Caldeira, Kallás, & Marcon (2011), analisando as empresas de 

capital aberto brasileiras, encontraram evidências que diferentes períodos institucionais 

brasileiros – pré-real (1986-1993), real (1994-2001) e era Lula (2002-2009) – influenciaram 

de forma diferente os resultados de empresas e setores no país (Tabela 4).  

 

Tabela 4. Business Landscapes para diferentes períodos institucionais Brasileiros 

Fonte: Bandeira-de-Mello et al. (2011) 

1986-1993 1994-2001 2002-2009
Std Dev Std Dev Std Dev

Sectors ROE Sectors ROE Sectors ROE
Banking and Insurance 12.1% 6.2% 378,973    Oil & Gas 13.2% 10.8% 318,973    Oil & Gas 21.2% 11.6% 658,473    
Mining 10.7% 5.9% 147,876    Banking and Insurance10.0% 7.8% 442,274    Auto 16.8% 9.9% 106,287    
Retail 9.3% 3.9% 81,587      Mining 6.6% 7.4% 235,164    Transportation 15.5% 11.2% 333,535    
Oil & Gas 9.2% 6.0% 179,386    Retail 4.4% 10.7% 145,156    Steel 14.5% 12.5% 433,329    
Telecom 7.9% 3.3% 629,099    Ind. Machinery 4.2% 13.9% 115,009    Banking and Insurance 14.3% 9.4% 721,376    
Auto 6.2% 9.2% 70,207      Auto 2.7% 12.0% 87,968      Retail 12.6% 15.9% 117,738    
Construction 6.0% 2.0% 31,402      Pulp and Paper 2.4% 5.0% 735,237    Energy (elet.) 11.0% 13.1% 691,836    
Ind. Machinery 5.9% 6.9% 61,894      Chemical 2.4% 10.0% 244,614    Ind. Machinery 10.7% 12.0% 218,391    
Clothing 5.0% 5.3% 58,763      Food 2.3% 8.8% 163,825    Chemical 9.6% 10.9% 228,729    
Pulp and Paper 4.3% 3.7% 559,818    Construction 1.4% 4.7% 47,239      Mining 8.8% 15.7% 245,117    
Food 3.7% 5.1% 105,175    Eletronics 1.3% 15.5% 147,120    Construction 7.7% 7.1% 241,533    
Chemical 2.5% 4.4% 159,496    Energy (elet.) 0.9% 6.8% 1,208,703 Pulp and Paper 7.0% 11.4% 779,908    
Eletronics 1.2% 10.6% 73,526      Steel 0.0% 11.2% 284,795    Eletronics 6.8% 7.8% 126,620    
Steel 0.1% 5.8% 205,910    Clothing -0.4% 7.3% 90,326      Food 5.0% 10.2% 374,928    
Energy (elet.) -4.7% 4.0% 1,659,361 Telecom -2.2% 19.4% 679,975    Telecom 4.0% 6.3% 1,158,977 
Transportation -34.5% 13.4% 192,693    Transportation -8.5% 11.4% 84,702      Clothing -2.3% 17.2% 104,346    

EquityROE Equity ROE Equity ROE
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A literatura, entretanto, ainda não versou sobre a diferença do impacto das variáveis 

institucionais para cada setor da economia (ou grupos de setores), nem ao menos sobre quais 

condições setoriais poderiam influenciar ou até mesmo moderar tal relação. Todas as 

pesquisas encontradas na revisão da literatura analisaram o impacto dos fatores institucionais 

ou o efeito país de forma consolidada. A seção a seguir aprofunda o entendimento dos 

conceitos de setores, grupos econômicos e, objeto dessa tese, concentração de mercado e 

poder de barganha. Em seguida, a hipótese aborda como e por que a concentração de mercado 

afeta a relação entre instituições e desempenho das firmas. 

 

 

2.3 A Economia Industrial: setores, grupos econômicos, concentração de mercado e poder de 

barganha 

 

Os termos economia industrial, oriundo do idioma francês, e organização industrial, oriundo 

do inglês, são indistintamente utilizados no Brasil para denominar uma área de conhecimento 

que surgiu nos anos 50, motivada pela busca de novos meios e métodos para estudar a 

dinâmica real de setores industriais como contraponto à tradição microeconômica clássica. 

Apesar de abrigar uma grande diversidade de linhas de pensamento, duas correntes principais 

emergiram: a abordagem tradicional (mainstream) e a abordagem alternativa, chamada de 

schumpeteriana ou institucionalista (Hasenclever & Kupfer, 2002).  

 

A primeira corrente desenvolveu-se a partir do trabalho de Joe S. Bain (1959), culminando 

com a representação teórico-analítica proposta por F. M. Scherer (1977) conhecida como 

modelo estrutura-conduta-desempenho (SCP). Tem como principal objetivo a alocação de 

recursos escassos sob as hipóteses de equilíbrio e maximização dos lucros. Posteriormente, 

alguns desenvolvimentos de conceitos relacionados às interações de empresas, baseados em 

conceitos matemáticos ou, em outras palavras, teoria dos jogos (Kreps, Milgrom, Roberts, & 

Wilson, 1982; Kreps, 1990), levaram os estudiosos a rebatizar essa corrente de nova 

economia industrial. Nesse desdobramento, há um aumento da importância das condutas 

empresariais na determinação das estruturas de mercado e a empresa deixa de ser um agente 

passivo para adotar estratégias discricionárias. Os principais fundamentos da ação 

governamental na preservação da concorrência (regulação) e seus efeitos sobre a estrutura do 
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setor e sobre a estratégia da empresa (defesa da concorrência) são oriundos dessa corrente 

(Hasenclever & Kupfer, 2002). 

 

A segunda corrente filia-se diretamente a Joseph Schumpeter (1961) e tem como objetivo 

central o estudo da dinâmica da criação de riqueza das empresas. Essa corrente tem uma 

preocupação menos normativa que a anterior, levando em consideração as instituições e a 

história como elementos fundadores da teoria. Nesse sentido, a organização interna da 

empresa não resulta de um procedimento de minimização de custos, mas da constituição da 

capacidade de inovação. A empresa é um objeto de estudo relevante, razão pela qual o estudo 

de suas estratégias torna-se obrigatório para a compreensão da dinâmica dos setores 

industriais (Hasenclever & Kupfer, 2002).  

 

Destaca-se também a contribuição de Oliver Williamson (1975, 1985), que ampliou e 

consolidou a tradição inaugurada por Coase (1937, 1972), ao enfatizar a natureza institucional 

da empresa visando explicar as diferentes formas de organização interna das corporações, as 

configurações industriais daí decorrentes e as implicações sobre o funcionamento dos 

mercados. 

 

Para Hasenclever & Kupfer (2002), a evolução da economia industrial é marcada, entre 

outros, pela tentativa de oferecer conceitos de setor (industry) e mercado mais adequados à 

análise econômica. No âmbito da dicotomia concorrência perfeita/monopólio que marca essa 

escola, o mercado é tratado como um espaço abstrato de encontro de oferta e demanda, 

adotando-se uma noção de produto como algo absolutamente bem definido e, portanto, 

perfeitamente distinguido na análise dos consumidores. Nesse sentido, o mercado reflete, em 

última instância, o conjunto de empresas (mono) produtoras desta mercadoria, de forma que 

cada setor corresponde a um mercado. Entretanto, em um contexto marcado pela crescente 

diversificação de produtos, não há importância atribuída pela economia clássica para a 

existência de produtos que possam se substituir. O mercado, portanto, para a economia 

industrial, corresponde à demanda por um grupo de produtos substitutos próximos entre si. O 

setor, por sua vez, é definido pelo grupo de empresas voltadas para a produção de mercadorias 

que são substitutas próximas entre si e, desta forma, fornecidas a um mesmo mercado. 

 

De forma geral, portanto, mercado e setor representam espaços de concorrência cuja 

delimitação não é, e nem pode ser, estanque – nem no que se refere à definição do produto, 
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nem quanto aos objetivos concorrenciais e de expansão. Do ponto de vista metodológico, a 

questão é definir o corte analítico – qual efetivamente é o grupo de produtos que compõem o 

mercado e, portanto, que conjunto de empresas faz parte da análise da concorrência 

(Hasenclever & Kupfer, 2002).  

 

Há muita discussão e controvérsia na literatura da economia industrial sobre qual a unidade 

correta de pesquisa e análise – firma, setor ou estratificações entre setores. Normalmente, dois 

critérios são usados para definir as barreiras entre setores: mercados e tecnologias. O critério 

do mercado inclui dentro de um determinado setor os produtos que são suficientemente 

similares para serem entendidos como substitutos próximos sob os olhos do comprador. O 

critério tecnológico (Andrews, 1951) classifica os setores de acordo com a similaridade dos 

processos das firmas. Quebras na cadeira de elasticidade cruzada da oferta são examinadas 

(McGee & Thomas, 1986). 

 

Dentro dessa linha, conceitos como barreiras à entrada (Bain, 1959), barreiras à mobilidade 

(Caves & Porter, 1977) e mecanismos de isolamento (Rumelt, 1997) tornam-se relevantes na 

definição e delimitação dos setores. Inicialmente, as teorias da economia industrial viam os 

setores como unidades homogêneas. Assumia-se que as firmas em um setor eram semelhantes 

em todas as dimensões econômicas importantes, exceto pelo seu tamanho. Nesse contexto, 

um considerável grupo de pesquisadores assumia que muitos setores eram caracterizados pela 

existência de poder de mercado compartilhado entre suas empresas. Esse poder de mercado 

seria dado pela existência de barreiras estruturais à entrada de novos competidores e por 

características setoriais (como concentração de vendedores, por exemplo) que levariam ao 

reconhecimento da dependência mútua entre competidores e, consequentemente, redução da 

rivalidade entre eles a níveis inferiores aos ideais para um mercado competitivo (Bain, 1959). 

As barreiras à entrada protegeriam de forma idêntica todas as empresas já existentes no 

mercado. Portanto, poder de mercado seria um ativo compartilhado por todas as empresas já 

existentes na proporção exata de suas vendas. Lucros anormais seriam a manifestação desse 

poder e os níveis de rentabilidade seriam os mesmos entre as firmas dentro de um setor, 

exceto por distúrbios aleatórios. 

 

Caves & Porter (1977) propuseram uma teoria de barreiras à mobilidade como extensão aos 

conceitos até então propostos de barreiras à entrada. Isso porque sugerem que o processo de 

entrada de uma empresa seria uma decisão de investimento tomada sob condições de 
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incertezas e interdependência conjectural. Além disso, acrescentam que estruturas de 

subgrupos de setores impedem a mobilidade dentro do mesmo setor, influenciando o 

comportamento e o processo de tomada de decisões, seja de empresas estabelecidas como de 

novas em um setor. Portanto, concluem que as condições competitivas em diferentes grupos 

são distintas e, consequentemente, estabilidades de participações de mercado, entrada de 

novos competidores e vários outros aspectos de estrutura de mercado, conduta e desempenho.  

Tais ideias influenciaram a criação de um agrupamento mais fino de setores, chamado de 

grupos estratégicos, termo criado por Michael S. Hunt (1972), em sua tese e popularizado por 

Porter (1980). Para McGee & Thomas (1986), esse conceito parece estar relacionado com o 

lado da oferta, uma vez que procura identificar estruturas e agrupamentos dentro dos setores, 

mas é, de fato, baseado na similaridade de comportamento entre empresas. Tais grupos são 

chamados de estratégicos por causa do critério como são observados. As escolhas estratégicas 

nas quais são baseadas são essencialmente de longo prazo e de difícil reversão, resultando em 

subdivisões mais rígidas que as convencionais. Se esses grupos existem, eles claramente têm 

implicações para os padrões de competição entre setores, ajudam a entender a 

interdependência oligopolista e enriquecem o paradigma SCP da economia industrial. 

Fiegenbaum & Thomas (1995) sugerem que os grupos estratégicos representam uma 

característica setorial relativamente estável. Adicionalmente, afirmam que tais grupos 

apresentam desempenhos diferentes entre si e que tais diferenças parecem persistir com o 

tempo. 

 

Seguindo a exposição tradicional das barreiras à entrada, as barreiras à mobilidade 

representam para os membros do grupo um investimento em um ativo coletivo, às vezes 

intangível, que beneficia de forma compartilhada os membros do grupo. Ex-ante, o 

investimento é arriscado, dado que os custos são irrecuperáveis  (McGee & Thomas, 1986). 

As barreiras à mobilidade são classificadas em 3 características (Quadro 8): estratégias 

mercadológicas, características de fornecimento do setor e características específicas da 

gestão e propriedade das firmas. As estratégias mercadológicas são, claramente, variáveis de 

decisão da firma. Entretanto, mais do que isso, representam escolhas estratégicas, pois o 

contexto (riposte) competitivo requer um investimento inicial custoso e demanda tempo até 

que se viabilize a competição em termos de igualdade com as empresas já estabelecidas. 

Adicionalmente, o investimento é arriscado, não havendo garantias de que haverá retorno 

(McGee & Thomas, 1986). 
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Quadro 8 – Fontes de barreiras à mobilidade  
Estratégias mercadológicas Características de fornecimento do setor Características das firmas 
• Linhas de produtos 
• Tecnologias do usuário 
• Segmentação de mercado 
• Canais de distribuição 
• Marcas 
• Cobertura geográfica 
• Sistemas de vendas 

• Economias de escala: produção, 
marketing, administração 

• Processos de produção 
• Capacidade de P&D 
• Marketing e sistemas de distribuição 

• Propriedade 
• Estrutura organizacional 
• Sistemas de controle 
• Competências gerenciais 
• Fronteiras da firma: diversificação, integração 

vertical 
• Tamanho da firma 
• Relacionamento com grupos de influência 

Fonte: adaptado de McGee & Thomas (1986). 

 

As características de fornecimento setoriais relacionam-se diretamente à ideia de entrada 

cruzada e elasticidade cruzada da oferta. As barreiras à entrada no setor em geral tendem a ser 

menores para alguns entrantes completamente novos do que as barreiras à mobilidade que 

impeçam o reposicionamento de firmas incumbentes (McGee & Thomas, 1986). Finalmente, 

as características das firmas incluem sua estrutura organizacional e as capacidades gerencias 

para aproveitá-las eficientemente. A estrutura segue a estratégia (Chandler, 1962), mas a 

relação é também recursiva (Caves, 1980). 

 

As similaridades entre barreiras à mobilidade (Caves & Porter, 1977) e mecanismos de 

isolamento (Rumelt, 1997) também devem ser notadas. A noção de mecanismos de 

isolamento generaliza o conceito de barreiras à mobilidade e o vincula às características 

únicas da firma e à presença de capital e recursos idiossincráticos. 

 

Os estudos de Reger & Huff (1993) sugerem que os grupos estratégicos são de fato 

percebidos pelos estrategistas, constituindo-se em algo mais do que conveniências analíticas 

usadas pelos pesquisadores. São, de fato, parte de como os estrategistas percebem o ambiente 

e se organizam. Eles propõem ainda que o conceito seja ampliado a partir de cinco aspectos. 

O primeiro é que cada firma não precisa ter uma posição estratégica. Se a estratégia pode ser 

vista como um padrão ao decorrer do tempo (Mintzberg, 1978), é provável que algumas 

empresas não tenham uma estratégia coerente. Incluir tais empresas em determinados grupos 

pode diminuir a utilidade dos estudos de posicionamento estratégico. O segundo é que a 

participação em grupos estratégicos é uma questão de intensidade. Cada grupo estratégico é 

composto por um conjunto principal de firmas (core group) que define seu posicionamento, e 

firmas secundárias que se alinham com as principais em uma série de questões, apesar de 

tomarem suas decisões individuais. Teóricos nomeiam esse fenômeno como membership 

gradience, ou ainda gradiente de participação (Brent & Kay, 1969; Zadeh, 1965). O terceiro 

aspecto é que as firmas em alguns grupos tendem a ser mais associados entre si enquanto que 
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em outros a relação entre firmas seja mais diversa. Em outras palavras, o grau de unicidade 

entre grupos pode variar. Em quarto lugar, alguns setores podem ser caracterizados pela 

presença de sobreposições de grupos estratégicos. Firmas nas intersecções entre grupos 

podem ainda perceber a viabilidade da criação de um novo grupo estratégico, a fim de evitar a 

armadilha de ficarem “stuck in the middle”, como proposto por Porter (1980). Finalmente, o 

último aspecto é que, para períodos de tempo determinados, a estrutura do grupo estratégico 

pode não estar aparente, ou não existir. Mintzberg (1978, 1987a, 1987b) sugere que as firmas 

frequentemente passam por períodos de escolha de suas estratégias antes de estabelecer uma 

direção. O mesmo pode valer para setores e para grupos estratégicos. As condições 

econômicas podem estar de tal forma que as firmas não tenham condições de formular e 

seguir estratégias consistentes e, a medida que as empresas mudem suas estratégias, podem 

desestabilizar o setor. Reger e Huff (1993), entretanto, não encontraram evidências de 

mudanças rápidas e intensas em suas pesquisas.  

 
Figura 8 – Grupos estratégicos (Reger & Huff, 1993, p. 117) 

 

A Figura 8 apresenta a visão geral do conceito de grupos estratégicos a partir dos conceitos 

discutidos. As core firms são as firmas principais, altamente associadas ao grupo e que 

definem a sua “receita estratégica básica”. As secondary firms são os membros secundários, 

que implementam a receita estratégica de forma menos consistente que as principais. E as 

transient firms são as firmas que adotam estratégias mutantes, de uma posição para outra, mas 

sempre de acordo com algum grupo dentro do setor. Finalmente, as misfit firms são aquelas 
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necessary to allow not only for shifting group 
membership between stable time periods, but 
for periods in which an industry can not be 
usefully defined in terms of strategic group 
structure at all. Mintzberg (1978) suggests that 
firms often go through periods of inchoate 
search before establishing a strategic direction 
or redirection. The same may be true for 
industries as a whole. Economic conditions can 
be in such flux that firms will not be able to 
follow consistent strategies, and, as firms change 
position this movement will tend to further 
destabilize the industry. However, we expected 
less stability in this study of bank holding 
companies than we found. Even in a period of 
uncertainty and search for new strategies-like 
the one that currently characterizes the banking 
industry-it may be that similar firms muddle in 
similar ways and the strategic groups idea remains 
useful. 

In summary, based on our findings from the 
bank study, we propose that strategic group 
structure be reconceptualized as graphically 
depicted in Figure 1. This figure provides a 
general picture of strategic groups composed of 
the following kinds of firms: 

- Core Firms that are tightly associated and 
define the basic 'recipe' of a strategic group. 
- Secondary Group Members that implement 
the strategic group recipe less consistently 
than core firms. 
- Transientfirms whose strategies are changing 
from one strategic position to another, but 
along dimensions common to other firms in 
the industry. 

Left out of this schematic are two kinds of firms: 

- Misfitfirms whose strategies are inconsistent 
over time. 
- Idiosyncratic firms whose strategies cannot 
be easily expressed in terms of the key strategic 
dimensions used to define the competitive 
positions of most firms in the industry. 

DIRECTIONS FOR FUTURE RESEARCH 

If strategic group membership is reconceptualized 
as a matter of degree, a number of interesting 
research possibilities become available. 

0~~ 

0. 

0 
0 0 

Core Firms * * 

O Secondary Firms 

O-Q Q Transient Firms 

Misfits and Idiosyncratic Firms (inappropriate to map) 

Figure 1. A reconceptualization of strategic group 
relationships 

1. Strategic groups research provides an oppor- 
tunity to look more closely at viable strategic 
alternatives. If groups are defined solely on 
dimensions associated with the core members 
of the group, clearer insights into strategic 
alternatives may be forthcoming. Deviation from 
the core might indicate either inability to 
implement the group recipe completely or deliber- 
ate attempts to differentiate the firm from core 
members. The distinction between imitability 
and differentiation might be addressed more 
directly by distinguishing core and secondary 
firm characteristics. 

2. Intragroup dissimilarities may be clarified 
by exploring the roles different types of firms play 
in industry dynamics. For instance, the extent to 
which core firms serve as referents for other 
members or tend to be first movers are promising 
research avenues. We hypothesize that core firms 
will vary in terms of innovativeness, but that 
they will serve as key referents and tend to 
dominate external views of the industry. 

Transients, misfits and idiosyncratic firms may 
provide important clues as to future strategic 
options or necessities in an industry, and are 
therefore important to those interested in industry 
evolution and competitive dynamics (Lewin and 
Minton, 1986). From a population ecology 
perspective, these firms may represent the 'gene 
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com estratégias inconsistentes no tempo e as idiosyncratic firms são aquelas cuja estratégia 

não pode ser facilmente comparada com as das demais firmas e grupos do setor. 

 

 

2.3.1 Concentração de mercado e poder de barganha 
 

 

Uma proposição central da economia industrial é que a distribuição de tamanho das firmas é 

um importante determinante do nível de rentabilidade do setor. A teoria reconhece a 

vantagem e o poder das firmas que controlam grande parte da produção (Kwoka Jr, 1979). 

Pelo menos potencialmente, controlar a produção confere à empresa o poder de definir e 

sustentar preços acima dos competitivos, dado que o número de empresas “centrais” 

influencia a força de conspiração ou acordos cooperativos (Scherer, 1977). Para Kwoka Jr. 

(1979), as teorias do oligopólio de Cournot, Chamberlin (1933) e Stigler (1964) implicam que 

a redução do número de firmas no setor, disparidade de tamanho das firmas e altos níveis de 

controle sobre a produção são cruciais. Concentração de mercado é um importante 

antecedente do poder de barganha (Michael E. Porter, 1979a). 

 

Poder é aqui definido como a habilidade de uma parte de impor seu desejo sobre as outras 

(Macneil, 1980)2, normalmente sempre a seu favor (Argyres & Liebeskind, 1999). Ao se 

analisar contratos e o modelo econômico, dois tipos de poder devem ser distinguidos: 

unilateral e bilateral. Poder unilateral é o tipo que a parte exerce sem o consentimento da 

outra. Poder bilateral emerge quando, numa possibilidade de transação, ambas as partes 

podem impor restrições às outras. Quando um acordo é feito, ou seja, quando o poder bilateral 

é mutuamente exercido, cada parte adquire um novo poder unilateral, para impor suas sanções 

alcançadas na negociação (Macneil, 1980).  

 

Ambientes sob condições de baixa garantia de execução do sistema legal conferem às partes 

poder unilateral para optar por seguir complexos e caros processos legais. Em trocas 

relacionais, o poder unilateral torna-se infinitamente mais difuso e complexo. Uma importante 

razão para essa complexidade é o fato de que muito do poder se origina da dependência dos 

participantes que vem do desenvolvimento da relação em si (Macneil, 1980). 

                                                
2 Macneil cita se referir a uma das variantes da definição de Max Weber. 
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Para Kwoka Jr. (1979), vários esforços para capturar desigualdade de tamanho demonstraram 

associações muito próximas com rentabilidade acima da dita “competitiva” e podem ser 

interpretados como demonstrações da importância das poucas grandes firmas que dominam 

seus mercados (Kwoka Jr, 1977; Mann, 1970; Miller, 1967; Stigler, 1964). Sua pesquisa 

reforça que a distribuição de concentração de mercado é um determinante muito importante 

do desempenho do setor (Kwoka Jr, 1979). Demsetz (1973) encontrou em sua pesquisa que a 

rentabilidade das pequenas firmas em setores concentrados não são maiores que as das firmas 

de mesmo porte em setores não concentrados. Em contraste, os lucros das empresas grandes 

são superiores. 

 

Outra justificativa baseia-se na curva de aprendizado. Uma maior participação de mercado 

implica em maior volume. O maior volume, por sua vez, implica em menores custos de 

produção e, consequentemente, maior desempenho (Henderson, 1984).  

 

Shepherd (1972) argumentou que o poder de mercado é específico da firma e diretamente 

dependente de sua participação de mercado, implicando que a rentabilidade aumenta de forma 

sistemática com o tamanho dentro do setor. Para Porter (1979b), por conta das barreiras à 

mobilidade, a concentração de mercado tem uma influencia positiva na lucratividade do líder, 

mas apresenta uma influencia negativa na rentabilidade dos seguidores. O aumento da 

competição, por outro lado, reduz a rentabilidade, porém aumenta a produtividade setorial 

(Nickell, 1996). 

 

As firmas dentro de um setor são semelhantes nas suas várias dimensões econômicas 

importantes, exceto pelo seu tamanho. Nesse contexto, um considerável corpo de pesquisa 

postula que muitos setores são caracterizados pela existência de poder de mercado das suas 

firmas. Esse poder de mercado resulta da presença de barreiras estruturais à entrada de novos 

concorrentes e de características setoriais (como concentração de mercado) que levam ao 

reconhecimento da dependência mutua entre competidores e, consequentemente, limitam a 

competição no setor a níveis abaixo dos ideais. Desta forma, poder de mercado é um ativo 

compartilhado por todas as firmas de um setor na exata proporção de suas vendas. Níveis de 

rentabilidade anormais são uma demonstração desse poder (Michael E. Porter, 1979b). 
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Finalmente, grupos estratégicos diferentes poderão ter mais poder de barganha frente a 

clientes e fornecedores que outros por conta de diferenças em escala, ameaça de integração 

vertical ou ainda diferenciação de produtos de acordo com suas estratégias (Michael E. Porter, 

1979b). 

 

 

2.4 Hipótese de Pesquisa 

 

McGahan & Porter (1997) sugerem que os efeitos setor, unidade de negócios e corporação se 

relacionam ao desempenho da firma de forma mais complexa que pode parecer. A hipótese 

desse trabalho é a de que a concentração setorial, modera3 a relação entre instituições e 

desempenho, como ilustrado na  

Figura 9 e detalhado a seguir.  

 

Figura 9 – Modelo conceitual proposto 

 

 

Já é sabido que os fatores institucionais impactam o desempenho dos países (Acemoglu et al., 

2005) e das firmas (Chan et al., 2008) e que as reformas pró-mercado contribuem para que 

esse efeito seja positivo, tanto para firmas domésticas como estrangeiras (Cuervo-Cazurra & 

Dau, 2009). A explicação desse efeito é baseada na economia dos custos de transação (Coase, 

                                                
3 O efeito moderador é o que acontece quando uma variável independente (a variável moderadora) faz com que a 
relação entre um par de variáveis dependente/independente mude, dependendo do valor da moderadora (Hair, Jr., 
Black, Babin, Anderson, & Tatham, 2009). 
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1937; Commons, 1934): em contextos de instituições não sólidas, há o aumento da incerteza. 

Quando há incerteza, aumentam as lacunas contratuais e se torna imperativo que as partes 

construam mecanismos para que “tudo funcione” (em outras palavras, investimentos 

idiossincráticos). O contexto institucional influencia os custos de transação (Oliver E. 

Williamson, 1979). Em cenários de fraca proteção a direitos de propriedade, por exemplo, 

aumentam-se os incentivos à criação de salvaguardas contratuais, sistemas de governança 

mais complexos e governança hierárquica (Oliver E. Williamson, 1991). 

 

Entretanto, os modelos de governança hierárquica carregam custos adicionais, como os 

relacionados à garantia de segurança, redução dos incentivos à intensidade e aumento de 

burocracia. Portanto, a escolha do modelo de governança hierárquico ou não a partir do 

contexto institucional requer um trade off entre os benefícios e custos da integração (Oliver E. 

Williamson, 1979, 1991). 

 

Instituições podem reduzir os custos de transação por meio da (1) propagação de leis e 

normas que , ex ante, restringem a habilidade e limitam o desejo dos agentes individuais se 

engajarem em ações oportunistas, (2) criação de mecanismos de monitoramento da aderência 

aos contratos e (3) criação e manutenção de sansões legais e sociais que podem ser usadas 

para punir aqueles que violem o espírito e letras de contratos (Hill, 1995; North, 1990b). 

 

A proposta do presente estudo é que o efeito positivo das instituições no desempenho é 

menor, ou até mesmo negativo, para as firmas que operam em setores concentrados. Setor é 

um importante antecedente do desempenho empresarial (McGahan & Porter, 1997), e a 

concentração é uma das características mais importantes do setor (Kwoka Jr, 1979; Stigler, 

1964). Adicionalmente, alta concentração setorial implica em alto poder de barganha, seja 

com clientes ou fornecedores (Michael E. Porter, 1979a, 1979b). Por sua vez, um alto poder 

de barganha proporciona às firmas a possibilidade de estabelecer negociações e contratos 

unilaterais com as demais partes e, consequentemente, se beneficiar do comportamentos 

oportunistas. Entende-se aqui que a concentração setorial confere poder de barganha à todas 

as empresas do setor, apesar de somente as grandes empresas em setores concentrados se 

beneficiarem de lucros superiores (Demsetz, 1973). 

 

Em ambientes onde as instituições são fortes, as partes com menor poder de barganha são 

protegidas dos comportamentos oportunistas dos líderes de mercado. Regras legais, direito 
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comum e instituições tendem a limitar o poder unilateral em relações contratuais de todos os 

tipos, independe da fonte do poder (Macneil, 1980). A proteção ao oportunismo se dá tanto 

por meio das instituições formais quanto informais. Voltando ao exemplo japonês, Hill (1995) 

afirma que é incorreto dizer que o oportunismo é desprezível no Japão – como demonstrou o 

escândalo do mercado de capitais de 1992. Ele propõe que as restrições informais da 

sociedade japonesa exercem um papel relativamente melhor que muitas sociedades ocidentais 

no refreamento do oportunismo. Quando as instituições de direitos de propriedade (property 

rights institutions) não restringem as elites, esses grupos poderosos ficam mais propensos a 

violar os direitos e propriedade dos produtores individuais e expropriar suas rendas e ativos 

(Acemoglu & Johnson, 2003). 

 

Adicionalmente, outro mecanismo é explicado por meio dos compromissos contratuais 

(Argyres & Liebeskind, 1999). Trata-se de acordos entre duas ou mais partes que as ligam de 

modo que a negação por uma delas se torna muito custosa. Para que isso aconteça, devem 

haver mecanismos de garantia de aplicação do contrato que garantam que haja a detecção e 

punição do descumprimento do contrato. Os compromissos contratuais podem ser tanto 

formais (baseados em documentos legais, como acordos sindicais, contratos de fornecimento) 

como informais (não baseados em contratos formais, mas sociais). O argumento proposto é 

que as melhorias institucionais aumentam os compromissos contratuais, especialmente os 

informais. 

 

Por exemplo, pode ser legal para uma firma demitir milhares de funcionários. Porém, sob o 

ponto de vista da sociedade, essa ação pode ser entendida como antiética e a firma pode 

receber sanções por isso, como boicotes dos consumidores, campanhas públicas de 

investigação das ações corporativas e recusas de consentimento social para que a empresa 

consiga executar ações que deseje (Argyres & Liebeskind, 1999). Tais tipos de sansões só são 

possíveis em ambientes institucionais onde há, por exemplo, liberdade de imprensa, defesa 

dos direitos do consumidor e sindicatos fortes. O nível das instituições pode influenciar o 

poder de barganha desses atores. Propõe-se, portanto, que em setores nos quais há grande 

concentração, os benefícios que as firmas obtêm das melhores instituições devem ser 

contrabalanceados por perdas de benefícios do oportunismo. 

 

Mas, se isso é verdade, porque as empresas não se adaptam a essas circunstâncias? A resposta 

é a inseparabilidade da governança (Argyres & Liebeskind, 1999). Trata-se de uma forma de 
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restrição a mudanças de forma de governança que existe quando uma firma é obrigada a 

entrar em um determinado modelo de governança com uma parte porque ela já possui outros 

arranjos na mesma modalidade com outras partes. A teoria institucional também implica que 

certos tipos de arranjos contratuais podem tornar-se difíceis de mudar com o tempo. 

Tomando-se a teoria da economia dos custos de transação, as firmas não se protegem dessas 

perdas por conta da racionalidade limitada. Antecipar futuras ameaças e oportunidades 

normalmente é muito difícil (Nelson & Winter, 1982). Dada a possibilidade de mudança, 

entrar em qualquer comprometimento em um momento do tempo envolve assumir riscos de 

inseparabilidade de governança por parte da firma e, consequentemente, maiores custos de 

transação. Adicionalmente, o poder de barganha de partes como sindicatos, opinião pública e 

outros atores também contribuem para a inseparabilidade da governança e, novamente, firmas 

dificilmente conseguem antecipar e se proteger contra esse tipo de mudanças (Argyres & 

Liebeskind, 1999). 

 

Deriva-se daí, a hipótese de pesquisa: 

 

H1: A interação entre variáveis institucionais e concentração setorial é significativa e 

negativa para a performance empresarial. 

 

 

Sugere-se testar aqui variáveis em todas as esferas institucionais propostas por Hall et al. 

(2001). A fonte de dados de indicadores institucionais utilizada será a base de dados de 

indicadores de governança de países desenvolvido pelo Banco Mundial (Kaufmann, Kraay, & 

Mastruzzi, 2010): voice and accountability (mede democracia e liberdade de expressão); 

estabilidade política e ausência de violência; eficiência do governo (mede qualidade e 

credibilidade do governo); qualidade regulatória; rule of law (mede a confiança na execução 

das leis e credibilidade do judiciário); e controle da corrupção. A sessão “metodologia” 

explora com maiores detalhes os indicadores propostos para utilização na pesquisa, bem como 

apresenta a decomposição da hipótese, considerando as diferentes dimensões institucionais. 

 

 

  



71 
 

3 METODOLOGIA 

 

O presente capítulo apresenta as bases de dados utilizadas, as variáveis e constructos 

relacionados às grandezas apresentadas na fundamentação teórica. 

 
3.1 Delimitação da pesquisa e unidade de análise 

 
A firma representa a principal unidade de análise do estudo. Dado o interesse em estudar o 

impacto dos diferentes arranjos institucionais, não se justifica delimitar o estudo em uma 

região específica, como América Latina ou Europa. Uma base de dados de diversos países 

aumentaria o poder explicativo do modelo. Portanto, foram incluídos na amostra dados de 

diversos países, em diversos níveis de desenvolvimento institucional. 

 

Com relação ao intervalo de tempo, é recomendável utilizar um intervalo longo, dado que a 

velocidade de mudanças institucionais é baixa (North, 1990b; Oliver E. Williamson, 2000). 

Optou-se por buscar uma base de dados de 23 anos, que compreende os anos de 1990 a 2012. 

Vale ressaltar que a década de 1990 é marcada por mudanças institucionais pró-mercado, 

especialmente na América Latina (Cuervo-Cazurra & Dau, 2009). Ao abranger períodos de 

mudanças institucionais e escolhendo as técnicas de análise corretas, pode-se buscar entender 

não somente as diferenças entre contextos institucionais, mas também os impactos das 

mudanças ao longo do tempo. 

 

 

3.2 Variáveis dependentes 

 

A variável dependente é o desempenho da firma. A Tabela 1 apresentada no referencial 

teórico, apresenta diversos indicadores utilizados por diversos autores como proxies do 

desempenho da linha de decomposição da variância. Uma contagem (não exaustiva) 

elaborada a partir das referências permite preparar a Tabela 5 abaixo. 

 
Tabela 5 – Indicadores utilizados nas pesquisas de decomposição da variância como proxies 
do desempenho 

Indicador Fórmula Número de trabalhos % 
ROA Lucro líquido dividido pelos ativos totais 15 83% 
Q de Tobin Valor de mercado dividido pelos ativos totais 2 11% 

EP/CE 
Lucro econômico dividido pelo capital empregado. Para a medição do 
lucro econômico, utiliza-se a Formula EP = (ROIC – WACC) x CE1 2 11% 

LO/AT Lucro operacional dividido pelos ativos totais  2 11% 
TMV/CE Valor de mercado dividido pelo capital empregado 1 6% 
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Indicador Fórmula Número de trabalhos % 
Receita Receita 1 6% 
Crescimento da receita  Receita do ano dividido pela receita do ano anterior menos 1 1 6% 

1ROIC = Return on Invested Capital ou retorno sobre capital investido (NOPAT/CE); NOPAT = Net Operating Profit After Tax ou Lucro 
operacional líquido após impostos; WACC = Weighted Average Cost of Capital ou custo médio ponderado de capital (Hawawini et al., 
2003); CE = Capital Employed ou capital empregado 
Fonte: elaboração própria, a partir da Tabela 1 

 

Os dados mostram que, claramente, o ROA é o indicador mais utilizado pelos autores da 

linha. O ROA apresenta uma vantagem sobre o ROE (Retorno sobre o Patrimônio Liquido) 

no que diz respeito à questão do tratamento de dados. Algumas empresas são altamente 

alavancadas e apresentam valores de patrimônio muito reduzidos e, em alguns casos, até 

mesmo negativos. Isso faz com que haja uma distorção nos dados e demande um tratamento 

de outliers (Bandeira-de-Mello et al., 2011; Bandeira-de-Mello & Marcon, 2004), sempre 

prejudicial aos testes estatísticos. A vantagem do ROA é que este indicador sofre menos esse 

tipo de problema. Alem disso, é um indicativo da rentabilidade da empresa sobre o ativo total 

empregado, venha ele de capital próprio ou de terceiros, e permite melhores comparações 

intra-setores. 

 

Entretanto, alguns pesquisadores questionam se a lucratividade seria o melhor índice para 

medir a vantagem competitiva das empresas. A questão de como tratar os objetivos da 

empresa é central para toda a área de administração. Jensen (2001) defendeu que esta questão 

deveria ser respondida com a maximização de uma única função: o valor de mercado da 

empresa. Se este fosse o objetivo principal de todas as empresas, o bem-estar da sociedade 

como um todo também seria maximizado. Esta posição é oposta a abordagens mais populares 

como o balanced scorecard (Kaplan & Norton, 1992, 1996, 2000a, 2000b, 2004, 2006, 

2008a, 2008b) derivadas de um corpo teórico maior, a stakeholder theory (Donaldson & 

Preston, 1995) que postulou a medição do sucesso considerando múltiplas dimensões, 

relativas aos interesses dos vários stakeholders (ou grupos de interesse) envolvidos (L. A. L. 

Brito, 2005). 

 

Brito (2005) resgata a obra clássica de Penrose (1995, pp. 26–30), que discutiu a relação entre 

a motivação para o crescimento e a motivação para o lucro. Inicialmente o crescimento 

poderia ser visto como uma forma de aumento dos lucros futuros e, portanto do lucro no 

longo prazo da organização. No curto prazo, o crescimento requereria que lucros fossem 

retidos para reinvestimento em vez de serem distribuídos como dividendos. Os gestores 

teriam mais a ganhar favorecendo o crescimento ao lucro, pois com isso conseguiriam maior 
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poder, prestígio e remuneração. Às vezes, contudo, os proprietários de empresas acabavam 

tendo o mesmo comportamento levados pelo orgulho e pelas ambições pessoais e de 

reconhecimento da sociedade. O crescimento, contudo, dependia de lucros, de modo que lucro 

e crescimento poderiam ser vistos como equivalentes. 

 

Adicionalmente, o valor gerado pela empresa pode não ser totalmente apropriado por elas, 

mas também pelos clientes e fornecedores. Brandenburger e Stuart Jr. (1996) definem o valor 

criado pela empresa como a propensão a pagar do cliente menos o custo de oportunidade do 

fornecedor. Existe, entretanto, uma diferença entre a propensão a pagar e o preço vendido, 

que é o valor apropriado pelo cliente. Analogamente, a diferença entre o custo dos 

insumos/serviços pagos e o custo de oportunidade é o valor gerado pelo fornecedor (ver 

Figura 10). Desta forma, deveria haver uma forma de medir o valor apropriado pelo cliente 

(por meio da propensão a pagar) e o valor apropriado pelo fornecedor (por meio do custo de 

oportunidade). Essa abordagem é chamada de VPC – Valor, preço e custo (Hoopes, Madsen, 

& Walker, 2003). A partir dessa premissa, Brito (2005), Brito & Vasconcelos (2009) e Brito 

& Brito (2012) sugerem a utilização do crescimento de vendas como uma das evidências da 

vantagem competitiva. 

 

Figura 10 – Elementos da criação de valor (Brandenburger & Stuart Jr, 1996) 
Fonte da figura: Brito & Brito (2012, p. 366) 
 

Medir o crescimento não é tarefa trivial. Segundo Brito (2005) a agregação do crescimento 

em períodos maiores que um ano pode ser uma opção interessante. Primeiro, porque existem 

indicações na literatura que poderia haver compensações no crescimento de um ano em 

relação aos anos imediatamente anterior e posterior. Se uma empresa expande-se além dos 

limites de seus recursos ela deveria compensar isto nos anos seguintes. Assim, uma taxa 

composta de dois ou três anos pode representar uma indicação mais sólida e confiável do 

fenômeno em estudo e menos sujeita a variações não explicáveis. Segundo, a implicação 

gerencial do crescimento como objetivo da empresa é diferente da lucratividade. O 
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barganha sobre o valor já criado ou sobre a expectativa de valor no futuro (Lippman & Rumelt, 
2003a). O caso do desenvolvimento da rede de relacionamentos Facebook e as interações entre os 
criadores ilustram a diversidade de valoração entre parceiros de um mesmo projeto. Com diferentes 
expectativas de uso, abrangência e capacidade de comercialização no espaço virtual, cada parte tinha 
uma apreciação do potencial econômico do site de relacionamentos. 

Considerando que o contexto das relações das empresas com seus parceiros traz implicações 
diretas para a criação de valor, as fronteiras definidas pela disposição a pagar e pelo custo de 
oportunidade são circunstanciais. A interação entre os parceiros gera oportunidades para arbitragem, 
na exploração de discrepâncias entre as percepções de valor. Portanto, ao se posicionar no mercado e 
ao escolher parceiros comerciais, a empresa negocia os limites da criação de valor. 

A resultante de valor criado nos processos de coespecialização e complementaridade na 
combinação de recursos entre parceiros é superior à soma dos recursos individualmente aportados 
pelas partes (Adegbesan & Higgins, 2011; Lippman & Rumelt, 2003a). Seja o valor de um recurso 
v(R1) e outro recurso v(R2), a união dos recursos traz um excedente (S) à simples soma dos mesmos. 
Portanto: v(R1 ∪ R2) = v(R1) + v(R2) + S (Adegbesan & Higgins, 2011, p. 189). A forma de 
combinação dos recursos e a escolha dos parceiros de transação influem tanto no montante de valor 
criado como na percepção de valor pelas partes, em que não são claros os limites e os direitos de 
propriedade (K. Foss & Foss, 2005). Tal processo traz implicações para o processo de apropriação de 
valor, como vemos a seguir. 
 
Apropriação de valor 
 

Após o momento de criação, segue-se o processo de barganha entre os atores para apropriação 
do valor criado pelas partes. Como resultado desse processo, é definido o valor de troca: preço e custo, 
e, portanto, o lucro da empresa (Figura 1). Boa parte dos estudos e modelagens sobre o processo de 
barganha está fundamentada na teoria dos jogos, pela qual os atores vão buscar individualmente 
maximizar a apropriação de valor (Brandenburger & Stuart, 1996). Já sob uma perspectiva 
colaborativa, os atores vão buscar uma partilha justa do valor criado (Harrison, Bosse, & Phillips, 
2010). E, em uma perspectiva mista, os atores vão assegurar que o processo de barganha e distribuição 
não obstrua os relacionamentos e a capacidade de criação de valor (Brandenburger & Nalebuff, 1996; 
Dagnino & Padula, 2002). 

 

 
Figura 1. Valor Criado x Valor Apropriado. 
Fonte: Adaptado de Brandenburger, A. M., & Stuart, H. W. (1996). Value-based business strategy (p. 10). Journal of 
Economics & Management Strategy, 5(1), 5-24. doi: 10.1111/j.1430-9134.1996.00005.x 

Há ainda perspectivas mais amplas sobre a avaliação do valor criado, nas quais todos os 
stakeholders, sendo aqueles que afetam ou são afetados pela empresa, passam a ser inseridos 
(Freeman, 1984). Essa abordagem amplia os objetivos da empresa para além do foco no acionista, e 
considera o papel das mesmas na promoção de bem estar para a sociedade (Richard, Devinney, Yip, & 
Johnson, 2009; Venkatraman & Ramanujam, 1986). Sob essa visão, alguns estudos abordam 
stakeholders como participantes do processo de criação de valor da partilha do valor criado (Buysse & 
Verbeke, 2003; Harrison et al., 2010; Hillman & Keim, 2001). 

O conceito de criação de valor permite incorporar mais de uma perspectiva do debate de 
estratégia empresarial. Seja pela visão do acionista, pela busca de alianças ou pelo estudo da 

Valor Criado 

Custo Preço Disposição a pagarCusto de Oportunidade

Excedente do ClienteValor Apropriado = LucroParte do Fornecedor



74 
 

crescimento não representa um ganho para a empresa a não ser que o novo tamanho da 

operação seja mantido ou continue a crescer no futuro. A avaliação de uma taxa composta em 

um período mais longo reflete este aspecto. 

 

Com o intuito de conferir maior robustez aos resultados, optou-se por trabalhar com três 

diferentes variáveis dependentes. Seguindo a linha dos estudos de heterogeneidade de 

desempenho e do VPC, esse trabalho utiliza como variáveis dependentes os indicadores de 

rentabilidade sobre o ativo (ROA), rentabilidade sobre o patrimônio líquido (ROE) e o índice 

combinado de crescimento de vendas de 3 anos (L. A. L. Brito, 2005), conforme Quadro 9. 

 

Quadro 9 – Variáveis dependentes 
Variáveis dependentes Fórmula1 

Retorno sobre ativos   

 
Retorno sobre Patrimônio Líquido !"# = ! !"#$%_!Í!"#$%

!"#$%&Ô!"#_!Í!"#$%
 

 
Crescimento da receita (taxa composta dos três últimos anos)  

 
1REVT = Receitas totais 
 
 
3.3 Dados 

 
O maior desafio é a escolha de bases de dados que forneçam dados confiáveis, principalmente 

no que se refere aos países emergentes. Uma vez que as economias são diferentes e passam 

por mudanças (principalmente as emergentes), um modelo que contemple os fatores 

institucionais nos seus diferentes níveis é necessário para fortalecer a contextualização do 

problema. Entretanto, pesquisadores têm tido dificuldades na coleta de dados  em países 

emergentes, por uma série de razões (Hoskisson et al., 2000): 

1. Os relatórios financeiros podem não ser baseados em padrões contábeis 

internacionalmente aceitos. Adicionalmente, mesmo que haja padrões, a garantia de 

seu cumprimento pode ser problemática.  

2. A comparação temporal dos dados pode ser prejudicada caso a economia tenha 

passado por momentos de alta inflação e variação na taxa de câmbio.   

3. O amplo uso de trocas em economias com sistemas financeiros mal desenvolvidos 

pode interferir na confiabilidade de dados de indicadores de venda, lucro e atividade. 

€ 

ROA =
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4. Empresas privadas tendem a investir ações no sentido de reduzir seus resultados 

oficiais, para evitar pagamento elevado de tributos e se protegerem do crime 

organizado. 

5. É difícil conseguir séries temporais longas com um grande número de empresas em 

todos os anos. Falências e aquisições constantes fazem com que haja muito atrito na 

base de dados. 

6. Economias emergentes são muito heterogêneas, mesmo dentro de uma mesma região 

geográfica. Por exemplo, as economias da antiga URSS são muito diferentes entre si, 

apesar de terem o mesmo ponto de partida. O mesmo vale para comparações entre os 

países do leste asiático e economias planejadas como China e Vietnam. 

 
 
Portanto, buscou-se a utilização dos dados disponíveis em base de dados reconhecidas e 

confiáveis. Por conta da necessidade de se trabalhar com dados de muitos países, levantou-se 

inicialmente a base de dados da empresa norte americana Compustat (Standard & Poors, 

2014). A base original continha observações de empresas em 57 países. Entretanto, 85,08% 

das empresas da base são norte-americanas, o que deixaria a base desbalanceada. Por conta 

disso, buscou-se coletar e agrupar dados de duas bases adicionais. Para dados de empresas 

europeias, buscou-se a inglesa Thompson Datastream (Thompson Reuters, 2012) e, para 

dados de empresas latino-americanas, a brasileira Economatica (Economatica, 2014). As 

bases de dados foram unificadas por meio de análise cuidadosa, e o critério de codificação de 

setores usados foi o North American Industry Classification System - NAICS (United States 

Census Bureau, 2012), presente nas bases americana e brasileira, por se tratar do critério mais 

acurado que o antigo SIC (Hermelo & Vassolo, 2010).  

 

Adicionalmente, outra limitação desse tipo de estudos longitudinais, principalmente em 

mercados existentes, é o survivorship bias (López de Silanes & Chong, 2004). Empresas 

incorporadas por meio de aquisições ou que desaparecem são automaticamente excluídas dos 

modelos de dados em painel e, consequentemente, podem interferir nas análises. 

 
 
3.4 Variáveis independentes, moderadoras e de controle 

 

As variáveis independentes, moderadoras e de controle são a seguir apresentadas, com breve 

descrição de sua operacionalização. 
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3.4.1 Variáveis independentes – indicadores do ambiente institucional  
 

As variáveis independentes são, conforme a hipótese, relacionadas ao país onde opera a firma. 

Tratam-se das variáveis institucionais. A base escolhida foi a do WGI - Worldwide 

Governance Indicators  (Kaufmann, Kraay, & Mastruzzi, 2009; Kaufmann et al., 2010). 

Trata-se de um projeto de pesquisa de longa data para desenvolver indicadores comparativos 

de governança entre países. O WGI é composto por seis indicadores compostos de grandes 

dimensões, cobrindo mais de 200 países desde 1996: voice and accountability (voz e 

responsabilização), political stability and absence of violence (estabilidade política e ausência 

de violência/terrorismo), government effectiveness (efetividade do governo), regulatory 

quality (qualidade regulatória), rule of law (estado de direito) e control of corruption (controle 

da corrupção). Estes indicadores são baseados em centenas de variáveis obtidas a partir de 31 

diferentes fontes de dados, capturando percepções de governança conforme informado por 

entrevistados, organizações não-governamentais, fornecedores de informações comerciais, 

empresas e organizações do setor público em todo o mundo. O Quadro 10 detalha a descrição 

de cada variável. 

 

Quadro 10 – Variáveis independentes – indicadores institucionais 
Variável Descrição 

Voice and accountability Percepções de até que ponto os cidadãos de um país são capazes de participar na seleção de seu governo, bem 
como a liberdade de expressão, liberdade de associação e de uma mídia livre 

Estabilidade política e 
ausência de violência 

Percepções da probabilidade de que o governo vai ser desestabilizado ou derrubado por meios 
inconstitucionais ou violentos, incluindo a violência politicamente motivada e terrorismo 

Efetividade do governo Percepções da qualidade dos serviços públicos, a qualidade do serviço civil e do grau de sua independência das 
pressões políticas, da qualidade da formulação e implementação de políticas, bem como a credibilidade do 
compromisso do governo para tais políticas 

Qualidade regulatória Percepções da capacidade do governo de formular e implementar políticas sólidas e regulamentações que 
permitam e promovam o desenvolvimento do setor privado 

Rule of Law Percepções de até que ponto os agentes têm confiança e respeito às regras da sociedade, em particular a 
qualidade da execução dos contratos, direitos de propriedade, polícia e tribunais, bem como o risco de crimes e 
violência 

Controle da corrupção Percepções sobre a extensão em que o poder público é exercido para ganhos privados, incluindo as formas 
corrupção, bem como "captura" do Estado por elites e interesses privados 

Fonte: adaptado de Kaufmann et. al (2010, p. 4) 

 

As duas primeiras dimensões buscam capturar os processos pelos quais os governantes são 

selecionados, monitorados e substituídos. As duas dimensões seguintes buscam medir a 

capacidade do governo de efetivamente formular e implementar políticas eficazes. 

Finalmente, as duas últimas dimensões medem o respeito dos cidadãos e do Estado para com 

as instituições que governam as interações econômicas e sociais entre eles. 

 



77 
 

Os valores desses indicadores variam de -2,5 a 2,5. No caso da medida do controle da 

corrupção, por exemplo, quanto menor o valor, maior o uso do poder público para ganhos 

privados. Por outro lado, para valores mais altos, menor a corrupção. No caso do indicador de 

estado de direito (rule of law), um indicador que se aproxime de 2,5 implica em melhor senso 

de confiança e respeito pelas regras e leis da sociedade. Quanto à qualidade regulatória, 

valores menores indicam favorecimento de setores privados. Com relação à eficiência 

governamental, quanto menor o índice, mais pobre é a qualidade dos serviços e da 

credibilidade do governo. Finalmente, quando o indicador de voz e responsabilização (voice 

and acountability) aumenta, indica maior participação da sociedade na escolha dos seus 

governantes, bem como maior nível de associativismo e liberdade de expressão. 

 

O projeto WGI baseia-se exclusivamente em medidas subjetivas ou baseadas em percepções 

de governança, tomadas a partir de levantamentos com famílias, empresas e questionários 

respondidos por várias organizações. Especialmente, em medidas de governança, os dados de 

percepções têm valor especial. Primeiro, percepções importam porque os agentes baseiam 

suas ações em suas percepções, impressões e pontos de vista. Se os cidadãos acreditam que os 

tribunais são ineficientes ou a polícia é corrupta, é improvável que eles façam uso dos seus 

serviços. Da mesma forma, as empresas baseiam suas decisões de investimento – e os 

cidadãos as suas decisões de voto – em sua visão percebida do ambiente de investimento e do 

desempenho do governo. Segundo, em muitas áreas de governança, há poucas alternativas 

para as percepções. Por exemplo, esse tem sido particularmente o caso de corrupção, que 

quase por definição não deixa "rastro", que possa ser capturado por medidas puramente 

objetivas. Terceiro, mesmo quando os dados objetivos ou baseado em fatos estão disponíveis, 

muitas vezes, esses dados podem não capturar a realidade de fato que existe no momento 

(Kaufmann et al., 2010). Portanto, trata-se de uma opção válida e confiável para os objetivos 

de pesquisa propostos. 

 

3.4.2 Variável moderadora – concentração setorial  
 

Há uma extensa discussão entre teóricos da economia industrial sobre quais as melhores 

formas de medir a concentração setorial. Segundo Schmalensee (1977), o índice mais popular 

é o índice H, desenvolvido por Hirschman (1945) e Herfindahl (1950). Ao contrário do que 

possa parecer, os autores não trabalharam juntos no desenvolvimento desse índice, mas sim o 
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desenvolveram de forma independente. Ele foi primeiramente desenvolvido e computado por 

Hirschman em seu livro National Power and the Structure of Trade (Hirschman, 1945). Cinco 

anos depois, Herfindahl (1950) propôs o mesmo índice em sua tese de doutorado, sendo a 

única diferença a não utilização da raiz quadrada (a fórmula será apresentada a seguir). 

Entretanto, por muito tempo o indicador foi referido como índice de Herfindahl, fato que fez 

o autor original requerer sua paternidade tempos depois (Hirschman, 1964). O indicador é 

atualmente conhecido como índice Herfindahl-Hirschman, ou HHI. 

 

Trata-se de uma medida de concentração e que atingiu um nível de visibilidade não usual por 

conta do seu uso pelo Departamento de Justiça Americano e do Federal Reserve em análises 

dos efeitos de fusões. O HHI considera o número total de firmas no mercado, bem como 

concentração, uma vez que incorpora o tamanho relativo (ou seja a participação de mercado) 

de todas as firmas do mercado. Mede o tamanho das empresas em relação ao setor, sendo um 

indicador de intensidade da concentração do setor (Rhoades, 1993). É calculado pela 

somatória dos quadrados dos indicadores de participação de mercado de todas as firmas do 

setor, conforme equação abaixo: 

 

        (Equação 2) 

 

Em que MSi é a participação de mercado (market share) da firma i no setor e N é o numero de 

firmas. O HHI varia de 1/N para 1. Um HHI inferior a 0,01 indica um índice altamente 

competitivo, um índice HHI inferior a 0,15 indica um setor não concentrado; um índice HHI 

entre 0,15 a 0,25 indica a concentração moderada e um índice HHI acima 0,25 (acima de 

2.500) indica a concentração elevada. 

 

Uma série de autores introduziu variações técnicas para o cálculo do índice. Bailey & Boyle 

(1971) empregaram sete medidas de concentração, sendo três delas variações do HHI (o 

tradicional, o índice limitado às oito e às 20 primeiras firmas do mercado), o índice Hall-

Tideman e três variações do índice de concentração setorial) em um estudo para identificar 

qual a melhor medida de concentração. Os resultados mostraram que todas as medidas 

apresentavam alta correlação entre si, o que implicava que a escolha da medida poderia ser 

feita em função da conveniência do pesquisador.  

€ 

HHI = MSi( )2
i=1

n

∑
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Portanto, escolheu-se utilizar a composição tradicional do HHI, considerando os dados de 

receita de vendas coletados como base de cálculo. Para o cálculo, foi utilizado o módulo 

“hhi”, especialmente desenvolvido para cálculo do HHI na ferramenta Stata® (Ansari, 2012). 

 

Outra decisão importante foi a escolha do nível de agregação do setor a ser usado nos 

modelos. A classificação NAICS é o padrão de classificação usado pelas agências estatísticas 

norte-americanas com o propósito de coletar, analisar e publicar dados estatísticos 

relacionados à economia de seus países (United States Census Bureau, 2012). Trata-se de um 

sistema hierárquico em que cada nível provê uma agregação dos detalhes do nível seguinte. A 

divisão mais agregada é a de dois dígitos e compreende 24 setores (US Census Bureau 

Special Projects Staff, n.d.). Em seguida, na medida em que os níveis aumentam (3 níveis, 4 

níveis e assim por diante), o número de setores se multiplica. (Special Projects Staff, n.d.). 

Portanto, a escolha do nível de agregação dos setores implicará em características de tamanho 

e diversidade dos setores. Utilizar a classificação de dois dígitos implicaria em setores 

maiores e menos homogêneos, enquanto que a utilização da classificação de 4 dígitos teria o 

efeito inverso. Alem da agregação, o cálculo do HHI sofre efeito direto dessa classificação, 

dado que depende diretamente do número de empresas em cada setor. 

 

Tabela 6 – Características dos setores por nível de agregação 
  Número de setores Número médio de empresas por setor Número de setores com apenas uma empresa 

NAICS2 22 455 0 
NAICS3 93 102 5 

NAICS4 290 22 55 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

A Tabela 6 apresenta as características dos setores da base coletada após o tratamento. Pela 

agregação de dois dígitos (NAICS2), a base contém empresas em 22 setores4, sendo que cada 

setor possui em média 455 empresas (nos vários países) e nenhum setor conta com apenas 

uma empresa. No outro extremo, a agregação de quatro dígitos (NAICS4) apresenta um 

número muito maior de setores (290), sendo que em 55 deles há a presença de apenas uma 

empresa. Nesses casos, o índice HHI seria igual a 1, distorcendo os resultados da pesquisa. 

                                                
4 A base contém 22 e não 24 setores por conta da exclusão dos setores 55 (management of companies and 
enterprises) e 92 (public administration). A seção 4.1 Dados e Amostra detalha o processo de limpeza da base de 
dados. 
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Portanto, para o efeito dessa pesquisa, optou-se por utilizar a classificação de três dígitos 

(NAICS3) para a delimitação dos setores.  

 

3.4.3 Variáveis de controle 
 

As variáveis de controle utilizadas estão relacionadas no Quadro 11. 

 

Quadro 11 – Variáveis de controle 
Nível de 

agregação 
Variável Significado e forma de mensuração 

País 
 

País Série de variáveis dummies, cada uma relacionada a um país, que indicam o país onde a 
empresa opera. 1 indica que a empresa opera no país, zero em caso contrário. 

Setor Setor (NAICS3) Série de variáveis dummies, cada uma relacionada a um setor, que indicam o setor onde a 
empresa opera. 1 indica que a empresa opera no setor, zero em caso contrário.  

Firma 
 

Ativos totais da empresa Somatória dos ativos das empresas do setor no ano. Dados em logarítmicos. 
Patrimônio Liquido total Valor total do patrimônio liquido da empresa (equity). Dados em logarítmicos. 

Tempo Ano Dummy que indica o ano a que se deve o resultado apresentado. 1 indica que o resultado 
é do ano em questão, zero em caso contrario. 

 

As duas primeiras variáveis (país e setor) são utilizadas nos modelos hierárquicos descritos na 

próxima seção. São variáveis que servirão para identificar os níveis nos quais as firmas 

estarão aninhadas. Não são usadas nos modelos de efeito fixo porque os efeitos país e setor 

são capturados pelas variáveis institucionais e pelo HHI. 

 

As variáveis “ativos totais” e “patrimônio liquido total” são proxies de tamanho, usadas 

largamente em estudos como variáveis importantes quando se pesquisa o desempenho da 

firma. Seus dados foram obtidos diretamente das bases Compustat, Economática e Thompson 

One Datastream em conjunto com as variáveis dependentes. A variável “patrimônio líquido” 

é usada como controle para as variáveis dependentes ROA e Crescimento de Vendas. Para a 

variável dependente o ROE, utilizou-se a variável “ativo total”, dado que o patrimônio líquido 

faz parte de sua fórmula. Ambas as variáveis foram usadas na suas formas logarítmicas. 

 

A  dummy de tempo foi utilizada para capturar os possíveis efeitos de crises econômicas ou 

eventos importantes nos anos de análise, dado que esse fator é significante em estudos de 

desempenho (Bandeira-de-Mello & Marcon, 2006; Short et al., 2009). 

 

Com exceção das variáveis dummy país, setor e ano, as variáveis moderadoras e de controle 

são transientes, ou seja, variam conforme o tempo. Essa característica é importante na 

aplicação dos modelos propostos. 
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3.5 Métodos 

 

O presente trabalho é uma pesquisa não-experimental, ou ex post facto, portanto sem qualquer 

possibilidade de manipulação dos dados. Embora tanto na pesquisa experimental como na 

não-experimental façam-se inferências e tirem-se conclusões usando a mesma lógica de 

investigação, as conclusões da primeira tendem a ser empiricamente mais fortes do que a 

segunda. Entretanto, ambas as abordagens devem ser tratadas com alto significado e 

importância e nenhum tipo deve gozar de qualquer monopólio de validade e prestígio. 

(Kerlinger & Lee, 1986). Simplesmente, há problemas que podem ser experimentais, outros 

não. No caso em questão, não há possibilidade do problema ser tratado experimentalmente (L. 

A. L. Brito, 2005). 

 

Uma das áreas mais desafiantes do estudo da estatística é o desenvolvimento de métodos que 

propiciem a inferência de mecanismos causais a partir de dados não experimental (Allison, 

2009). Em pesquisas não experimentais, como se observa com frequência em ciências sociais 

aplicadas, a forma clássica de garantir que alguma variável não gera influência em um 

fenômeno é medi-la. Uma vez medida, tal variável pode ser incluída em um modelo de 

regressão e sua influência pode ser testada. Uma variável que não pode ser medida também 

não pode ser controlada, e isso gera uma grande limitação em estudos não experimentais, já 

que nem todos os fatores que afetam um fenômeno podem ser medidos (Xavier, 2011). 

 

Outra característica do contexto da presente pesquisa é o inter-relacionamento dos dados, 

aninhados em níveis e estruturas hierárquicas. Firmas operam em setores. Por sua vez, firmas 

e setores estão em países. Consequentemente, não é possível afirmar que tais variáveis 

(firmas, setores e países) não possuam correlação. 

 

Luke (2004) aponta que, em situações em que existem efeitos em múltiplos níveis, é difícil 

que as premissas das técnicas de regressão como a OLS (ordinary least squares) sejam 

atendidas. Os construtos são definidos em níveis diferentes, a as relações entre os construtos 

operam em diferentes níveis. Por exemplo, as empresas pertencem a um setor, e todos os 

setores de um país estão subordinados a determinadas regras institucionais comuns. Esses 

tipos de construtos teóricos em níveis múltiplos requerem técnicas analíticas de análise 



82 
 

próprias, embora a maioria dos estudos ainda se baseie em técnicas mais simplistas baseadas 

em um único nível. Esses fatores sugerem a utilização de técnicas de abordagem multinível. 

Em comparação com os modelos clássicos de regressão linear ou de análise e covariância, os 

modelos multinível apresentam a vantagem de levar em consideração a análise de dados 

hierarquicamente estruturados. Reconhece que as observações não são independentes e que há 

correlação intraclasse, portanto certos casos em um determinado grupo podem ser mais 

similares entre si que casos de outros grupos (Raudenbush & Bryk, 2002). Nessa abordagem, 

são modelados tanto os resíduos dos níveis inferiores quanto dos superiores, reconhecendo-se 

a interdependência dos casos no mesmo grupo, diferentemente da regressão linear clássica 

(Rafael Guilherme Burstein Goldszmidt, 2010). 

 

Estes modelos propõem uma estrutura de análise dentro da qual podem ser reconhecidos os 

distintos níveis em que se articulam os dados, estando cada subnível representado pelo seu 

próprio modelo (Draper, 1995). Inicialmente desenvolvidos e utilizados em pesquisas no 

campo educacional, foram recentemente trazidos para o campo da administração. Trabalhos 

como Fávero (2008), Goldszmidt et al. (2011, 2007) e Short et al (2009) foram elaborados de 

acordo com essa técnica. 

 

Entretanto, dado que não se sabe de antemão a relevância da correlação intraclasse, propõe-se 

também a utilização de modelo alternativo, considerando a técnica de efeito fixo. Para Allison 

(2009), há clara confusão na academia sobre em quais situações utilizar efeitos fixos ou 

aleatórios. Ambos os modelos (efeito fixo ou aleatório) podem resolver problemas de erros 

correlacionados. Entretanto, modelos de efeito fixo usam o indivíduo como seu próprio 

controle, consequentemente, controlando por todos os efeitos estáveis e variáveis não 

observadas como se elas estivessem no modelo. O conceito subjacente a modelos de efeitos 

fixos é simples: cada indivíduo é tratado como seu próprio controle. Para tanto, duas 

condições básicas devem ser satisfeitas: cada indivíduo deve fornecer dados em pelo menos 

duas ocasiões; e as variáveis preditoras de interesse devem ter seu valor alterado em 

significativa porção da amostra. Modelos de efeitos fixos não se adequam a estimar efeitos de 

variáveis preditoras que não variam com o tempo (Xavier, 2011). 

 

 
3.6 Modelos propostos 
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A seguir serão detalhados os diferentes modelos propostos de análise 
 

3.6.1 Modelos FE (fixed effects) 
 

No modelo de intercepto fixo, também chamado de efeitos fixos, os interceptos relacionados 

aos objetos de análise, no caso as firmas, são tratados como parâmetros fixos desconhecidos 

(Xavier, 2011). O modelo pode ser representado da seguinte forma: 

 

Desempenhoit = β1 + αi + β2X2it + β3X3it + ... + βnXnit+ εit   Equação 3 
 

Onde: 

 

Desempenho (tratado a seguir como Y) são as três variáveis independentes (ROA, ROE e 

Crescimento de Vendas),  

β1  é o intercepto 

αi  é o desvio do desempenho j em relação à media geral β1, sendo que ∑αj = 0 

βkXkit   representa as diversas variáveis descritoras e seus coeficientes 

εit  é o desvio do desempenho observado da firma i nos anos t, em relação ao seu 

desempenho esperado, sendo que εit ~ N (0, σε
2)  

 

Quando as variáveis preditoras são centradas na média, ou seja, quando é feita uma 

transformação linear que subtrai do valor observado a média da respectiva variável, a 

constante β1, o intercepto, expressa o desempenho esperado em todo o período de análise 

(Xavier, 2011). Desta forma, e para fins de facilidade de análise, as variáveis institucionais e 

o HHI serão utilizados em sua forma centralizada. 

 

O modelo FE foi estimado em três etapas, a saber: 

 

Modelo 01 - Nulo 

Yit = β1 + αi + ΣβControlesit + εit      Equação 4 
 



84 
 

Onde os controles do modelo nulo são as dummies de ano, o logarítmico do patrimônio 

líquido (quando as variáveis independentes forem ROA e Crescimento de Vendas) e o 

logarítmico dos ativos (quando a variável independente for o ROE). 

 

Modelo 02 - Nulo + variáveis independentes 

Yit = β1 + αi + ΣβControlesit + βVar_Instit + βHHIit εit    Equação 5 
 

Nesse modelo, o índice HHI e as variáveis institucionais são introduzidos. Vale destacar que, 

devido à alta correlação entre as seis variáveis institucionais (vide Tabela 13), elas serão 

testadas individualmente, para evitar problemas de multicolinearidade. De acordo com a seção 

“3.4 Variáveis independentes, moderadoras e de controle”, as variáveis de concentração 

(HHI) e institucionais foram centralizadas na média. 

 

Modelo 03 - Modelo Completo 

Yit = β1 + αi + ΣβControlesit + βVar_Instit + βHHIit + βVar_Inst*HHIit +εit Equação 6 
 

Nesse modelo, é inserida a interação entre a variável institucional e o HHI. Essa inserção é 

feita por meio da multiplicação entre as variáveis. 

 

O modelo com efeitos fixos pode ser estimado com a ferramenta Stata® através do comando 

XTREG com a opção “fe”. Esse comando também oferece opções para estimar regressões 

com correção de erros padrão para corrigir eventuais problemas de heterocedasticidade 

(Cameron & Trivedi, 2009). No caso, escolheu-se a opção cluster, que controla tanto a 

heterocedasticidade como a autocorrelação dos resíduos (Hoechle, 2007). 

 
 

3.6.2 Modelos multinível (hierárquicos) 
 
O método que trata dos modelos hierárquicos com medidas repetidas envolve uma série de 

regressões aninhadas que são estimadas interativamente por meio de estimação por máxima 

verossimilhança no conceito completo (Raudenbush & Bryk, 2002). Os modelos hierárquicos 

são mais adequados do que qualquer outra técnica para a análise de medidas repetidas uma 

vez que são capazes de investigar e identificar padrões de mudança sistemática de forma 

individual ao longo do tempo (Hofmann, Jacobs, & Baratta, 1993; Short, Ketchen, Bennett, & 

du Toit, 2006). Assim, este método de análise considera uma trajetória de desempenho única 
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para cada firma, ou seja, leva em conta efeitos aleatórios para a explicação da performance ao 

longo do tempo (Fávero, 2008) 

 

Nesse trabalho são observadas medidas repetidas anuais de desempenho, que estão aninhadas 

em firmas, por sua vez aninhadas em setores, por sua vez aninhados em países. A estimação 

dos efeitos, portanto, requer um modelo de quatro níveis: ano (i), firma (j), setor (k) e país (l). 

Em termos formais:  

 

Nível 1: ano 

Desempenhoijkl =  π0jkl + eijkl   eijkl  ~ N (0, σ2
e)  (Equação 7) 

 

em que  

π0jkl é o o desempenho médio da firma j no período de análise 

eijk é o desvio do desempenho observado da firma j no ano i, em relação ao seu 

desempenho esperado 

 

Nível 2: firma 

π0jkl =  β00kl + r0jkl     r0jkl ~ N (0, σ 2r)  (Equação 8) 

  

em que  

β00kl é o desempenho médio das firmas do setor k 

r0jkl é o desvio do desempenho da firma j em relação ao esperado para as firmas do 

setor k 

 

Nível 3: setor 

β00kl =  φ000l + s00kl       s00kl ~ N (0, σ 2s)  (Equação 9) 

 

em que 

φ000l é o desempenho médio das firmas do país l 

s00kl é o desvio do desempenho do setor k em relação a ao esperado para as firmas do 

país l 
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Nível 4: país  

φ000l =  γ0000 + u000l   , u000l ~ N (0, σ 2l)   (Equação 10) 

 

em que  

γ0000 é o desempenho médio de toda a amostra (grand mean) 

u000l é o desvio do desempenho esperado do país l em relação à grand mean. Em 

notação compacta: 

 

 

Desempenhoijkl =  γ0000 + u000l + s00kl + r0jkl  + eijkl    (Equação 11) 

 

 

Alguns estudos sugerem que é possível tratar os níveis (no caso setor e país) como cruzados e 

não aninhados (Rafael Guilherme Burstein Goldszmidt, 2007; Raudenbush & Bryk, 2002; 

Snijders & Bosker, 1999). Argumentam que empresas de um mesmo setor que operam em 

países diferentes são comparáveis. Por exemplo, a empresa mineradora da Austrália está no 

mesmo setor que a empresa mineradora da África do Sul. Entretanto, para fins deste estudo, 

optou-se por considerar os níveis setor e país aninhados e não cruzados, justamente por conta 

das diferenças institucionais. No exemplo em questão, pode-se argumentar que diferenças 

regulatórias, de mercado de trabalho e enforcement justificam que tais setores não sejam 

considerados como idênticos. 

 

Assim como as regressões FE, três modelos foram desenvolvidos para as regressões 

multinível. Inicialmente, foi desenvolvido o modelo 04 - nulo (Luke, 2004), somente com as 

dummies de ano, o logarítmico do patrimônio líquido (quando as variáveis independentes 

forem ROA e Crescimento de Vendas) e o logarítmico dos ativos (quando a variável 

independente for o patrimônio líquido). Em seguida, foi desenvolvido o modelo 05 – 

variáveis dependentes, com a introdução das variáveis institucionais e o HHI. Finalmente, o 

modelo 06 contou com as variáveis do modelo 05 e também a interação entre HHI e as 

variáveis institucionais. Como variam no tempo, todas as variáveis foram introduzidas no 

nível 01 (ano). O modelo com efeitos hierárquicos foi estimado com a ferramenta Stata® 

através do comando xtmixed. 
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Quadro 12 – Modelos desenvolvidos no estudo 
Modelo Técnica estatística Variáveis consideradas 

Modelo 01 
 

Efeito Fixo Dummies de ano, o logarítmico do patrimônio líquido (quando as variáveis independentes 
forem ROA e Crescimento de Vendas) 

Modelo 02 Efeito Fixo Variáveis do modelo 01, variável institucional e HHI 
Modelo 03 Efeito Fixo Variáveis do modelo 02 e interação entre variável institucional e HHI 
Modelo 04 Hierárquico Dummies de ano, o logarítmico do patrimônio líquido (quando as variáveis independentes 

forem ROA e Crescimento de Vendas) 
Modelo 05 Hierárquico Variáveis do modelo 01, variável institucional e HHI 
Modelo 06 Hierárquico Variáveis do modelo 02 e interação entre variável institucional e HHI 

 

O Quadro 12 resume os 6 modelos desenvolvidos no estudo para cada conjunto de variáveis. 

Dado que o estudo considera três variáveis dependentes e seis variáveis institucionais que são 

testadas de forma isoladas, o estudo contempla a realização de 108 regressões no total. Para 

efeito de robustez, os testes estatísticos de explicação dos modelos (AIC, BIC e Log 

Likelihood) são analisados e comparados para cada modelo. 
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4 RESULTADOS  

 

Neste capitulo são apresentados os resultados obtidos das análises empíricas dos modelos de 

regressão propostos, bem como suas respectivas discussões. Inicialmente é apresentado o 

processo de seleção da amostra e seu tratamento. Em seguida, são apresentados e discutidos 

os resultados dos modelos. Finalmente, são comentados os testes de robustez. 

 
 
4.1 Dados e Amostra 

 

A base original continha 310.684 observações, sendo que 217.465 eram dados da Compustat, 

68.287 da Datastream e 24.932 da Economatica. Os dados de resultados das empresas, 

quando disponíveis, foram coletados para os anos entre 1990 e 2012. As variáveis 

institucionais, agregadas ao nível de país, estão disponíveis somente para os anos de 1996, 

1998, 2000 e de 2002 a 2012.  

 

A limpeza da base de dados foi baseada nos critérios de McGahan & Porter (1997). 

Primeiramente, da base original de 310.684 observações, foram excluídas 28.313 observações 

sem nenhuma identificação de setor. Dos 283.371 registros restantes, foram excluídas 2.921 

observações cuja identificação de setor era o código “99” (outros). 

 

Dos 279.450 registros restantes, foram excluídos 18.469 observações de organizações com a 

classificação “depository institutions” (código 5221), porque seus índices de desempenho não 

são comparáveis a empresas em outros setores. Da base restante de 260.981 registros, foram 

eliminados os segmentos de “portfolio management” (código 5239 - 3.910 registros 

apagados), “owners & lessors of non financial assets” (código 5331 - 1.219 registros 

apagados) e “management of companies and enterprises” (código 55 - 1.863 registros 

apagados).  

 

Da base de 253.989 observações, foram eliminadas 1.511 observações de empresas com 

patrimônio líquido menor que zero, 1.244 observações de empresas com ativos menores que 

zero, 19.813 observações de empresas com vendas menores que US$ 10 milhões e 1.199 

registros de empresas sem a identificação do país. A amostra final resultou em 230.222 

observações referentes a 10.903 empresas em 64 países. 
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Processos de depuração da base de dados que levam a amostras muito menores que a base 

original são comuns nos estudos sobre desempenho no campo da Estratégia (Rafael 

Guilherme Burstein Goldszmidt, 2010). No caso de McGahan & Porter (1997), a redução foi 

de 52% (de 151.929 para 72.742). No caso dessa pesquisa, a redução foi 25,9%, 

significativamente menor que o estudo citado. 

 

Tabela 7 – Descrição do painel da amostra 
Frequência Percentual Cumulativo Padrão 

7088 65.01 65.01 11111111111111111111111 
111 1.02 66.03 11111111111111111111... 
110 1.01 67.04 111111111111.1111111111 

99 0.91 67.94 111111111111111111111.. 
83 0.76 68.71 1111111111111111111111. 
70 0.64 69.35 111111111111111111111.1 
64 0.59 69.93 1111111111111111111.... 
61 0.56 70.49 1111111111111111111.111 
61 0.56 71.05 11111111111111111111..1 

3156 28.95 100 (outros padrões) 
10903 100   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Poe meio da Tabela 7, é possível observar que a amostra é suficientemente balanceada, dado 

que há valores para todos os anos em 65% das empresas da base. Tal balanceamento não é o 

mesmo quando se analisa a distribuição de empresas por países na base (Tabela 8). Essa 

desproporção dificultaria a comparação individual entre países, tratamento esse que não foi 

dado nesse estudo. 
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Tabela 8 - Número de empresas por país e por ano 
País 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Anguilla 1 1 1 1 1 1 1 1 1               

Argentina 74 71 68 71 73 70 70 71 70 70 72 68 62 68 68 71 73 74 70 69 71 71 71 

Australia 22 22 22 22 21 22 21 21 21 20 18 16 15 14 13 13 11 14 15 10 11 12 13 

Austria 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 82 83 83 81 81 82 81 81 81 

Bahamas 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Belgium 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 131 136 136 136 136 136 136 135 135 135 136 

Bermuda 53 53 52 51 51 51 50 51 51 52 51 51 50 50 50 50 50 45 47 48 47 50 49 

Brazil 314 313 311 315 315 313 312 305 294 294 295 291 287 290 289 290 281 286 280 283 282 283 284 

British Virgin 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 

Canada 333 331 328 323 323 319 317 317 312 294 279 265 263 265 249 236 234 237 228 221 213 225 249 

Cayman Islands 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 8 9 9 8 9 

Chile 146 147 150 150 158 154 154 153 149 144 144 138 138 146 150 152 149 154 151 157 158 152 159 

China 289 288 288 287 288 287 288 286 285 278 276 273 273 271 276 271 276 271 274 274 278 278 280 

Colombia 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 36 36 37 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 

Cyprus 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Denmark 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 160 160 160 161 161 

Dominican Repub 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   

Ecuador 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1    

Finland 119 119 119 118 119 119 119 119 119 119 119 118 119 119 119 119 119 118 119 119 119 119 119 

France 26 26 26 26 26 25 25 25 24 23 24 24 24 24 24 23 25 24 25 24 24 25 24 

Germany 911 911 911 910 911 911 911 910 911 909 869 888 893 904 907 901 899 888 873 871 871 885 883 

Gibraltar 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1  2 

Greece 25 25 25 25 25 25 25 25 24 25 25 25 25 24 25 23 24 23 24 24 24 25 25 

Hong Kong 46 46 46 47 47 47 46 46 46 44 41 40 38 38 37 40 41 43 41 41 42 44 43 

Hungary 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

India 12 12 12 12 12 12 12 11 10 11 11 12 12 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

Indonesia 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Ireland 22 22 18 21 22 22 22 23 23 22 21 23 22 23 22 22 22 22 22 21 20 20 20 

Israel 92 88 88 90 88 81 85 85 72 81 80 79 73 71 76 79 78 77 78 76 74 72 74 

Italy 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 6 6 6 6 6 6 

Jamaica 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2   

Japan 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 35 36 
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País 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Kazakhstan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1    1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Luxembourg 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 12 12 12 12 11 11 12 12 

Malaysia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   

Marshall Island 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Mexico 114 114 113 113 113 112 112 112 112 112 113 113 113 113 113 113 112 112 110 109 110 110 111 

Monaco 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Netherlands 145 145 145 145 145 145 144 145 145 145 144 143 142 144 144 142 143 144 144 142 144 144 145 

Netherlands Ant 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

New Zealand 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Norway 184 184 183 184 184 184 184 184 184 183 184 184 184 184 184 184 184 184 183 182 184 184 184 

Panama 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 

Peru 168 168 163 162 165 164 160 155 155 154 151 149 143 140 141 140 142 146 148 146 148 152 150 

Philippines 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Portugal 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Russia 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 8 8 8 

Singapore 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 10 11 11 11 11 11 9 10 11 10 10 

South Africa 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 13 14 14 13 13 14 15 16 15 14 15 

South Korea 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 8 7 7 7 8 

Spain 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Sweden 423 423 423 423 423 423 423 423 422 423 420 420 422 422 422 422 419 422 419 423 421 417 417 

Switzerland 251 252 251 251 252 250 251 251 251 249 250 249 248 248 249 250 249 249 248 249 250 250 248 

Taiwan 12 12 12 12 12 12 12 12 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

Tanzania 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1    1 1 1 1 1 

Turkey 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 

Turks and Caico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1             1 

USA 6.084 6.042 5.973 5.974 5.958 5.886 5.895 5.875 5.792 5.688 5.632 5.582 5.455 5.494 5.524 5.552 5.562 5.586 5.631 5.594 5.539 5.541 5.691 

Ukraine 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

United Arab Emi 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 3 

United Kingdom 67 67 66 66 65 67 67 66 66 65 65 65 66 66 67 67 66 66 66 67 62 62 65 

Uruguay 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 

Venezuela 24 24 24 24 22 22 22 23 22 22 20 22 19 20 19 23 22 21 21 23 24 24 24 

Vietnam 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 

Fonte: Dados da pesquisa  
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Outra questão relevante é o tratamento dado às observações atípicas, ou outliers. Trata-se de 

observações com uma combinação única de características identificáveis como sendo 

notavelmente diferentes de outras observações. Tipicamente, considera-se como um valor 

incomum em uma variável por ser alto ou baixo, ou uma combinação ímpar de valores ao 

longo de diversas variáveis que tornam a observação marginal em relação às outras (Hair, Jr., 

Black, Babin, Anderson, & Tatham, 2009). As observações atípicas desviam-se tanto das 

demais, a ponto de gerar suspeitas de que foram geradas por mecanismos diferentes 

(Hawkins, 1980). Por conta disso, elas podem influenciar os resultados das análises 

estatísticas e, eventualmente, levar o pesquisador a conclusões incorretas. Portanto, é 

importante que os outliers sejam detectados antes da análise dos dados (Zijlstra, van der Ark, 

& Sijtsma, 2011). 

 

Barnett & Lewis (1994) recomendam duas maneiras de tratar as observações atípicas. A 

primeira é identificar e tratar os dados sem as observações atípicas, as quais devem ser 

analisadas separadamente como casos interessantes. A segunda é utilizar métodos estatísticos 

robustos para acomodar as observações atípicas, minimizando seu efeito na análise 

(Rousseeuw, Hampel, Ronchetti, & Stahel, 1986). Esta tese procurou se valer de ambas. 

 

Com relação ao tratamento das observações atípicas, utilizou-se a Winsorização. Trata-se de 

uma técnica desenvolvida por Charles P. Winsor em 1941. Ela sugere que, ao se encontrar 

uma observação atípica, não se deve simplesmente rejeitá-la. Ao invés disso, deve-se 

substituir seu valor pelo valor mais próximo de uma observação não suspeita. Para 

distribuições normais, as médias das amostras winsorizadas são mais estáveis que as médias 

das amostras onde as observações atípicas são eliminadas. As amostras winsorizadas são, 

portanto, inevitavelmente do mesmo tamanho que as amostras originais coletadas. Robustez e 

validade são certamente preservadas com essa técnica (Tukey, 1962). 

 

Uma vez decidida a técnica, cabe escolher o nível adequado onde se decidirá que um valor é 

atípico (suspeito) ou não. Para tanto, deve-se escolher a proporção da amostra que será 

considerada extrema e cujos valores serão, consequentemente, equalizados. Nesse sentido, foi 

feita uma simulação considerando os níveis de 0,1%, 0,5%, 1%, 5%, 10% e 20% para 

winsorização. A Tabela 9 apresenta os resultados para as variáveis consideradas (ROA, ROE, 

Crescimento de vendas – 3 anos) e Patrimônio Líquido. Para cada variável, a primeira linha 

apresenta a estatística descritiva da amostra original e as linhas seguintes apresentam os 
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resultados da variável modificada, considerando-se como não atípico o número percentual ao 

lado do nome da variável (por exemplo, a variável W90ROA considerou uma winsorização 

de 10% da amostra, enquanto que a variável W80ROA considerou 20%). Por meio de análise 

e julgamento do pesquisador e especialistas consultados, escolheu-se por usar as variáveis 

winsorizadas a 1% (W99ROA, W99ROE, W99salesgrowth, W99equity e W99assets). 

Posteriormente, as variáveis serão apresentadas como ROA, ROE, Crescimento de vendas (ou 

sales growth), Patrimônio Líquido (ou equity) e Ativos (ou assets), respectivamente. As 

variáveis equity e assets são tratadas, posteriormente, em sua forma logarítmica. 

 

Tabela 9 – Winsorização das variáveis de desempenho e tamanho (variáveis escolhidas 
destacadas em negrito) 

Variável Obs. Média DP Mínimo Máximo 

ROA 110.052 0,1448 114,8626 -28.409,5200 10.058,7000 
W999ROA 110.052 0,7914 21,4572 -304,9152 87,3910 

W995ROA 110.052 1,0736 17,4210 -126,8963 42,8260 
W99ROA 110.052 1,3184 15,2772 -81,4040 32,4980 
W95ROA 110.052 2,2453 9,7791 -25,9260 17,4230 
W90ROA 110.052 3,0080 6,6418 -10,4350 12,8040 
W80ROA 110.052 3,7083 3,7140 -1,2070 8,8018 

ROE 107.996 -13,5218 2.792,4480 -821.366,7000 179.286,5000 
W999ROE 107.996 1,1550 69,2685 -1.018,0200 439,6620 
W995ROE 107.996 2,0407 50,3862 -410,2440 151,6900 
W99ROE 107.996 2,7598 41,6493 -253,2100 96,5500 
W95ROE 107.996 5,7192 21,6234 -58,2200 38,6800 
W90ROE 107.996 7,4285 14,1865 -22,2100 27,2310 

W80ROE 107.996 9,1326 7,7302 -1,6600 19,1700 

salesgrowth 93.034 18,0963 67,9103 -213,8370 7.758,3900 
W999salesgrowth 93.034 17,6336 50,7312 -100,0000 745,0860 
W995salesgrowth 93.034 16,7395 39,4644 -46,3220 342,3340 
W99salesgrowth 93.034 15,9063 32,9334 -34,8366 211,5740 
W95salesgrowth 93.034 13,4036 20,2342 -14,7530 68,6750 

W90salesgrowth 93.034 12,1070 15,3339 -7,5650 42,7140 
W80salesgrowth 93.034 10,5520 10,0092 -1,2347 25,2670 

equity 105.671 776.926 11.600.000 0 3.380.000.000 
W999equity 105.671 693.820 3.686.221 3 68.100.000 
W995equity 105.671 597.017 2.427.049 11 24.600.000 

W99equity 105.671 517.577 1.749.261 17 13.400.000 
W95equity 105.671 289.521 564.491 123 2.213.992 
W90equity 105.671 203.799 315.580 890 976.047 
W80equity 105.671 117.808 136.066 4.828 351.297 

assets  108.723   2.570.073   43.200.000   10   3.600.000.000  
W999assets  108.723   1.882.274   17.600.000   14   390.000.000  

W995assets  108.723   1.241.492   7.430.149   24   85.000.000  
W99assets  108.723   886.321   4.010.860   35   33.100.000  
W95assets  108.723   312.152   694.388   224   2.825.985  
W90assets  108.723   184.405   302.863   727   941.717  
W80assets  108.723   96.431   116.611   2.514   297.300  

Fonte: Dados da pesquisa 
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4.2 Estatísticas Descritivas 

 
A Tabela 10 apresenta estatísticas descritivas das empresas da amostra, ano a ano. Os dados 

de ROE e ROA apresentam um comportamento semelhante, com médias decrescentes ao 

longo dos 23 anos. São notáveis dois momentos de queda acentuada com posterior 

recuperação: o primeiro entre 2000 e 2004, e o segundo entre 2008 e 2009. Essas variações 

justificam a escolha da utilização das variáveis de controle de ano. Já a variável crescimento 

de vendas possui comportamento errático ao longo dos 23 anos, mas quase sempre 

permanecendo na média entre 10% e 22%. Dada a variedade e amplitude dos dados, os 

desvios padrão são elevados para todas as variáveis. 

 
 
Tabela 10 – Estatística descritiva das variáveis dependentes da amostra (dados em 
percentuais) 

Ano 
  ROA   ROE   Crescimento vendas 
 Obs. Média DP  Obs. Média DP  Obs. Média DP 

1990  2100 4,067938 8,647092  2017 8,975603 27,92962  1411 15,59795 26,29072 
1991  2242 3,589223 9,117951  2201 7,781477 29,64457  1477 12,20218 24,82083 
1992  2423 3,999706 8,758778  2321 8,523681 25,09197  1529 11,60968 23,32555 
1993  2654 3,588325 9,589055  2591 6,226562 32,30107  2193 13,25178 29,07005 
1994  2915 3,571792 11,08477  2837 8,149759 30,70088  2421 16,91196 30,17435 
1995  3233 4,371611 10,30933  3152 9,434208 30,49593  2677 19,30904 33,32292 
1996  3529 4,233256 10,86963  3435 9,265676 31,17334  2988 21,25234 33,97927 
1997  3907 3,804026 11,96748  3831 8,658269 33,03351  3205 21,16713 35,36734 
1998  4302 2,399881 13,84398  4187 6,363465 36,31297  3362 21,0198 37,44953 
1999  4552 2,193425 13,56928  4457 5,867598 36,10518  3672 20,3217 37,88822 
2000  4758 1,104895 15,64967  4691 2,580713 41,23113  3989 20,6937 38,36918 
2001  4954 -1,228613 17,98301  4865 -1,702108 46,06862  4233 17,3582 35,13218 
2002  4995 -1,900656 18,67993  4860 -4,263134 49,56583  4296 12,87189 31,43183 
2003  5337 -0,3923723 16,4588  5179 -1,336866 46,7621  4629 11,34443 30,19516 
2004  5614 1,641673 15,20518  5462 3,484744 41,9952  4870 14,1502 31,19691 
2005  5929 2,050034 15,27048  5791 4,942456 41,82634  5084 18,38631 32,26705 
2006  6095 2,40204 14,98637  6048 6,230196 38,1459  5248 20,52227 34,08666 
2007  6354 1,894382 15,53731  6358 4,774061 41,66098  5468 20,68523 34,92268 
2008  6575 -1,299954 19,1504  6505 -3,273862 51,90825  5634 18,41227 34,37431 
2009  6763 -1,415411 17,42201  6629 -3,986746 47,52947  5959 11,7816 33,11393 
2010  6987 1,014015 15,72477  6867 1,690467 41,67937  6187 9,545163 29,77589 
2011  7062 1,220074 15,54043  6947 1,607962 42,14184  6345 10,54698 31,10355 
2012   6772 0,2096007 16,10063   6765 -1,57826 47,45387   6157 12,46763 28,40172 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

A Tabela 11 apresenta a estatística descritiva das variáveis independentes, moderadoras e de 

controle. As variáveis institucionais, como mencionado na seção anterior, devem variar entre -

2,5 e 2,5. A média dessas variáveis está entre 0,53 (estabilidade política e ausência de 

violência) e 1,50 (eficiência do governo). Todas apresentam desvio padrão girando entre 0,50 
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e 0,70. O índice HHI apresenta uma média de 0,21 com mínimo de 0,01 (alta competição) e 

máximo de 0,99 (somente uma empresa no setor). Finalmente, a utilização das formas 

logarítmicas nas variáveis patrimônio líquido (equity) e ativos (assets) atenuou as grandes 

diferenças, em função da diferença de tamanho das empresas em diferentes setores. 

 

Tabela 11 – Estatística descritiva das variáveis independentes e de controle 
Variável Obs. Média DP Mínimo Máximo 

Voice and accountability  137.599  1,12 0,58 -1,68 1,83 
Estabilidade política e ausência de violência  137.587  0,53 0,58 -2,39 1,67 
Efetividade do governo  137.562  1,50 0,57 -1,65 2,43 
Qualidade regulatória  137.570  1,38 0,50 -1,61 2,25 

Rule of law  137.599  1,38 0,65 -1,69 2,00 
Controle da corrupção  137.562  1,46 0,69 -1,24 2,59 
Herfindahl-Hirschman Index (HHI)  191.935  0,21 0,22 0,01 0,99 
Ln Patrimônio Líquido  105.671  10,46 2,78 2,85 16,41 
Ln Ativos  108.723  10,24 2,83 3,56 17,31 

Fonte: Dados da pesquisa 

 
A Tabela 12 apresenta os resultados dos testes de normalidade multivariada, obtidos a partir 

do comando mvtest normality do programa Stata®, com a opção all. Esses testes são 

importantes para verificar se as suposições da análise de regressão são parcialmente atendidas 

(Xavier, 2011). Tal verificação deve ser feita inicialmente com as variáveis e, posteriormente, 

com os resíduos (Hair, Jr. et al., 2009). Os quatro testes refutaram a hipótese nula de 

normalidade multivariada. Os testes de normalidade univariada também refutou as suposições 

de ausência de assimetria e curtose, e de distribuição normal. Isso torna muito importante o 

controle da heterocedasticidade feito pelos modelos. 

 

Tabela 12 – Testes de Normalidade multivariada 
Mardia mSkewness = 45,21573 chi2(10) = 6,53e+05 Prob>chi2 = 0,0000 
Mardia mKurtosis = 99,43212 chi2(1) = 5,15e+06 Prob>chi2 = 0,0000 
Henze-Zirkler = 5556,432 chi2(1) = 19040,587 Prob>chi2 = 0,0000 
Doornik-Hansen     chi2(6)   7,04e+05 Prob>chi2 = 0,0000 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Outra análise importante a ser feita antes das regressões é a matriz de correlações entre as 

variáveis independentes, dependentes, moderadoras e de controle, apresentada na Tabela 13 a 

seguir, com grifo para as correlações significativas a 5%. É possível perceber que todas as 

variáveis institucionais são correlacionadas entre si.  
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Tabela 13 – Coeficientes de correlação entre as variáveis (valores significativos a 5% em 
negrito) 

 
RO
A 

RO
E CV VA 

EPA
V EG QR RL CC HHI 

Ln
E 

Ln
A 

ROA 1            
ROE 0.82 1           
Crescimento de vendas 0.00 0.00 1          

Voice and accountability 
-

0.09 
-

0.06 
-

0.10 1         
Estabilidade política e ausência de 
violência 

-
0.04 

-
0.03 

-
0.04 0.62 1        

Efetividade do governo 
-

0.11 
-

0.09 
-

0.05 0.83 0.63 1       

Qualidade regulatória 
-

0.10 
-

0.08 
-

0.05 0.83 0.54 0.93 1      

Rule of law 
-

0.12 
-

0.10 
-

0.06 0.82 0.64 0.95 0.92 1     

Controle da corrupção 
-

0.09 
-

0.07 
-

0.07 0.87 0.63 0.93 0.89 0.89 1    

HHI 0.06 0.05 
-

0.03 
-

0.07 0.14 
-

0.16 
-

0.21 
-

0.20 
-

0.04 1   

Ln Equity 
-

0.17 
-

0.17 0.03 0.35 0.33 0.53 0.43 0.51 0.48 
-

0.09 1  

Ln Assets 
-

0.13 
-

0.12 0.02 0.33 0.40 0.45 0.33 0.41 0.45 0.08 
0.9

2 1 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Isso implica em um potencial problema de multicolinearidade, no caso de um modelo que 

considere as variáveis juntas. Portanto, como já antecipado, tais variáveis serão testadas de 

forma separada nas regressões. Dado que as variáveis serão testadas individualmente, a 

hipótese H1 pode será tratada de forma desdobrada, conforme cada variável institucional 

(Quadro 13): 

 

Quadro 13 – Quadro de desdobramento de hipóteses 
H Hipótese 

H1a A interação entre voice and accountability e concentração setorial é significativa e negativa para a performance empresarial. 
H1b A interação entre estabilidade política e ausência de violência e concentração setorial é significativa e negativa para a 

performance empresarial. 
H1c A interação entre efetividade do governo e concentração setorial é significativa e negativa para a performance empresarial. 
H1d A interação entre qualidade regulatória e concentração setorial é significativa e negativa para a performance empresarial. 
H1e A interação entre rule of law e concentração setorial é significativa e negativa para a performance empresarial. 
H1f A interação entre controle da corrupção e concentração setorial é significativa e negativa para a performance empresarial. 

 

 

4.3 Resultados das Regressões 

 

A seguir, serão apresentados e discutidos os resultados das regressões. Ao contrário dos que 

acreditam que “estatística é otimização”, esta tese segue a abordagem de que, ao se analisar 

dados, deve-se ter uma ênfase muito forte no julgamento. Essa lógica sugere que pelo menos 

três tipos de fontes de julgamento devem estar presentes (Tukey, 1962): 
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a) julgamento com base na experiência do campo específico do assunto a partir do qual 

os dados provêm; 

b) julgamento com base em uma ampla experiência da forma como as técnicas 

particulares de análise de dados foram usadas em uma variedade de áreas de aplicação; 

c) julgamento baseado nos resultados abstratos sobre as propriedades de técnicas 

particulares, sejam elas obtidas a partir de provas matemáticas ou amostras empíricas. 

 

As ações do cientista devem ser guiadas e não determinadas pelo que é derivado da teoria ou 

pelo resultado de seus experimentos. O julgamento deve sempre cumprir um papel crucial 

(Tukey, 1962). 

 

Optou-se, para efeito de análise, por separar as análises das regressões por variável 

institucional, conforme Quadro 13 acima. Para cada umas das variáveis institucionais, serão 

apresentadas e discutidas três tabelas, uma para cada variável dependente (ROA, ROE e 

crescimento de vendas). Cada tabela apresentará os seis modelos discutidos na seção anterior, 

sendo três deles com tratamento de efeito fixo e três com tratamento hierárquico, ou 

multinível. 

 

4.3.1 Interação da concentração setorial com voz e responsabilidade (voice & accountability) 
 

A Tabela 14 apresenta os resultados das regressões referentes à variável voice and 

accountability para a variável dependente ROA. Os testes F indicam que as regressões com 

efeitos fixos são significantes. As regressões com efeitos aleatórios (multinível) também são 

significantes, conforme resultados apurados a partir dos testes Wald chi2. O número de 

observações é maior nos modelos nulos 01 (73.088 observações) e 04 (94.293 observações) 

que nos demais modelos pela ausência de dados das variáveis institucionais para 2001, 1999, 

1997 e para os anos anteriores a 1996. Esse fenômeno se repete em todas as regressões a 

seguir, portanto é omitido dos comentários das demais tabelas. Ainda assim, há um 

satisfatório número de observações para os modelos que incluem as variáveis independentes e 

moderadoras, tanto com efeito fixo (67.485 observações de 7.499 empresas) quanto 

hierárquico com modelo aleatório (62.997 observações de 7.066 empresas aninhadas em 544 

setores em 44 países). 
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A variável de controle patrimônio líquido mostrou-se significante e negativa para todos os 

modelos, indicando que, quanto maior a empresa (em termos de patrimônio), mais dificuldade 

apresenta para sustentar um alto ROA. Com relação às variáveis independentes, a análise dos 

coeficientes mostra significância, com sinal positivo, da variável voice and accountabillity 

para todos os modelos onde ela foi introduzida. Melhoria do ambiente institucional em termos 

de liberdade de expressão, liberdade de associação e mídia livre representa aumento do ROA 

médio das firmas. O indicador HHI não revelou significância com o ROA das firmas em 

nenhum dos modelos, quando analisado isoladamente. Entretanto, quando introduzido o efeito 

moderador, por meio da interação entre a variável institucional e o HHI, ambos os modelos 

revelaram significância com valor negativo. Pelo modelo com efeitos fixos (03), a melhoria 

em 1 ponto para mais da média da variável voice and accountability faz com que o ROA se 

eleve em 4,96%. Entretanto, em setores onde o índice HHI se aproxime de 1 (monopólios), 

esse aumento seria reduzido em 4,79%. Analogamente, pelo modelo multinível (06), o 

aumento de 4,25% do ROA seria contrabalanceado em 3,90% em casos de HHI próximo de 1. 

Ambos os modelos confirmam a hipótese H1a.  

 

Tabela 14 – Regressões da variável voice & accountability com variável dependente ROA 
Variável dependente: ROA 

  Modelo 
01 

  Modelo 
02 

  Modelo 
03 

  Modelo 
04 

  Modelo 
05 

  Modelo 
06       

Patrimônio Líquido  -0,26  -0,44  -0,47  -0,57  -0,81  -0,82 
  (0,10)***  (0,12)***  (0,12)***  (0,03)***  (0,05)***  (0,05)*** 
Voice & accountability (VA)    4,72  4,96    4,09  4,25 
    (0,71)***  (0,72)***    (0,52)***  (0,52)*** 
Herfindahl-Hirschman (HHI)    0,00  0,15    0,07  -0,08 
    (0,94)  (0,94)    (0,61)  (0,61) 
Interação HHI*VA      -4,79      -3,90 
      (1,11)***      (0,75)*** 
Intercepto  6,13  7,53  7,80  10,24  10,78  10,69 
   (1,09)***  (1,27)***  (1,28)***  (0,94)***  (1,12)***  (1,06)*** 
Modelo estatístico  efeito fixo  efeito fixo  efeito fixo  multinível  multinível  multinível 
Número de observações   73.088    67.485    67.485    94.293    62.997    62.997  
Número de países   -      -      -      56    44    44  
Número de setores   -      -      -      868    544    544  
Número de empresas   7.931    7.499    7.499    7.563    7.066    7.066  
F  60,46***  51,85***  49,62***   -      -      -    
Wald chi2   -      -      -     1.654***  1.205***  1.230*** 
Log Likelihood (null)   (274.227)   (254.515)   (254.515)   -      -      -    
Log Likelihood (modelo)   (273.592)   (253.857)   (253.842)   (362.695)   (247.176)   (247.163) 
Graus de Liberdade  14  16  17  28  21  22 
AIC   547.211    507.746    507.717    725.446    494.394    494.369  
BIC   547.340    507.892    507.872    725.711    494.584    494.568  

* p<0,1; ** p<0,01; *** p<0,001  
Fonte: Dados da pesquisa. 
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A Tabela 15 apresenta os resultados das regressões referentes à variável independente voice 

and accountability com a variável dependente ROE. Os testes F indicam que as regressões 

com efeitos fixos são significantes. As regressões com efeitos aleatórios (multinível) também 

são significantes, resultados apurados a partir dos testes Wald chi2. Há um satisfatório 

número de observações para os modelos que incluem as variáveis independentes e 

moderadoras, tanto com efeito fixo (66.819 observações de 7.468 empresas) quanto 

hierárquico com modelo aleatório (62.335 observações de 7.037 empresas aninhadas em 541 

setores em 44 países). 

 

A variável de controle ativos totais mostrou-se significante e negativa para todos os modelos, 

com exceção do Nulo com efeito fixo (modelo 01). O coeficiente indica que, quanto maior a 

empresa (em termos de ativo), menor o ROE. Com relação às variáveis independentes, a 

análise dos coeficientes mostra significância, com sinal positivo, da variável voice and 

accountabillity para todos os modelos onde ela foi introduzida. Melhorias do ambiente 

institucional em termos de liberdade de expressão, liberdade de associação e mídia livre 

também representam aumento do ROE médio das firmas. O indicador HHI não revelou 

significância com o ROE das firmas em nenhum dos modelos, quando analisado 

isoladamente. Mas, assim como nas regressões para o ROA, quando introduzido o efeito 

moderador, por meio da interação entre a variável institucional e o HHI, ambos os modelos 

revelaram significância com valor negativo. Pelo modelo com efeitos fixos (03), a melhoria 

em 1 ponto para mais da média da variável voice and accountability faz com que o ROE se 

eleve em 12,98%. Entretanto, em setores onde o índice HHI se aproxime de 1 (monopólios), 

esse aumento seria reduzido em 10,46%. Analogamente, pelo modelo multinível (06), o 

aumento de 9,02% do ROE seria contrabalanceado em 7,86% em casos de HHI próximo de 1. 

Os dois modelos, assim como os do ROA, confirmam a hipótese H1a. 

 

Tabela 15 – Regressões da variável voice & accountability com variável dependente ROE 
Variável dependente: ROE 

  Modelo 
01 

  Modelo 
02 

  Modelo 
03 

  Modelo 
04 

  Modelo 
05 

  Modelo 
06       

Ativos totais  0,05  -0,86  -0,95  -1,25  -1,94  -1,97 

  (0,24)  (0,40)**  (0,41)**  (0,11)***  (0,15)***  (0,15)*** 

Voice & accountability (VA)    12,62  12,98    8,65  9,02 

    (2,27)***  (2,29)***    (1,60)***  (1,59)*** 

Herfindahl-Hirschman (HHI)    1,79  2,28    0,61  0,29 

    (3,19)  (3,15)    (1,85)  (1,85) 

Interação HHI*VA      -10,46      -7,86 

      (3,21)***      (2,28)*** 

Intercepto  4,58  13,84  14,66  22,02  21,42  21,42 

   (2,67)*  (4,33)***  (4,36)***  (1,81)***  (2,81)***  (2,72)*** 
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Variável dependente: ROE 
  Modelo 

01 
  Modelo 

02 
  Modelo 

03 
  Modelo 

04 
  Modelo 

05 
  Modelo 

06       
Modelo estatístico  efeito fixo  efeito fixo  efeito fixo  multinível  multinível  multinível 
Número de observações   99.039    66.819    66.819    93.050    62.335    62.335  
Número de países   -      -      -      56    44    44  
Número de setores   -      -      -      863    541    541  
Número de empresas   7.966    7.468    7.468    7.532    7.037    7.037  
F  31,51***  39,5***  37,44***   -      -      -    
Wald chi2   -      -      -     1.017***  708***  709*** 
Log Likelihood (null)   (486.020)   (329.384)   (329.384)   .    .    .  
Log Likelihood (modelo)   (485.463)   (328.927)   (328.920)   (467.312)   (316.815)   (316.809) 
Graus de Liberdade  23  16  17  28  21  22 
AIC   970.973    657.886    657.875    934.680    633.673    633.663  
BIC   971.191    658.032    658.030    934.944    633.862    633.862  

* p<0,1; ** p<0,01; *** p<0,001  
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A Tabela 16 apresenta os resultados das regressões referentes à variável voice and 

accountability para a variável dependente crescimento de vendas. Os testes F indicam que as 

regressões com efeitos fixos são significantes. As regressões com efeitos aleatórios 

(multinível) também são significantes, resultados apurados a partir dos testes Wald chi2. Há 

um satisfatório número de observações para os modelos que incluem as variáveis 

independentes e moderadoras, tanto com efeito fixo (58.624 observações de 6.923 empresas) 

quanto hierárquico com modelo aleatório (55.912 observações de 6.626 empresas aninhadas 

em 541 setores em 44 países). 

 

A análise dos coeficientes também mostra significância, com sinal positivo, da variável voice 

and accountabillity para todos os modelos onde foi introduzida. Melhoria do ambiente 

institucional em termos de liberdade de expressão, liberdade de associação e mídia livre 

também representa aumento do crescimento de vendas das firmas. O indicador HHI não 

revelou significância com o crescimento de vendas das firmas em nenhum dos modelos, 

quando analisado isoladamente. Mas, assim como nas regressões para o ROA e ROE, quando 

introduzido o efeito moderador, por meio da interação entre a variável institucional e o HHI, 

os modelos revelaram significância com valor negativo. Pelo modelo com efeitos fixos (03), a 

melhoria em 1 ponto para mais da média da variável voice and accountability faz com que o 

crescimento de vendas se eleve em 28,01%. Entretanto, em setores onde o índice HHI se 

aproxime de 1 (monopólios), esse aumento seria reduzido em 25,36%. Analogamente, pelo 

modelo multinível (06), o aumento de 19,06% do crescimento de vendas seria 

contrabalanceado em 13,97% em casos de HHI próximo de 1. Os dois modelos, assim como 

os do ROA e ROE, confirmam a hipótese H1a. 



101 
 

 

A variável de controle patrimônio líquido mostrou-se significante e positiva para todos os 

modelos, indicando que, quanto maior a empresa (em termos de patrimônio), maior o valor 

gerado e apropriado pelos consumidores (representado pelo crescimento). 

 

Tabela 16 – Regressões da variável voice & accountability com variável dependente 
crescimento de vendas 

Variável dependente: 
Crescimento de vendas 

  Modelo 
01 

  Modelo 
02 

  Modelo 
03 

  Modelo 
04 

  Modelo 
05 

  Modelo 
06       

Patrimônio Líquido  2,09  1,15  1,02  2,26  1,78  1,74 
  (0,37)***  (0,48)**  (0,48)**  (0,17)***  (0,21)***  (0,21)*** 
Voice & accountability (VA)    26,78  28,01    18,18  19,06 
    (2,97)***  (3,00)***    (2,11)***  (2,11)*** 
Herfindahl-Hirschman (HHI)    10,30  9,25    3,20  2,06 
    (5,83)*  (5,72)    (2,76)  (2,78) 
Interação HHI*VA      -25,36      -13,97 
      (11,35)**      (3,22)*** 
Intercepto  4,38  17,47  18,11  10,00  0,49  0,28 
   (4,35)  (5,34)***  (5,31)***  (3,06)***  (4,85)  (4,70) 
Modelo estatístico  efeito fixo  efeito fixo  efeito fixo  multinível  multinível  multinível 
Número de observações   84.416    58.624    58.624    80.982    55.912    55.912  
Número de países   -      -      -      56    43    43  
Número de setores   -      -      -      861    555    555  
Número de empresas   7.374    6.923    6.923    7.074    6.626    6.626  
F  64,4***  76,32***  71,93***   -      -      -    
Wald chi2   -      -      -     3.232***  2.312***  2.331*** 
Log Likelihood (null)   (429.700)   (297.540)   (297.540)   -      -      -    
Log Likelihood (modelo)   (427.793)   (296.084)   (296.061)   (423.484)   (293.814)   (293.805) 
Graus de Liberdade  23  16  17  28  21  22 
AIC   855.633    592.201    592.156    847.024    587.670    587.654  
BIC   855.848    592.345    592.309    847.285    587.858    587.850  

* p<0,1; ** p<0,01; *** p<0,001  
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

4.3.2 Interação da concentração setorial com estabilidade política e ausência de violência 
 

A Tabela 17 apresenta os resultados das regressões referentes à variável independente 

estabilidade política e ausência de violência e a variável dependente ROA. Os testes F 

indicam que as regressões com efeitos fixos são significantes. As regressões com efeitos 

aleatórios (multinível) também são significantes, conforme resultados apurados a partir dos 

testes Wald chi2. Os modelos com efeito fixo que incluem as variáveis independentes e 

moderadoras contêm 67.485 observações de 7.499 empresas. Já os modelos multinível 

contêm 62.997 observações de 7.066 empresas aninhadas em 544 setores em 44 países. 
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A análise dos coeficientes mostra significância, com sinal negativo, da variável de controle 

patrimônio líquido com o ROA, indicando que, quanto maior o patrimônio, menor o ROA. No 

que se refere às variáveis independentes, há significância para o coeficiente da variável 

estabilidade política e ausência de violência para os modelos 02, 05 e 06. Nesses três casos, o 

sinal é negativo, mas o coeficiente é próximo de zero, o que indica um efeito reduzido. O 

indicador HHI não revelou significância com o ROA das firmas em nenhum dos modelos, 

tanto analisado isoladamente quanto na interação com o HHI. Os modelos da Tabela 17 não 

permitem, portanto, confirmar a hipótese H1b. 

 

Tabela 17 – Regressões da variável estabilidade política e ausência de violência com variável 
dependente ROA 

Variável dependente: ROA 
  Modelo 

01 
  Modelo 

02 
  Modelo 

03 
  Modelo 

04 
  Modelo 

05 
  Modelo 

06       
Patrimônio Líquido  -0,26  -0,31  -0,30  -0,57  -0,74  -0,74 
  (0,10)***  (0,11)***  (0,11)***  (0,03)***  (0,05)***  (0,05)*** 
Estabilidade política e ausência 
de violência (EPAV)    -0,47  -0,44    -0,69  -0,70 
    (0,28)*  (0,28)    (0,24)***  (0,25)*** 
Herfindahl-Hirschman (HHI)    -0,56  -0,73    -0,34  -0,27 
    (0,95)  (0,95)    (0,60)  (0,61) 
Interação HHI*EPAV      0,75      -0,47 
      (0,81)      (0,62) 
Intercepto  6,13  6,81  6,75  10,24  9,26  9,23 
   (1,09)***  (1,23)***  (1,24)***  (0,94)***  (0,75)***  (0,75)*** 
Modelo estatístico  efeito fixo  efeito fixo  efeito fixo  multinível  multinível  multinível 
Número de observações   73.088    67.485    67.485    94.293    62.997    62.997  
Número de países   -      -      -      56    44    44  
Número de setores   -      -      -      868    544    544  
Número de empresas   7.931    7.499    7.499    7.563    7.066    7.066  
F  60,46***  51,31***  48,29***   -      -      -    
Wald chi2   -      -      -     1.654***  1.167***  1.168*** 
Log Likelihood (null)   (274.227)   (254.515)   (254.515)   -      -      -    
Log Likelihood (modelo)   (273.592)   (253.892)   (253.891)   (362.695)   (247.195)   (247.195) 
Graus de Liberdade  14  16  17  28  21  22 
AIC   547.211    507.816    507.817    725.446    494.433    494.434  
BIC   547.340    507.962    507.972    725.711    494.623    494.633  

* p<0,1; ** p<0,01; *** p<0,001  
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A Tabela 18 apresenta os resultados das regressões referentes à variável estabilidade política e 

ausência de violência para a variável dependente ROE. Os testes F indicam que as regressões 

com efeitos fixos são significantes. As regressões com efeitos aleatórios (multinível) também 

são significantes, resultados apurados a partir dos testes Wald chi2. Os modelos com efeito 

fixo que incluem as variáveis independentes e moderadoras contêm 66.819 observações de 
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7.468 empresas. Já os modelos multinível contêm 62.335 observações de 7.037 empresas 

aninhadas em 541 setores em 44 países. 

 

A análise dos coeficientes mostra significância, com sinal negativo, da variável de controle 

ativos totais com o ROE, somente para os modelos multinível. Em relação às variáveis 

independentes e moderadora, nenhum modelo revelou significância de nenhuma das variáveis 

(estabilidade política e ausência de violência, HHI e a interação) com o ROE. Assim como os 

modelos que testaram para o ROA, os modelos que testaram o ROE não permitem confirmar 

a hipótese H1b. 

 

Tabela 18 – Regressões da variável estabilidade política e ausência de violência com variável 
dependente ROE 

Variável dependente: ROE 
  Modelo 

01 
  Modelo 

02 
  Modelo 

03 
  Modelo 

04 
  Modelo 

05 
  Modelo 

06       
Ativos totais  0,05  -0,38  -0,35  -1,25  -1,81  -1,81 
  (0,24)  (0,37)  (0,37)  (0,11)***  (0,14)***  (0,14)*** 
Estabilidade política e ausência 
de violência (EPAV)    -0,40  -0,14    -0,95  -0,95 
    (0,88)  (0,89)    (0,78)  (0,78) 
Herfindahl-Hirschman (HHI)    0,34  -0,71    -0,21  -0,25 
    (3,18)  (3,18)    (1,83)  (1,85) 
Interação HHI*EPAV      4,30      0,33 
      (2,71)      (1,95) 
Intercepto  4,58  10,49  10,05  22,02  18,63  18,64 
   (2,67)*  (4,10)***  (4,12)**  (1,81)***  (2,13)***  (2,13)*** 
Modelo estatístico  efeito fixo  efeito fixo  efeito fixo  multinível  multinível  multinível 
Número de observações   99.039    66.819    66.819    93.050    62.335    62.335  
Número de países   -      -      -      56    44    44  
Número de setores   -      -      -      863    541    541  
Número de empresas   7.966    7.468    7.468    7.532    7.037    7.037  
F  31.51***  38.71***  36.46***   -      -      -    
Wald chi2   -      -      -     1.017***  765***  765*** 
Log Likelihood (null)   (486.020)   (329.384)   (329.384)   -      -      -    
Log Likelihood (modelo)   (485.463)   (328.951)   (328.949)   (467.312)   (316.825)   (316.825) 
Graus de Liberdade  23  16  17  28  21  22 
AIC   970.973    657.933    657.931    934.680    633.691    633.693  
BIC   971.191    658.079    658.086    934.944    633.881    633.892  

* p<0,1; ** p<0,01; *** p<0,001  
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A Tabela 19 apresenta os resultados das regressões referentes à variável independente 

estabilidade política e ausência de violência com a variável dependente crescimento de 

vendas. Os testes F indicam que as regressões com efeitos fixos são significantes. As 

regressões com efeitos aleatórios (multinível) também são significantes, de acordo com os 

resultados apurados a partir dos testes Wald chi2. Os modelos com efeito fixo que incluem as 
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variáveis independentes e moderadoras contém 58.624 observações de 6.923 empresas. Já os 

modelos multinível contém 55.912 observações de 6.626 empresas aninhadas em 555 setores 

em 43 países. 

 

Ao contrário dos modelos que testaram para o ROA e ROE (somente os multiníveis), a 

análise dos coeficientes mostra significância, com sinal positivo, da variável de controle 

patrimônio líquido com o crescimento de vendas, indicando que, quanto maior o patrimônio, 

maior o crescimento de vendas. No que se refere às variáveis independentes, há significância 

para o coeficiente da variável estabilidade política e ausência de violência para crescimento de 

vendas em todos os modelos. O coeficiente indica que, para cada 1 ponto de crescimento da 

sensação de estabilidade política e ausência de violência em relação à média geral, o 

crescimento de vendas sobre um aumento que varia entre 7,24% e 7,95%, dependendo do 

modelo analisado. O indicador HHI não revelou significância com o crescimento de vendas 

das firmas em nenhum dos modelos, quando analisado isoladamente. Entretanto, ao contrário 

das regressões para o ROA e ROE, quando introduzido o efeito moderador, por meio da 

interação entre a variável institucional e o HHI, os modelos revelaram significância com valor 

negativo. Pelo modelo com efeitos fixos (03), a melhoria em 1 ponto para mais da média da 

variável estabilidade política e ausência de violência faz com que o crescimento de vendas se 

eleve em 7,24%. Entretanto, em setores onde o índice HHI se aproxime de 1 (monopólios), 

esse aumento seria reduzido em 14,18%, resultando em um efeito líquido negativo da 

melhoria institucional. Analogamente, pelo modelo multinível (06), o aumento de 7,34% do 

crescimento de vendas seria totalmente contraposto por uma perda de 12,60% em casos de 

HHI próximo de 1. Portanto, somente é possível afirmar que a variável estabilidade política e 

ausência de violência exerce impacto no crescimento de vendas, mas não é possível afirmar o 

mesmo com relação à rentabilidade. O mesmo raciocínio vale para a interação. Só é possível 

confirmar a hipótese H1b quando a variável dependente é o crescimento de vendas. 

 

Tabela 19 – Regressões da variável estabilidade política e ausência de violência com variável 
dependente crescimento de vendas 

Variável dependente: 
Crescimento de vendas 

  Modelo 
01 

  Modelo 
02 

  Modelo 
03 

  Modelo 
04 

  Modelo 
05 

  Modelo 
06       

Patrimônio Líquido  2,09  2,12  2,08  2,26  2,16  2,16 
  (0,37)***  (0,46)***  (0,46)***  (0,17)***  (0,21)***  (0,21)*** 
Estabilidade política e ausência 
de violência (EPAV)    7,95  7,24    7,71  7,34 
    (1,26)***  (1,21)***    (1,01)***  (1,01)*** 
Herfindahl-Hirschman (HHI)    5,35  6,29    0,65  1,13 
    (5,76)  (5,81)    (2,75)  (2,75) 
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Variável dependente: 
Crescimento de vendas 

  Modelo 
01 

  Modelo 
02 

  Modelo 
03 

  Modelo 
04 

  Modelo 
05 

  Modelo 
06       

Interação HHI*EPAV      -14,18      -12,60 
      (5,02)***      (2,65)*** 
Intercepto  4,38  7,08  7,56  10,00  -7,95  -8,27 
   (4,35)  (5,22)  (5,21)  (3,05)***  (3,85)**  (3,70)** 
Modelo estatístico  efeito fixo  efeito fixo  efeito fixo  multinível  multinível  multinível 
Número de observações   84.416    58.624    58.624    80.982    55.912    55.912  
Número de países   -      -      -      56    43    43  
Número de setores   -      -      -      861    555    555  
Número de empresas   7.374    6.923    6.923    7.074    6.626    6.626  
F  64.4***  75.1***  70.73***   -      -      -    
Wald chi2   -      -      -     3.232***  2.290***  2.313*** 
Log Likelihood (null)   (429.700)   (297.540)   (297.540)   -      -      -    
Log Likelihood (modelo)   (427.793)   (296.129)   (296.116)   (423.484)   (293.817)   (293.806) 
Graus de Liberdade  23  16  17  28  21  22 
AIC   855.633    592.291    592.266    847.024    587.676    587.656  
BIC   855.848    592.435    592.419    847.285    587.863    587.852  

* p<0,1; ** p<0,01; *** p<0,001  
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

4.3.3 Interação da concentração setorial com efetividade do governo 
 

A Tabela 20 apresenta os resultados das regressões referentes à variável independente 

efetividade do governo e a variável dependente ROA. Os testes F indicam que as regressões 

com efeitos fixos são significantes. As regressões com efeitos aleatórios (multinível) também 

são significantes, resultados apurados a partir dos testes Wald chi2. Os modelos com efeito 

fixo que incluem as variáveis independentes e moderadoras contêm 67.479 observações de 

7.497 empresas. Já os modelos multinível contêm 62.991 observações de 7.064 empresas 

aninhadas em 543 setores em 43 países. 

 

A análise dos coeficientes mostra significância, com sinal negativo, da variável de controle 

patrimônio líquido com o ROA, indicando que, quanto maior o patrimônio, caeteris paribus, 

menor o ROA. No que se refere às variáveis independentes, há significância para o 

coeficiente da variável efetividade do governo para os modelos com efeito fixo (02 e 03). 

Entretanto, não foi revelada significância nos modelos multinível. O indicador HHI não 

revelou significância com o ROA das firmas em nenhum dos modelos, quando analisado 

isoladamente 

 

Entretanto, quando introduzido o efeito moderador, por meio da interação entre a variável 

institucional e o HHI, ambos os modelos revelaram significância com valor negativo. Pelo 
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modelo com efeitos fixos (03), a melhoria em 1 ponto para mais da média da variável 

efetividade do governo faz com que o ROA se eleve em 1,72%. Entretanto, em setores onde o 

índice HHI se aproxime de 1 (monopólios), esse aumento seria reduzido em 2,10%, 

resultando em um efeito líquido negativo da mudança institucional. Analogamente, pelo 

modelo multinível (06), o aumento de 0,71% do ROA seria contrabalanceado em 2,48% em 

casos de HHI próximo de 1. Os modelos 03 e 06 confirmam a hipótese H1c quando a variável 

dependente considerada é o ROA.  

 

Tabela 20 – Regressões da variável efetividade do governo com variável dependente ROA 
Variável dependente: ROA 

  Modelo 
01 

  Modelo 
02 

  Modelo 
03 

  Modelo 
04 

  Modelo 
05 

  Modelo 
06       

Patrimônio Líquido  -0,26  -0,32  -0,33  -0,57  -0,75  -0,75 
  (0,10)***  (0,11)***  (0,11)***  (0,03)***  (0,05)***  (0,05)*** 
Efetividade do governo (EG)    1,43  1,72    0,20  0,71 
    (0,70)**  (0,71)**    (0,47)  (0,50) 
Herfindahl-Hirschman (HHI)    -0,57  -0,52    -0,40  -0,52 
    (0,94)  (0,94)    (0,60)  (0,60) 
Interação HHI*EG      -2,10      -2,48 
      (1,01)**      (0,79)*** 
Intercepto  6,13  6,63  6,74  10,24  9,36  9,49 
   (1,09)***  (1,23)***  (1,23)***  (0,94)***  (0,83)***  (0,82)*** 
Modelo estatístico  efeito fixo  efeito fixo  efeito fixo  multinível  multinível  multinível 
Número de observações   73.088    67.479    67.479    94.293    62.991    62.991  
Número de países   -      -      -      56    43    43  
Número de setores   -      -      -      868    543    543  
Número de empresas   7.931    7.497    7.497    7.563    7.064    7.064  
F  60,46***  51,36***  48,45***   -      -      -    
Wald chi2   -      -      -     1.654***  1.156***  1.166*** 
Log Likelihood (null)   (274.227)   (254.495)   (254.495)   -      -      -    
Log Likelihood (modelo)   (273.592)   (253.870)   (253.868)   (362.695)   (247.177)   (247.172) 
Graus de Liberdade  14  16  17  28  21  22 
AIC   547.211    507.772    507.769    725.446    494.396    494.388  
BIC   547.340    507.918    507.924    725.711    494.586    494.587  

* p<0,1; ** p<0,01; *** p<0,001  
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A Tabela 21 apresenta os resultados das regressões referentes à variável independente 

efetividade do governo e a variável dependente ROE. Os testes F indicam que as regressões 

com efeitos fixos são significantes. As regressões com efeitos aleatórios (multinível) também 

são significantes, de acordo com os resultados apurados a partir dos testes Wald chi2. Os 

modelos com efeito fixo que incluem as variáveis independentes e moderadoras contêm 

66.813 observações de 7.466 empresas. Já os modelos multinível contém 62.329 observações 

de 7.035 empresas aninhadas em 541 setores em 44 países. 
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A variável de controle ativos totais mostrou-se significante e negativa somente para os 

modelos multinível (04, 05 e 06). Nesses modelos, o coeficiente indica que, quanto maior a 

empresa (em termos de ativo), menor o ROE. Com relação às variáveis independentes, a 

análise dos coeficientes mostra significância, com sinal positivo, da variável efetividade do 

governo para somente os modelos com efeito fixo (01 a 03). O indicador HHI não revelou 

significância com o ROE das firmas em nenhum dos modelos, quando analisado 

isoladamente. Quando introduzido o efeito moderador, por meio da interação entre a variável 

institucional e o HHI, somente o modelo multinível revelou significância com valor negativo. 

No modelo com efeito fixo não foi revelada significância para o efeito moderador do HHI 

com a efetividade do governo. Pelo modelo multinível (06), em casos de HHI próximo de 1, 

uma melhoria da efetividade do governo de 1 ponto em relação à média seria acompanhada de 

uma redução de 4,94% do ROE. Somente o modelo 06 apresenta o mesmo resultado dos 

modelos do ROA e confirma a hipótese H1c. 

 

Tabela 21 – Regressões da variável efetividade do governo com variável dependente ROE 
Variável dependente: ROE 

  Modelo 
01 

  Modelo 
02 

  Modelo 
03 

  Modelo 
04 

  Modelo 
05 

  Modelo 
06       

Ativos totais  0,05  -0,46  -0,49  -1,25  -1,83  -1,84 
  (0,24)  (0,37)  (0,38)  (0,11)***  (0,15)***  (0,15)*** 
Efetividade do governo (EG)    7,17  7,65    0,90  2,02 
    (2,40)***  (2,41)***    (1,38)  (1,48) 
Herfindahl-Hirschman (HHI)    0,54  0,72    -0,28  -0,49 
    (3,19)  (3,14)    (1,83)  (1,83) 
Interação HHI*EG      -3,65      -4,94 
      (3,29)      (2,46)** 
Intercepto  4,58  10,57  10,86  22,02  19,07  19,40 
   (2,67)*  (4,10)***  (4,14)***  (1,81)***  (2,33)***  (2,34)*** 
Modelo estatístico  efeito fixo  efeito fixo  efeito fixo  multinível  multinível  multinível 
Número de observações   99.039    66.813    66.813    93.050    62.329    62.329  
Número de países   -      -      -      56    43    43  
Número de setores   -      -      -      863    540    540  
Número de empresas   7.966    7.466    7.466    7.532    7.035    7.035  
F  31,51***  39,03***  36,78***   -      -      -    
Wald chi2   -      -      -     1.017***  761***  765*** 
Log Likelihood (null)   (486.020)   (329.357)   (329.357)   -      -      -    
Log Likelihood (modelo)   (485.463)   (328.916)   (328.915)   (467.312)   (316.797)   (316.795) 
Graus de Liberdade  23  16  17  28  21  22 
AIC   970.973    657.864    657.865    934.680    633.636    633.634  
BIC   971.191    658.010    658.020    934.944    633.826    633.833  

* p<0,1; ** p<0,01; *** p<0,001  
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A Tabela 22 apresenta os resultados das regressões referentes à variável independente 

efetividade do governo e a variável dependente crescimento de vendas. Os testes F indicam 
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que as regressões com efeitos fixos são significantes. As regressões com efeitos aleatórios 

(multinível) também são significantes, conforme resultados apurados a partir dos testes Wald 

chi2. Os modelos com efeito fixo que incluem as variáveis independentes e moderadoras 

contêm 58.619 observações de 6.921 empresas. Já os modelos multinível contêm 55.907 

observações de 6.624 empresas aninhadas em 554 setores em 42 países. 

 

Ao contrário dos modelos que testaram para o ROA e ROE (somente os multiníveis), a 

análise dos coeficientes mostra significância, com sinal positivo, da variável de controle 

patrimônio líquido com o crescimento de vendas, indicando que, quanto maior o patrimônio, 

maior o crescimento de vendas. No que se refere às variáveis independentes, há significância 

para o coeficiente da variável efetividade do governo para crescimento de vendas em todos os 

modelos. O coeficiente indica que, para cada 1 ponto de crescimento da sensação de 

efetividade do governo em relação à média geral, o crescimento de vendas sobre um aumento 

que varia entre 5,40% e 14,71%, dependendo do modelo analisado. O indicador HHI não 

revelou significância com o crescimento de vendas das firmas em nenhum dos modelos, 

quando analisado isoladamente. Entretanto, assim como nas regressões para o ROA e ROE 

(multinível), quando introduzido o efeito moderador, por meio da interação entre a variável 

institucional e o HHI, os modelos revelaram significância com valor negativo. Pelo modelo 

com efeitos fixos (03), a melhoria em 1 ponto para mais da média da variável efetividade do 

governo faz com que o crescimento de vendas se eleve em 14,71%. Entretanto, em setores 

onde o índice HHI se aproxime de 1 (monopólios), esse aumento seria reduzido em 11,78%, 

quase que eliminando os benefícios da melhoria institucional. Analogamente, pelo modelo 

multinível (06), o aumento de 6,61% do crescimento de vendas seria totalmente contraposto 

por uma perda de 7,30% em casos de HHI próximo de 1, resultando em um impacto líquido 

negativo no crescimento. Portanto, é possível afirmar que a variável efetividade do governo 

exerce impacto no crescimento de vendas, bem como confirmar a hipótese H1b da interação 

negativa com o HHI. 

 

Tabela 22 – Regressões da variável efetividade do governo com variável dependente 
crescimento de vendas 

Variável dependente: 
Crescimento de vendas 

  Modelo 
01 

  Modelo 
02 

  Modelo 
03 

  Modelo 
04 

  Modelo 
05 

  Modelo 
06       

Patrimônio Líquido  2,09  1,87  1,82  2,26  2,07  2,06 
  (0,37)***  (0,46)***  (0,46)***  (0,17)***  (0,21)***  (0,21)*** 
Efetividade do governo (EG)    13,71  14,71    5,40  6,61 
    (3,40)***  (3,26)***    (2,12)**  (2,19)*** 
Herfindahl-Hirschman (HHI)    7,34  6,35    1,63  0,78 
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Variável dependente: 
Crescimento de vendas 

  Modelo 
01 

  Modelo 
02 

  Modelo 
03 

  Modelo 
04 

  Modelo 
05 

  Modelo 
06       

    (5,75)  (5,68)    (2,74)  (2,77) 
Interação HHI*EG      -11,78      -7,30 
      (7,01)*      (3,31)** 
Intercepto  4,38  11,50  11,75  10,00  -5,00  -4,70 
   (4,35)  (5,20)**  (5,19)**  (3,05)***  (3,92)  (3,91) 
Modelo estatístico  efeito fixo  efeito fixo  efeito fixo  multinível  multinível  multinível 
Número de observações   84.416    58.619    58.619    80.982    55.907    55.907  
Número de países   -      -      -      56    42    42  
Número de setores   -      -      -      861    554    554  
Número de empresas   7.374    6.921    6.921    7.074    6.624    6.624  
F  64,4***  75,59***  71,24***   -      -      -    
Wald chi2   -      -      -     3.232***  2.237***  2.242*** 
Log Likelihood (null)   (429.700)   (297.516)   (297.516)   -      -      -    
Log Likelihood (modelo)   (427.793)   (296.124)   (296.118)   (423.484)   (293.817)   (293.815) 
Graus de Liberdade  23  16  17  28  21  22 
AIC   855.633    592.279    592.271    847.024    587.676    587.673  
BIC   855.848    592.423    592.423    847.285    587.863    587.869  

* p<0,1; ** p<0,01; *** p<0,001  
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

4.3.4 Interação da concentração setorial com qualidade regulatória 
 

A Tabela 23 apresenta os resultados das regressões referentes à variável independente 

qualidade regulatória e a variável dependente ROA. Os testes F indicam que as regressões 

com efeitos fixos são significantes. As regressões com efeitos aleatórios (multinível) também 

são significantes, conforme resultados apurados a partir dos testes Wald chi2. Os modelos 

com efeito fixo que incluem as variáveis independentes e moderadoras contêm 67.479 

observações de 7.497 empresas. Já os modelos multinível contêm 62.991 observações de 

7.064 empresas aninhadas em 543 setores em 43 países. 

 

A análise dos coeficientes mostra significância, com sinal negativo, da variável de controle 

patrimônio líquido com o ROA, indicando que, quanto maior o patrimônio, menor o ROA. No 

que se refere às variáveis independentes, não há significância para o coeficiente da variável 

qualidade regulatória para nenhum dos modelos estudados. O indicador HHI não revelou 

significância com o ROA das firmas em nenhum dos modelos, quando analisado 

isoladamente. 

 

Entretanto, quando introduzido o efeito moderador, por meio da interação entre a variável 

institucional e o HHI, o modelo multinível revelou significância com valor negativo. O 
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modelo com efeitos fixos, entretanto, não revelou significância (somente ao nível de 10,2%). 

Desta forma, afirma-se que, pelo modelo multinível, é de -2,16%. Somente o modelo 06 

confirma a hipótese H1d quando a variável dependente considerada é o ROA.  

 

Tabela 23 – Regressões da variável qualidade regulatória com variável dependente ROA 
Variável dependente: ROA 

  Modelo 
01 

  Modelo 
02 

  Modelo 
03 

  Modelo 
04 

  Modelo 
05 

  Modelo 
06       

Patrimônio Líquido  -0,26  -0,29  -0,30  -0,57  -0,74  -0,74 
  (0,10)***  (0,11)***  (0,11)***  (0,03)***  (0,05)***  (0,05)*** 
Qualidade regulatória (QR)    -0,49  -0,33    -0,29  0,01 
    (0,60)  (0,62)    (0,41)  (0,43) 
Herfindahl-Hirschman (HHI)    -0,73  -0,85    -0,46  -0,65 
    (0,95)  (0,96)    (0,61)  (0,61) 
Interação HHI*QR      -1,92      -2,16 
      (1,17)      (0,88)** 
Intercepto  6,13  6,52  6,58  10,24  9,12  9,21 
   (1,09)***  (1,25)***  (1,25)***  (0,94)***  (0,80)***  (0,79)*** 
Modelo estatístico  efeito fixo  efeito fixo  efeito fixo  multinível  multinível  multinível 
Número de observações   73.088    67.479    67.479    94.293    62.991    62.991  
Número de países   -      -      -      56    43    43  
Número de setores   -      -      -      868    543    543  
Número de empresas   7.931    7.497    7.497    7.563    7.064    7.064  
F  60,46***  51,19***  48,27***   -      -      -    
Wald chi2   -      -      -     1.654***  1.158***  1.165*** 
Log Likelihood (null)   (274.227)   (254.495)   (254.495)   -      -      -    
Log Likelihood (modelo)   (273.592)   (253.873)   (253.871)   (362.695)   (247.177)   (247.174) 
Graus de Liberdade  14  16  17  28  21  22 
AIC   547.211    507.778    507.776    725.446    494.396    494.392  
BIC   547.340    507.924    507.931    725.711    494.586    494.591  

* p<0,1; ** p<0,01; *** p<0,001  
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Os resultados das regressões envolvendo a variável independente qualidade regulatória e a 

variável dependente ROE são apresentados na Tabela 24. Os testes F indicam que as 

regressões com efeitos fixos são significantes. As regressões com efeitos aleatórios 

(multinível) também são significantes, de acordo com os resultados apurados a partir dos 

testes Wald chi2. Os modelos com efeito fixo que incluem as variáveis independentes e 

moderadoras contêm 66.813 observações de 7.466 empresas. Já os modelos multinível 

contêm 62.329 observações de 7.035 empresas aninhadas em 541 setores em 44 países. 

 

A variável de controle ativos totais mostrou-se significante e negativa somente para os 

modelos multinível (04, 05 e 06). Nesses modelos, o coeficiente indica que, quanto maior a 

empresa (em termos de ativo), menor o ROE. Com relação às variáveis independentes, a 

análise dos coeficientes mostra significância, com sinal negativo, da variável qualidade 
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regulatória para todos os modelos. Uma melhoria de 1 ponto da qualidade regulatória sobre a 

média geral ocasiona uma redução de ROE entre 2,32% (modelo 06) e 4,32% (modelo 02). O 

indicador HHI não revelou significância com o ROE das firmas em nenhum dos modelos, 

quando analisado isoladamente. Quando introduzido o efeito moderador, por meio da 

interação entre a variável institucional e o HHI, tampouco os modelos revelaram significância 

para o efeito moderador do HHI com a efetividade do governo. Portanto, ao contrário do que 

foi percebido com o ROA, os modelos 03 e 06 não permitem confirmar a hipótese H1d 

quando a variável dependente considerada é o ROE. 

 

Tabela 24 – Regressões da variável qualidade regulatória com variável dependente ROE 
Variável dependente: ROE 

  Modelo 
01 

  Modelo 
02 

  Modelo 
03 

  Modelo 
04 

  Modelo 
05 

  Modelo 
06       

Ativos totais  0,05  -0,25  -0,27  -1,25  -1,76  -1,77 
  (0,24)  (0,38)  (0,38)  (0,11)***  (0,15)***  (0,15)*** 
Qualidade regulatória (QR)    -4,32  -4,12    -2,84  -2,32 
    (1,92)**  (1,97)**    (1,22)**  (1,30)* 
Herfindahl-Hirschman (HHI)    -0,75  -0,85    -0,76  -1,00 
    (3,19)  (3,24)    (1,83)  (1,84) 
Interação HHI*QR      -2,55      -3,04 
      (3,53)      (2,70) 
Intercepto  4,58  9,34  9,45  22,02  17,21  17,39 
   (2,67)*  (4,15)**  (4,18)**  (1,81)***  (2,18)***  (2,19)*** 
Modelo estatístico  efeito fixo  efeito fixo  efeito fixo  multinível  multinível  multinível 
Número de observações   99.039    66.813    66.813    93.050    62.329    62.329  
Número de países   -      -      -      56    43    43  
Número de setores   -      -      -      863    540    540  
Número de empresas   7.966    7.466    7.466    7.532    7.035    7.035  
F  31,51***  38,83***  36,55***   -      -      -    
Wald chi2   -      -      -     1.017***  772***  773*** 
Log Likelihood (null)   (486.020)   (329.357)   (329.357)   .    .    .  
Log Likelihood (modelo)   (485.463)   (328.920)   (328.919)   (467.312)   (316.795)   (316.794) 
Graus de Liberdade  23  16  17  28  21  22 
AIC   970.973    657.871    657.873    934.680    633.631    633.632  
BIC   971.191    658.017    658.028    934.944    633.821    633.831  

* p<0,1; ** p<0,01; *** p<0,001  
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A Tabela 25 apresenta os resultados das regressões referentes à variável independente 

qualidade regulatória e a variável dependente crescimento de vendas. Os testes F indicam que 

as regressões com efeitos fixos são significantes. As regressões com efeitos aleatórios 

(multinível) também são significantes, conforme resultados apurados a partir dos testes Wald 

chi2. Os modelos com efeito fixo que incluem as variáveis independentes e moderadoras 

contêm 58.619 observações de 6.921 empresas. Já os modelos multinível contêm 55.907 

observações de 6.624 empresas aninhadas em 554 setores em 42 países. 
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Assim como os resultados das regressões até aqui, o efeito do patrimônio líquido sobre o 

crescimento de vendas é significante e positivo. O sinal do coeficiente é o oposto do que 

apontam as regressões que testam rentabilidade como variável dependente. No que se refere 

às variáveis independentes, há significância para o coeficiente da variável qualidade 

regulatória para crescimento de vendas em todos os modelos, exceto o modelo 05. O 

coeficiente indica que, para cada 1 ponto de crescimento da sensação de qualidade regulatória 

em relação à média geral, o crescimento de vendas aumenta entre 3,73% e 9,93%, 

dependendo do modelo analisado. O indicador HHI não revelou significância com o 

crescimento de vendas das firmas em nenhum dos modelos, quando analisado isoladamente. 

Entretanto, assim como nas regressões para o ROA, quando introduzido o efeito moderador, 

por meio da interação entre a variável institucional e o HHI, os modelos revelaram 

significância com valor negativo. Pelo modelo com efeitos fixos (03), a melhoria em 1 ponto 

para mais da média da variável qualidade regulatória faz com que o crescimento de vendas se 

eleve em 9.93%. Entretanto, em setores onde o índice HHI se aproxime de 1 (monopólios), 

esse aumento seria reduzido em 19,17%, mais que eliminando os benefícios da melhoria 

institucional. Analogamente, pelo modelo multinível (06), o aumento de 3,73% do 

crescimento de vendas seria totalmente contraposto por uma perda de 10,35% em casos de 

HHI próximo de 1, resultando em um impacto líquido fortemente negativo no crescimento. 

Portanto, é possível afirmar que a variável qualidade regulatória exerce impacto positivo no 

crescimento de vendas. Adicionalmente, pode-se confirmar a hipótese H1d da interação 

negativa com o HHI. 

 

Tabela 25 – Regressões da variável qualidade regulatória com variável dependente 
crescimento de vendas 

Variável dependente: 
Crescimento de vendas 

  Modelo 
01 

  Modelo 
02 

  Modelo 
03 

  Modelo 
04 

  Modelo 
05 

  Modelo 
06       

Patrimônio Líquido  2,09  1,88  1,81  2,26  2,10  2,09 
  (0,37)***  (0,47)***  (0,47)***  (0,17)***  (0,21)***  (0,21)*** 
Qualidade regulatória (QR)    8,52  9,93    2,32  3,73 
    (3,06)***  (3,01)***    (1,78)  (1,85)** 
Herfindahl-Hirschman (HHI)    8,15  6,14    1,72  0,46 
    (5,72)  (5,52)    (2,75)  (2,79) 
Interação HHI*QR      -19,17      -10,35 
      (9,11)**      (3,68)*** 
Intercepto  4,38  11,59  11,88  10,00  -6,56  -6,07 
   (4,35)  (5,22)**  (5,21)**  (3,05)***  (3,68)*  (3,68)* 
Modelo estatístico  efeito fixo  efeito fixo  efeito fixo  multinível  multinível  multinível 
Número de observações   84.416    58.619    58.619    80.982    55.907    55.907  
Número de países   -      -      -      56    42    42  
Número de setores   -      -      -      861    554    554  
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Variável dependente: 
Crescimento de vendas 

  Modelo 
01 

  Modelo 
02 

  Modelo 
03 

  Modelo 
04 

  Modelo 
05 

  Modelo 
06       

Número de empresas   7.374    6.921    6.921    7.074    6.624    6.624  
F  64,4***  75,46***  71,06***   -      -      -    
Wald chi2   -      -      -     3.232***  2.231***  2.240*** 
Log Likelihood (null)   (429.700)   (297.516)   (297.516)   -      -      -    
Log Likelihood (modelo)   (427.793)   (296.130)   (296.119)   (423.484)   (293.819)   (293.815) 
Graus de Liberdade  23  16  17  28  21  22 
AIC   855.633    592.292    592.272    847.024    587.680    587.674  
BIC   855.848    592.436    592.425    847.285    587.867    587.870  

* p<0,1; ** p<0,01; *** p<0,001  
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

4.3.5 Interação da concentração setorial com rule of law 
 

A Tabela 26 apresenta os resultados das regressões referentes à variável independente rule of 

law e a variável dependente ROA. Os testes F indicam que as regressões com efeitos fixos são 

significantes. As regressões com efeitos aleatórios (multinível) também são significantes, 

conforme resultados apurados a partir dos testes Wald chi2. Os modelos com efeito fixo que 

incluem as variáveis independentes e moderadoras contêm 67.485 observações de 7.499 

empresas. Já os modelos multinível contêm 62.997 observações de 7.066 empresas aninhadas 

em 544 setores em 44 países. 

 

A análise dos coeficientes mostra significância, com sinal negativo, da variável de controle 

patrimônio líquido com o ROA, indicando que, quanto maior o patrimônio, menor o ROA. No 

que se refere às variáveis independentes, há significância para o coeficiente da variável rule of 

law para os modelos multinível (05 e 06). Nesses casos, o sinal é negativo, indicando que, 

quanto melhor a eficiência do judiciário, pior o ROA das firmas.  

 

O indicador HHI não revelou significância com o ROA das firmas em nenhum dos modelos, 

tanto analisado isoladamente quanto na interação com o HHI. De acordo com esses 

resultados, os modelos da Tabela 26 não permitem confirmar a hipótese H1e, referente à 

interação negativa com o HHI. 

 

Tabela 26 – Regressões da variável rule of law com variável dependente ROA 
Variável dependente: ROA 

  Modelo 
01 

  Modelo 
02 

  Modelo 
03 

  Modelo 
04 

  Modelo 
05 

  Modelo 
06       

Patrimônio Líquido  -0,26  -0,30  -0,30  -0,57  -0,73  -0,73 
  (0,10)***  (0,11)***  (0,11)***  (0,03)***  (0,05)***  (0,05)*** 
Rule of law (RL)    0,12  0,27    -1,41  -1,32 
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Variável dependente: ROA 
  Modelo 

01 
  Modelo 

02 
  Modelo 

03 
  Modelo 

04 
  Modelo 

05 
  Modelo 

06       
    (0,73)  (0,75)    (0,43)***  (0,47)*** 
Herfindahl-Hirschman (HHI)    -0,62  -0,66    -0,40  -0,43 
    (0,94)  (0,96)    (0,60)  (0,61) 
Interação HHI*RL      -0,81      -0,35 
      (0,93)      (0,74) 
Intercepto  6,13  6,61  6,61  10,24  8,67  8,67 
   (1,09)***  (1,22)***  (1,22)***  (0,94)***  (0,74)***  (0,74)*** 
Modelo estatístico  efeito fixo  efeito fixo  efeito fixo  multinível  multinível  multinível 
Número de observações   73.088    67.485    67.485    94.293    62.997    62.997  
Número de países   -      -      -      56    44    44  
Número de setores   -      -      -      868    544    544  
Número de empresas   7.931    7.499    7.499    7.563    7.066    7.066  
F  60,46***  51,21***  48,37***   -      -      -    
Wald chi2   -      -      -     1.654***  1.175***  1.175*** 
Log Likelihood (null)   (274.227)   (254.515)   (254.515)   -      -      -    
Log Likelihood (modelo)   (273.592)   (253.894)   (253.894)   (362.695)   (247.195)   (247.195) 
Graus de Liberdade  14  16  17  28  21  22 
AIC   547.211    507.820    507.821    725.446    494.432    494.434  
BIC   547.340    507.966    507.976    725.711    494.622    494.633  

* p<0,1; ** p<0,01; *** p<0,001  
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A Tabela 27 apresenta os resultados das regressões referentes à variável independente rule of 

law e a variável dependente ROE. Os testes F indicam que as regressões com efeitos fixos são 

significantes. As regressões com efeitos aleatórios (multinível) também são significantes, 

conforme resultados apurados a partir dos testes Wald chi2. Os modelos com efeito fixo que 

incluem as variáveis independentes e moderadoras contêm 66.819 observações de 7.468 

empresas. Já os modelos multinível contêm 62.335 observações de 7.037 empresas aninhadas 

em 541 setores em 44 países. 

 

A análise dos coeficientes mostra significância, com sinal negativo, da variável de controle 

ativos totais com o ROE, somente para os modelos multinível. No que se refere às variáveis 

independentes, há significância para o coeficiente da variável rule of law para os modelos 

multinível (05 e 06). Nesses casos, assim como para o ROA, o sinal é negativo, indicando 

que, quanto melhor a eficiência do judiciário, pior o ROE das firmas. O indicador HHI não 

revelou significância com o ROE das firmas em nenhum dos modelos, tanto analisado 

isoladamente quanto na interação com o HHI. Assim como os modelos que testaram para o 

ROA, os modelos que testaram o ROE não permitem confirmar a hipótese H1e, referente à 

interação negativa da variável rule of law com o HHI. 
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Tabela 27 – Regressões da variável rule of law com variável dependente ROE 
Variável dependente: ROE 

  Modelo 
01 

  Modelo 
02 

  Modelo 
03 

  Modelo 
04 

  Modelo 
05 

  Modelo 
06       

Ativos totais  0,05  -0,37  -0,37  -1,25  -1,77  -1,77 
  (0,24)  (0,37)  (0,37)  (0,11)***  (0,14)***  (0,14)*** 
Rule of law (RL)    2,11  2,37    -3,08  -3,08 
    (2,46)  (2,53)    (1,19)***  (1,30)** 
Herfindahl-Hirschman (HHI)    0,28  0,25    -0,26  -0,26 
    (3,19)  (3,20)    (1,82)  (1,83) 
Interação HHI*RL      -1,59      0,01 
      (2,77)      (2,30) 
Intercepto  4,58  10,34  10,34  22,02  17,32  17,32 
   (2,67)*  (4,08)**  (4,08)**  (1,81)***  (2,11)***  (2,11)*** 
Modelo estatístico  efeito fixo  efeito fixo  efeito fixo  multinível  multinível  multinível 
Número de observações   99.039    66.819    66.819    93.050    62.335    62.335  
Número de países   -      -      -      56    44    44  
Número de setores   -      -      -      863    541    541  
Número de empresas   7.966    7.468    7.468    7.532    7.037    7.037  
F  31,51***  38,69***  36,44***   -      -      -    
Wald chi2   -      -      -     1.017***  776***  776*** 
Log Likelihood (null)   (486.020)   (329.384)   (329.384)   .    .    .  
Log Likelihood (modelo)   (485.463)   (328.950)   (328.950)   (467.312)   (316.823)   (316.823) 
Graus de Liberdade  23  16  17  28  21  22 
AIC   970.973    657.932    657.934    934.680    633.687    633.689  
BIC   971.191    658.078    658.089    934.944    633.877    633.888  

* p<0,1; ** p<0,01; *** p<0,001  
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A Tabela 28 apresenta os resultados das regressões referentes à variável independente rule of 

law com a variável dependente crescimento de vendas. Os testes F indicam que as regressões 

com efeitos fixos são significantes. As regressões com efeitos aleatórios (multinível) também 

são significantes, de acordo com os resultados apurados a partir dos testes Wald chi2. Os 

modelos com efeito fixo que incluem as variáveis independentes e moderadoras contêm 

58.624 observações de 6.923 empresas. Já os modelos multinível contêm 55.912 observações 

de 6.626 empresas aninhadas em 555 setores em 43 países. 

 

O efeito do patrimônio líquido sobre o crescimento de vendas é significante e positivo. O 

sinal do coeficiente é consistente com as demais regressões que consideram crescimento de 

vendas como variável dependente. 

 

No que se refere às variáveis independentes, há significância para o coeficiente da variável 

rule of law para os modelos 02, 03 (efeito fixo) e 06 (multinível). Nesses casos, ao contrário 

dos resultados das regressões para o ROA e ROE, o sinal é positivo. Isso indica que, quanto 

melhor a eficiência do judiciário, maior o crescimento das vendas das firmas. O indicador 
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HHI não revelou significância com o crescimento de vendas das firmas em nenhum dos 

modelos, tanto analisado isoladamente quanto na interação com o HHI. Assim como os 

modelos que testaram para o ROA e ROE, os modelos que testaram o crescimento de vendas 

não permitem confirmar a hipótese H1e, referente à interação negativa da variável rule of law 

com o HHI. 

 

Tabela 28 – Regressões da variável rule of law com variável dependente crescimento de 
vendas 

Variável dependente: 
Crescimento de vendas 

  Modelo 
01 

  Modelo 
02 

  Modelo 
03 

  Modelo 
04 

  Modelo 
05 

  Modelo 
06       

Patrimônio Líquido  2,09  2,04  2,05  2,26  2,11  2,12 
  (0,37)***  (0,46)***  (0,46)***  (0,17)***  (0,21)***  (0,21)*** 
Rule of law (RL)    9,42  9,74    3,50  3,95 
    (4,38)**  (4,57)**    (2,16)  (2,26)* 
Herfindahl-Hirschman (HHI)    6,61  6,25    1,43  1,08 
    (5,77)  (5,62)    (2,74)  (2,80) 
Interação HHI*RL      -2,09      -1,88 
      (7,24)      (3,07) 
Intercepto  4,38  11,18  11,11  10,00  -6,21  -6,19 
   (4,35)  (5,19)**  (5,22)**  (3,05)***  (3,77)*  (3,78) 
Modelo estatístico  efeito fixo  efeito fixo  efeito fixo  multinível  multinível  multinível 
Número de observações   84.416    58.624    58.624    80.982    55.912    55.912  
Número de países   -      -      -      56    43    43  
Número de setores   -      -      -      861    555    555  
Número de empresas   7.374    6.923    6.923    7.074    6.626    6.626  
F  64,4***  75,11***  70,88***   -      -      -    
Wald chi2   -      -      -     3.232***  2.232***  2.232*** 
Log Likelihood (null)   (429.700)   (297.540)   (297.540)   -      -      -    
Log Likelihood (modelo)   (427.793)   (296.159)   (296.159)   (423.484)   (293.844)   (293.844) 
Graus de Liberdade  23  16  17  28  21  22 
AIC   855.633    592.350    592.351    847.024    587.730    587.732  
BIC   855.848    592.493    592.504    847.285    587.918    587.928  

* p<0,1; ** p<0,01; *** p<0,001  
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

4.3.6 Interação da concentração setorial com controle da corrupção 
 

A Tabela 29 apresenta os resultados das regressões referentes à variável independente 

controle da corrupção e a variável dependente ROA. Os testes F indicam que as regressões 

com efeitos fixos são significantes. As regressões com efeitos aleatórios (multinível) também 

são significantes, como atestam os resultados apurados a partir dos testes Wald chi2. Os 

modelos com efeito fixo que incluem as variáveis independentes e moderadoras contêm 

67.479 observações de 7.497 empresas. Já os modelos multinível contêm 67.991 observações 

de 7.064 empresas aninhadas em 543 setores em 43 países. 
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A análise dos coeficientes mostra significância, com sinal negativo, da variável de controle 

patrimônio líquido com o ROA, indicando que, quanto maior o patrimônio, menor o ROA. No 

que se refere às variáveis independentes, há significância para o coeficiente da variável 

controle da corrupção para todos os modelos. O indicador HHI não revelou significância com 

o ROA das firmas em nenhum dos modelos, quando analisado isoladamente. Quando 

introduzido o efeito moderador, por meio da interação entre a variável institucional e o HHI, 

ambos os modelos revelaram significância com valor negativo. Pelo modelo com efeitos fixos 

(03), a melhoria em 1 ponto para mais da média da variável controle da corrupção faz com 

que o ROA se eleve em 2,95%. Entretanto, em setores onde o índice HHI se aproxime de 1 

(monopólios), esse aumento seria reduzido em 2,46%, praticamente anulando os benefícios da 

mudança institucional. Analogamente, pelo modelo multinível (06), o aumento de 2,30% do 

ROA seria contrabalanceado em 2,55% em casos de HHI próximo de 1. Os modelos 03 e 06 

confirmam a hipótese H1f quando a variável dependente considerada é o ROA.  

 

Tabela 29 – Regressões da variável controle da corrupção com variável dependente ROA 
Variável dependente: ROA 

  Modelo 
01 

  Modelo 
02 

  Modelo 
03 

  Modelo 
04 

  Modelo 
05 

  Modelo 
06 

      

Patrimônio Líquido  -0,26  -0,38  -0,40  -0,57  -0,78  -0,79 
  (0,10)***  (0,11)***  (0,11)***  (0,03)***  (0,05)***  (0,05)*** 
Controle da corrupção (CC)    3,00  2,95    2,36  2,30 
    (0,49)***  (0,49)***    (0,37)***  (0,36)*** 
Herfindahl-Hirschman (HHI)    -0,31  0,04    -0,21  -0,10 
    (0,93)  (0,92)    (0,61)  (0,61) 
Interação HHI*CC      -2,46      -2,55 
      (0,85)***      (0,60)*** 
Intercepto  6,13  7,18  7,44  10,24  10,36  10,24 
   (1,09)***  (1,24)***  (1,26)***  (0,93)***  (1,01)***  (0,94)*** 
Modelo estatístico  efeito fixo  efeito fixo  efeito fixo  multinível  multinível  multinível 
Número de observações   73.088    67.479    67.479    94.293    62.991    62.991  
Número de países   -      -      -      56    43    43  
Número de setores   -      -      -      868    543    543  
Número de empresas   7.931    7.497    7.497    7.563    7.064    7.064  
F  60,46***  52,24***  49,23***   -      -      -    
Wald chi2   -      -      -     1.654***  1.188***  1.204*** 
Log Likelihood (null)   (274.227)   (254.495)   (254.495)   -      -      -    
Log Likelihood (modelo)   (273.592)   (253.841)   (253.835)   (362.695)   (247.160)   (247.152) 
Graus de Liberdade  14  16  17  28  21  22 
AIC   547.211    507.715    507.704    725.446    494.362    494.347  
BIC   547.340    507.861    507.859    725.711    494.553    494.546  

* p<0.1; ** p<0.01; *** p<0.001  
Fonte: Dados da pesquisa. 
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A Tabela 30 apresenta os resultados das regressões referentes à variável independente 

controle da corrupção com a variável dependente ROE. Os testes F indicam que as regressões 

com efeitos fixos são significantes. As regressões com efeitos aleatórios (multinível) também 

são significantes, conforme resultados apurados a partir dos testes Wald chi2. Há um 

satisfatório número de observações para os modelos que incluem as variáveis independentes e 

moderadoras, tanto com efeito fixo (66.813 observações de 7.466 empresas) quanto 

hierárquico com modelo aleatório (62.329 observações de 7.035 empresas aninhadas em 540 

setores em 43 países). 

 

A variável de controle ativos totais mostrou-se significante e negativa para todos os modelos, 

com exceção do modelo nulo com efeito fixo (modelo 01). O coeficiente indica que, quanto 

maior a empresa (em termos de ativo), menor o ROE. Com relação às variáveis 

independentes, a análise dos coeficientes mostra significância, com sinal positivo, da variável 

controle da corrupção para todos os modelos onde ela foi introduzida. Assim como para o 

ROA, a melhoria do ambiente institucional em termos controle e prevenção da corrupção 

representa aumento do ROE das firmas.  

 

O indicador HHI não revelou significância com o ROE das firmas em nenhum dos modelos, 

quando analisado isoladamente. Mas, assim como nas regressões para o ROA, quando 

introduzido o efeito moderador, por meio da interação entre a variável institucional e o HHI, 

ambos os modelos revelaram significância com valor negativo. Pelo modelo com efeitos fixos 

(03), a melhoria em 1 ponto para mais da média da variável controle da corrupção faz com 

que o ROE se eleve em 8,22%. Entretanto, em setores onde o índice HHI se aproxime de 1 

(monopólios), esse aumento seria reduzido em 5,35%. Analogamente, pelo modelo multinível 

(06), o aumento de 5,44% do ROE seria contrabalanceado em 6,53% em casos de HHI 

próximo de 1, resultando num efeito líquido negativo da melhoria institucional. Os dois 

modelos (03 e 06), assim como os do ROA, também confirmam a hipótese H1f.  

 

Tabela 30 – Regressões da variável controle da corrupção com variável dependente ROE 
Variável dependente: ROE 

  Modelo 
01 

  Modelo 
02 

  Modelo 
03 

  Modelo 
04 

  Modelo 
05 

  Modelo 
06       

Ativos totais  0,05  -0,65  -0,71  -1,25  -1,90  -1,93 
  (0,24)  (0,38)*  (0,38)*  (0,11)***  (0,15)***  (0,15)*** 
Controle da corrupção (CC)    8,41  8,22    5,47  5,44 
    (1,56)***  (1,55)***    (1,11)***  (1,09)*** 
Herfindahl-Hirschman (HHI)    1,09  2,02    0,09  0,34 
    (3,18)  (3,05)    (1,85)  (1,84) 
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Variável dependente: ROE 
  Modelo 

01 
  Modelo 

02 
  Modelo 

03 
  Modelo 

04 
  Modelo 

05 
  Modelo 

06       
Interação HHI*CC      -5,35      -6,53 
      (2,68)**      (1,86)*** 
Intercepto  4,58  12,46  13,22  22,02  20,91  20,84 
   (2,67)*  (4,17)***  (4,23)***  (1,81)***  (2,66)***  (2,51)*** 
Modelo estatístico  efeito fixo  efeito fixo  efeito fixo  multinível  multinível  multinível 
Número de observações   99.039    66.813    66.813    93.050    62.329    62.329  
Número de países   -      -      -      56    43    43  
Número de setores   -      -      -      863    540    540  
Número de empresas   7.966    7.466    7.466    7.532    7.035    7.035  
F  31,51***  39,81***  37,48***   -      -      -    
Wald chi2   -      -      -     1.017***  778***  879*** 
Log Likelihood (null)   (486.020)   (329.357)   (329.357)   -      -      -    
Log Likelihood (modelo)   (485.463)   (328.900)   (328.897)   (467.312)   (316.788)   (316.782) 
Graus de Liberdade  23  16  17  28  21  22 
AIC   970.973    657.832    657.828    934.680    633.618    633.608  
BIC   971.191    657.977    657.983    934.944    633.808    633.807  

* p<0.1; ** p<0.01; *** p<0.001  
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Finalmente, a Tabela 31 apresenta os resultados das regressões referentes à variável 

independente controle da corrupção e a variável dependente crescimento de vendas. Os testes 

F indicam que as regressões com efeitos fixos são significantes. As regressões com efeitos 

aleatórios (multinível) também são significantes, de acordo com os resultados apurados a 

partir dos testes Wald chi2. Os modelos com efeito fixo que incluem as variáveis 

independentes e moderadoras contêm 58.619 observações de 6.921 empresas. Já os modelos 

multinível contêm 55.907 observações de 6.624 empresas aninhadas em 554 setores em 42 

países. 

 

Assim como os resultados das regressões até aqui, o efeito do patrimônio líquido sobre o 

crescimento de vendas é significante e positivo. O sinal do coeficiente é o oposto do que 

apontam as regressões que testam rentabilidade como variável dependente. No que se refere 

às variáveis independentes, há significância do coeficiente da variável controle da corrupção 

para crescimento de vendas para os modelos com efeito fixo (modelos 02 e 03), e os 

coeficientes são positivos.  

 

O indicador HHI não revelou significância com o crescimento de vendas das firmas em 

nenhum dos modelos, quando analisado isoladamente. Entretanto, assim como nas regressões 

para o ROA e ROE, quando introduzido o efeito moderador, por meio da interação entre a 

variável institucional e o HHI, o modelo multinível revelou significância com valor negativo. 
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O modelo com efeitos fixos não revelou significância (significante a 12,6%). Pelo modelo 

multinível (06), o aumento de 1,71% do crescimento de vendas seria totalmente contraposto 

por uma perda de 6,95% em casos de HHI próximo de 1, resultando em um impacto líquido 

fortemente negativo no crescimento. Portanto, é possível confirmar a hipótese H1f da 

interação negativa com o HHI para o crescimento de vendas somente para o modelo 

multinível. 

 

Tabela 31 – Regressões da variável controle da corrupção com variável dependente 
crescimento de vendas 

Variável dependente: 
Crescimento de vendas 

  Modelo 
01 

  Modelo 
02 

  Modelo 
03 

  Modelo 
04 

  Modelo 
05 

  Modelo 
06       

Patrimônio Líquido  2,09  1,84  1,79  2,26  2,09  2,08 
  (0,37)***  (0,47)***  (0,47)***  (0,17)***  (0,21)***  (0,21)*** 
Controle da corrupção (CC)    5,56  5,07    1,59  1,71 
    (2,21)**  (2,29)**    (1,40)  (1,40) 
Herfindahl-Hirschman (HHI)    7,67  7,43    1,62  1,31 
    (5,81)  (5,76)    (2,74)  (2,75) 
Interação HHI*CC      -8,99      -5,24 
      (5,89)      (2,54)** 
Intercepto  4,38  12,48  13,02  10,00  -6,89  -6,95 
   (4,35)  (5,30)**  (5,29)**  (3,05)***  (3,64)*  (3,60)* 
Modelo estatístico  efeito fixo  efeito fixo  efeito fixo  multinível  multinível  multinível 
Número de observações   84.416    58.619    58.619    80.982    55.907    55.907  
Número de países   -      -      -      56    42    42  
Número de setores   -      -      -      861    554    554  
Número de empresas   7.374    6.921    6.921    7.074    6.624    6.624  
F  64,4***  76,43***  72,01***   -      -      -    
Wald chi2   -      -      -     3.232***  2.230***  2.235*** 
Log Likelihood (null)   (429.700)   (297.516)   (297.516)   -      -      -    
Log Likelihood (modelo)   (427.793)   (296.134)   (296.129)   (423.484)   (293.819)   (293.817) 
Graus de Liberdade  23  16  17  28  21  22 
AIC   855.633    592.300    592.292    847.024    587.680    587.678  
BIC   855.848    592.443    592.445    847.285    587.868    587.874  

* p<0.1; ** p<0.01; *** p<0.001  
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

4.4 Testes de Robustez 

 

O objetivo dessa seção é verificar a confiabilidade dos resultados obtidos e os pressupostos 

dos métodos utilizados. Robustez é a habilidade de uma técnica estatística de ter um 

desempenho razoavelmente bom mesmo quando as suposições estatísticas inerentes foram de 

algum modo violadas (Hair, Jr. et al., 2009). Para tanto, a presente tese lança mão de medidas 

relativas do poder dos testes (goodness of it). Vale reforçar que os eventuais problemas de 

heterocedasticidade e autocorrelação dos resíduos foram controlados por meio da opção 

cluster do programa Stata® no momento do desenvolvimento das regressões.  
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A discriminação entre modelos que são aninhados entre si pode ser feita na base do 

likelihood-ratio (coeficiente de verossimilhança, ou LR). O procedimento padrão para 

comparar modelos não aninhados é usar critérios de informação (information criteria). Duas 

medidas padrão são o Akaike’s information criterion (AIC) e o Schwarz’s Bayesian 

information criterion. As ferramentas estatísticas valem-se de diferentes métodos de cálculo 

dessas medidas. O Stata® usa as seguintes fórmulas (Cameron & Trivedi, 2009): 

 

AIC =  -2lnL + 2k        (Equação 12) 

 
BIC =  -2lnL + klnK        (Equação 13) 

 
 

Valores menores para o AIC e o BIC são desejáveis, porque busca-se a maior verossimilhança 

(log likelihood, ou LL). As quantidades 2k e klnK são penalidades para o tamanho do modelo. 

Em modelos que são realmente aninhados, um teste LR poderia ser utilizado. Isso faria com 

que modelos com muitos dados fossem favorecidos. Os modelos AIC, e especialmente o BIC, 

são mais rigorosos com amostras grandes. São gerados usando o comando estat ic no Stata® 

após a geração dos testes (Cameron & Trivedi, 2009). 

 

Portanto, foram calculados os índices AIC e BIC para todos os 108 testes estatísticos da 

pesquisa. Identificou-se, utilizando esses critérios, a regressão que melhor se ajusta: o modelo 

nulo, o modelo com as variáveis independentes e moderadoras ou o modelo completo, com as 

variáveis independentes, moderadoras e as interações. Para as regressões com efeito fixo, eles 

são, respectivamente, os modelos 01, 02 e 03. Para as regressões multinível, analogamente, 

são os modelos 04, 05 e 06. Caso o modelo que tenha os menores valores para o AIC e o BIC 

seja o completo, esse resultado será considerado como um indicativo de robustez. 

 

Tabela 32 – Escolha dos modelos com melhor poder de teste – Critério AIC 
Variável 

institucional 
  ROA   ROE   Crescimento de vendas 
 Efeito fixo  Multinível  Efeito fixo  Multinível  Efeito fixo  Multinível 

Voice and 
Accountability  Modelo 03  Modelo 06  Modelo 03  Modelo 06  Modelo 03  Modelo 06 

Estabilidade política 
e ausência violência  Modelo 02  Modelo 05  Modelo 03  Modelo 05  Modelo 03  Modelo 06 

Efetividade do 
governo  Modelo 03  Modelo 06  Modelo 02  Modelo 06  Modelo 03  Modelo 06 

Qualidade 
regulatória  Modelo 03  Modelo 06  Modelo 02  Modelo 05  Modelo 03  Modelo 06 

Rule of Law 
  Modelo 02  Modelo 05  Modelo 02  Modelo 05  Modelo 02  Modelo 05 
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Variável 
institucional 

  ROA   ROE   Crescimento de vendas 
 Efeito fixo  Multinível  Efeito fixo  Multinível  Efeito fixo  Multinível 

Controle da 
corrupção   Modelo 03   Modelo 06   Modelo 03   Modelo 06   Modelo 03   Modelo 06 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A Tabela 29 apresenta quais os melhores modelos de acordo com o índice AIC. Para as 

regressões considerando a variável voice and accountability, em todas as variantes de método 

(efeito fixo ou multinível) e de variável dependente (ROA, ROE e crescimento de vendas), os 

melhores modelos foram os completos. Dado que todas as interações foram significantes, esse 

resultado sugere a robustez do modelo. 

 

Para as regressões considerando a variável estabilidade política e ausência de violência, o 

modelo completo foi o de maior poder somente nas regressões com efeito fixo para ROE e em 

todos os modelos com a variável dependente crescimento de vendas. Vale destacar que a 

interação entre HHI e a variável institucional só foi significante para as regressões com 

crescimento de vendas. 

 

No que tange às regressões considerando a variável efetividade do governo, o modelo 

completo somente não foi o de maior poder somente nas regressões com efeito fixo para o 

ROE. Esse também foi o único caso em que a interação entre HHI e a variável institucional 

não foi significante. 

 

Para as regressões considerando a variável qualidade regulatória, o modelo completo não foi o 

de maior poder somente nas regressões considerando ROE como variável dependente. Esses 

também foram os casos em que a interação entre HHI e a variável institucional não foi 

significante. 

 

Para as regressões considerando a variável rule of law, nenhum modelo completo foi o de 

maior poder. Também, em nenhum dos modelos a interação interação entre HHI e rule of law 

foi significante, sugerindo que a hipótese H1e de fato não deve ser aceita. 

 

Finalmente, ao se analisar as regressões considerando a variável controle da corrupção, em 

todas as variantes de método (efeito fixo ou multinível) e de variável dependente (ROA, ROE 

e crescimento de vendas), os melhores modelos foram os completos, com as variações. Dado 

que todas as interações foram significantes, esse resultado sugere a robustez do modelo. 
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Tabela 33 – Escolha dos modelos com melhor poder de teste – Critério BIC 
Variável 

institucional 
  ROA   ROE   Crescimento de vendas 
 Efeito fixo  Multinível  Efeito fixo  Multinível  Efeito fixo  Multinível 

Voice and 
Accountability  Modelo 03  Modelo 06  Modelo 03  Modelo 06  Modelo 03  Modelo 06 

Estabilidade política 
e ausência violência  Modelo 02  Modelo 05  Modelo 02  Modelo 05  Modelo 03  Modelo 06 

Efetividade do 
governo  Modelo 02  Modelo 05  Modelo 02  Modelo 05  Modelo 02  Modelo 05 

Qualidade 
regulatória  Modelo 02  Modelo 05  Modelo 02  Modelo 05  Modelo 03  Modelo 05 

Rule of Law 
  Modelo 02  Modelo 05  Modelo 02  Modelo 05  Modelo 02  Modelo 05 

Controle da 
corrupção   Modelo 03   Modelo 06   Modelo 02   Modelo 06   Modelo 02   Modelo 05 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A Tabela 33 apresenta quais os melhores modelos de acordo com o índice BIC. Para as 

regressões considerando a variável voice and accountability, em todas as variantes de método 

(efeito fixo ou multinível) e de variável dependente (ROA, ROE e crescimento de vendas), os 

melhores modelos foram os completos, reforçando ainda mais a robustez dos testes e da 

hipótese H1a. 

 

Como era de se esperar, esse índice foi mais rigoroso que o AIC por conta do tamanho da 

base. Para as regressões considerando a variável estabilidade política e ausência de violência, 

o modelo completo foi o de maior poder nas regressões com a variável dependente 

crescimento de vendas, somente. Exatamente nessas regressões a interação entre HHI e a 

variável institucional foi significante. Para as regressões considerando as variáveis efetividade 

do governo e rule of law, nenhum modelo completo foi o de maior poder. Para a variável 

qualidade regulatória, somente a regressão com efeito fixo para a variável dependente 

crescimento de vendas foi a de maior poder. Ao se analisar as regressões considerando a 

variável controle da corrupção, os melhores modelos foram os completos em três das seis 

variantes. 

 

De forma geral, o modelo completo mostrou-se o mais robusto em 24 dos 36 grupos de 

modelos, de acordo com o critério AIC e em 13 dos 36 grupos, ao se considerar o modelo 

BIC. Olhando por outro prisma, em 100% das regressões onde a interação foi significante, o 

critério AIC indicou que o modelo completo tem o maior poder. Esse percentual vai para 60% 

ao se considerar o indicador BIC. 

 



124 
 

Um teste adicional de robustez foi feito ao inserir uma variável dummy representando as 

categorias referentes às variedades do capitalismo (Hall et al., 2001; Ben Ross Schneider & 

Soskice, 2009). Os países da base de dados foram classificados entre economias coordenadas 

(1), liberais (2) e hierárquicas (3). O objetivo era verificar se os a introdução das dummies dos 

grupos institucionais (VoC) poderiam influenciar a relação. Seria o efeito moderador da 

concentração setorial diferente para os diferentes grupos de países? Os resultados não 

permitiram afirmar que sim. A Tabela 34 ilustra as regressões com modelo de efeito fixo para 

a variável dependente ROA.  

 

Tabela 34 – Regressões Efeito fixo para a variável ROA com a moderação do VoC 

Variável dependente: ROA 
Voice and 

Accountabi-
lity 

Estabilidade 
política e 
ausência 
violência 

Efetividade 
do governo 

Qualidade 
regulatória Rule of Law Controle da 

corrupção 

Patrimônio Líquido -0.596*** -0.323*** -0.366*** -0.346*** -0.555*** -0.535*** 
HHI 1.139 -0.748 -1.561 -2.381 2.289 -2.148 
Variável Institucional -1.793 -3.886 2.307** -0.268 11.979*** -3.246*** 
Variável Institucional#HHI -3.8 3.748*** -1.682 1.63 -6.833 3.736 
VoC#HHI       

Dummy Liberal (2) -0.261 3.1 4.775* 3.978 -0.23 1.507 
Dummy Hierárquica (3) -2.158 -4.075 -2.331 -0.148 -5.982 1.253 

VoC#variável_institucional#HHI       
Dummy Liberal (2) 3.465 -0.733 -6.833 -2.54 1.543 3.024 
Dummy Hierárquica (3) 3.725 0.618 0.821 -1.185 5.822 -2.96 

Constante 8.227*** 7.014*** 7.119*** 7.134*** 8.635*** 9.082*** 
Número de observações 64783 64783 64783 64783 64783 64783 
Número de empresas 7013 7013 7013 7013 7013 7013 
Desvio padrão – nível painel 13.014 13.099 13.001 12.929 13.319 13.034 
Desvio padrão - epsilon_it 11.026 11.028 11.038 11.039 11.021 11.024 
Rho 0.582 0.585 0.581 0.578 0.594 0.583 
R2 dentro do modelo 0.021 0.021 0.019 0.019 0.022 0.021 
R2 do modelo geral 0.018 0.011 0.022 0.029 0.007 0.018 
Graus de liberdade 22 22 22 22 22 22 

* p<0.1; ** p<0.01; *** p<0.001  
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

No caso das regressões com modelo de efeito fixo para a variável ROA (Tabela 34), nenhuma 

interação das dummies de variedades do capitalismo foi significante. A interpretação inicial é 

de que o efeito moderador testado nesta pesquisa pode ser considerado como geral. Ou seja, o 

não se pode afirmar que o efeito moderador da concentração de mercado é diferente ao se 

considerar grupos institucionais diferentes. Não foi possível perceber papel moderador da 

dummy VoC. Tais resultados aumentam a robustez dos resultados obtidos, mas podem ser 

objeto de investigação mais detalhada em outros estudos. 
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Finalmente, foram desenvolvidos testes iniciais considerando algumas das variáveis 

institucionais (como, por exemplo, estabilidade política e ausência de violência) como 

instrumentais, como forma de controlar o risco de endogeneidade. Os resultados iniciais vão 

na linha dos achados dessa pesquisa. 

 

 
4.5 Discussão dos Resultados 

 

Nessa seção são discutidos os resultados dos modelos desenvolvidos, bem como a hipótese e 

seus desdobramentos são debatidos. A Tabela 35 apresenta um resumo geral dos resultados 

referentes às interações das variáveis institucionais com o HHI. Para cada variável 

institucional (linhas), são apresentados os modelos com efeito fixo e hierárquico para as três 

variáveis dependentes testadas (colunas). Seus resultados são comentados a seguir. 

 

Tabela 35 – Resumo geral dos resultados 
Interação com HHI 

(hipótese) 
  ROA   ROE   Crescimento de vendas 
 Efeito fixo  Multinível  Efeito fixo  Multinível  Efeito fixo  Multinível 

Voice and 
Accountability 
(H1a) 

 -4.79  -3.90  -10.46  -7.86  -25.36  -13.97 

 (1.10)***  (0.75)***  (3.21)***  (2.28)***  (11.34)**  (3.22)*** 
Estabilidade política 
e ausência de 
violência (H1b) 

 0.75  -0.47  4.30  0.33  -14.18  -12.60 

 (0.81)  (0.62)  (2.71)  (1.95)  (5.02)***  (2.65)*** 
Efetividade do 
governo (H1c) 

 -2.10  -2.48  -3.65  -4.94  -11.78  -7.30 
 (1.01)**  (0.79)***  (3.29)  (2.46)**  (7.01)*  (3.31)** 

Qualidade 
regulatória (H1d) 

 -1.92  -2.16  -2.55  -3.04  -19.17  -10.35 
 (1.17)  (0.87)**  (3.53)  (2.69)  (9.11)**  (3.67)*** 

Rule of Law (H1e) 
 -0.81  -0.35  -1.59  0.01  -2.09  -1.88 
 (0.93)  (0.74)  (2.76)  (2.29)  (7.24)  (3.07) 

Controle da 
corrupção  (H1f) 

 -2.46  -2.55  -5.35  -6.53  -8.99  -5.24 
  (0.84)***   (0.60)***   (2.68)**   (1.86)***   (5.88)   (2.54)** 

Fonte: Dados da pesquisa. 
 

De todas as variáveis institucionais, a que mais confirmou os resultados com robustez foi 

voice and accountability. Os modelos confirmaram que a variável institucional impacta 

positivamente o resultado das firmas. Adicionalmente, a interação com o HHI foi significativa 

e com o sinal negativo em todos os modelos, e todos os testes de robustez (AIC e BIC) 

reforçaram que os modelos completos (modelos 03 e 06) apresentam o melhor goodness of fit. 

Adicionalmente, foi onde os coeficientes da interação se mostraram mais elevados (em termos 

absolutos). A hipótese H1a, portanto, foi confirmada. 

 

Esse resultado reforça o impacto das instituições no desempenho (Chan et al., 2008; Cuervo-

Cazurra & Dau, 2009; Dau, 2012; Peng, 2002), dado que as regressões de todos os modelos 
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apontam o efeito da variável voice and accountability no desempenho como positivo e 

significante. Entretanto, se em trabalhos como o de Dau (2012), o mecanismo da fonte dos 

benefícios se deu pela melhoria da governança, aqui se propõe que o mecanismo é por meio 

dos custos de transação. O valor gerado é apropriado não somente pelas firmas, mas também 

por seus clientes, dado que os resultados são significantes não só para o ROA e ROE, mas 

também para crescimento de vendas.  

 

Os resultados estão em conformidade com a hipótese da presente tese relacionada à teoria dos 

compromissos contratuais (Argyres & Liebeskind, 1999), em especial no que se refere aos 

contratos informais (Hill, 1995; North, 1990b). Em contextos nos quais há maior liberdade de 

expressão, associação e de imprensa, há um melhor balanceamento de poderes entre os atores. 

As empresas com grande participação de mercado são impedidas, na medida do possível, de 

exercer comportamentos oportunistas. Exemplo de forças que se opõem ao oportunismo das 

empresas são as ações de sindicatos, o coletivismo e a liberdade de imprensa. Os ganhos que 

as empresas em geral obtêm das melhores instituições são contrabalanceados pelas perdas de 

poder de barganha em setores concentrados. 

 

Em segundo lugar, a hipótese H1f relacionada à interação da concentração setorial com a 

corrupção também foi aceita. Melhores níveis de controle da corrupção estão relacionados, de 

forma significante, com apropriação de valor pelas empresas, medido por meio de ROA e 

ROE. Cinco dos seis modelos com a interação entre controle de corrupção e HHI se 

mostraram significantes e com coeficiente negativo, como era proposto pela hipótese H1f. O 

outro modelo (com efeito fixo para a variável dependente crescimento de vendas) apresentou 

significância ao nível de 12,6%. Os índices AIC também confirmaram o poder dos testes 

completos (modelos 03 e 06). Esse resultado está em linha com a proposição acerca da maior 

força das instituições informais (North, 1990b; Oliver E. Williamson, 2000). A corrupção é 

uma das formas de se burlar instituições e praticar atos oportunistas. Uma vez que existe o 

sentimento de que ela é controlada, cai o oportunismo. 

 

As hipóteses H1c e H1d, referentes à interação do HHI com efetividade do governo e 

qualidade regulatória foram parcialmente aceitas. Isso porque, embora a maioria dos seus 

modelos se mostrassem significantes para a interação entre as variáveis institucionais e o 

HHI, alguns não apresentaram significância. O mesmo fenômeno foi observado para a relação 

entre as variáveis institucionais e o desempenho: o impacto da variável institucional com o 
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desempenho das firmas foi aceito em parte dos modelos. No caso da efetividade do governo, 

somente a regressão com efeito fixo e ROE como variável dependente não apresentou 

significância para a interação entre efetividade do governo e HHI. No caso da qualidade 

regulatória, nenhum dos dois modelos (efeito fixo e multinível) apresentou significância da 

interação entre qualidade regulatória e HHI para a variável dependente ROE. Todos os demais 

modelos apresentaram significância do coeficiente da interação, com sinal negativo, com 

exceção do modelo com efeito fixo para crescimento de vendas, que apresentou significância 

a 10,2%. Regulação é a forma do governo limitar comportamentos oportunistas das firmas 

(Oliver E. Williamson, 1979). Sua existência depende de falhas de mercado  (Loayza & 

Serven, 2010). Não há um consenso na literatura se a regulação traz benefícios ou perdas para 

as empresas (Arvate, Kallás, Gama, Júnior, & Bandeira-de-Mello, 2013). Os achados do 

estudo em questão podem trazer luz para essa discussão, ao propor que a regulação, de forma 

geral aumenta a receita, mas reduz a rentabilidade das empresas (ROE). Porém, esse efeito é 

moderado de forma negativa pela participação do mercado. A interpretação desses resultados 

à luz do VPC (Brandenburger & Stuart Jr, 1996; R. P. de Brito & Brito, 2012) indica que os 

clientes, e não as empresas, se beneficiam da melhor qualidade regulatória. Na medida em que 

a regulação é eficiente, ela protege os consumidores. Estes, com maiores benefícios, 

aumentam o consumo, mas esse aumento não se reflete em rentabilidade para as empresas, 

por conta da fiscalização dos agentes reguladores. 

 

Não é possível aceitar as hipóteses H1b e H1e, referentes à interação do HHI com estabilidade 

política e ausência de violência e rule of law. No que se refere à estabilidade política e 

ausência de violência, os coeficientes da interação somente são significantes e negativos para 

a variável dependente crescimento de vendas. Esse resultado sugere que as empresas vendem 

mais em ambientes estáveis e sem violência, mas isso não se reflete necessariamente em 

maior rentabilidade. A visão do VPC (Brandenburger & Stuart Jr, 1996; R. P. de Brito & 

Brito, 2012) sugere que, nesse caso, quem mais se apropria dos benefícios é o cliente, e não 

necessariamente as firmas. Entretanto, ao não apresentar resultados significantes para as 

demais variáveis de desempenho dependentes, os resultados são menos robustos que os testes 

para as variáveis institucionais supracitadas. Outro fator que pode influenciar esse resultado é 

o fato desse indicador (estabilidade política e ausência de violência) ser o menos 

correlacionado entre as variáveis institucionais testadas (vide Tabela 13 – Coeficientes de 

correlação entre as variáveis (valores significativos a 5% em negrito)). Simulando-se uma 

análise fatorial dos indicadores do WGI, a variável estabilidade política e ausência de 



128 
 

violência separa-se das demais, formando um fator, sendo todos as demais se agrupam no 

segundo fator. Dos indicadores do WGI, é o que mais se distancia de questões de governança 

e mais se aproxima de outros temas, como violência e segurança. 

 

Foi possível perceber impacto positivo de rule of law com o crescimento de vendas. 

Entretanto, os resultados para o desempenho da empresa são inconclusivos. Tais resultados 

sugerem que o valor gerado pela eficiência do judiciário é apropriado pelos consumidores e 

não pelas firmas. Adicionalmente, o resultado também vai de encontro a Acemoglu & 

Johnson (2003), que propõem que um alto formalismo legal é um indicador de piores 

instituições contratuais (contracting institutions). Segundo os autores, as instituições que 

protegem os direitos de propriedade (property right institutions) exercem impacto muito mais 

significativo que as instituições que suportam contratos privados (contracting institutions). 

Essas últimas, importam somente para intermediação financeira. A explicação é que os 

agentes individuais frequentemente acham maneiras de alterar os termos de seus contratos 

para evitar efeitos adversos das instituições contratuais. Entretanto não podem se proteger 

contra o risco de expropriação de seus direitos de propriedade (Acemoglu & Johnson, 2003). 

 

Chama a atenção o fato de nenhuma das regressões relacionadas à  interação do indicador rule 

of law com o HHI ter-se mostrado significante. Ademais de possíveis problemas com os 

dados, uma interpretação que a não confirmação da hipótese H1e, relacionada a eficiência do 

judiciário (rule of law) sugere é que as instituições informais exercem impacto superior às 

instituições formais. Na ausência de um sistema judiciário firme, as partes se valem de outros 

artifícios para fazer valer seus contratos (Acemoglu & Johnson, 2003). Vale lembrar de como 

o sistema de cultura e valores japonês herdado do passado pré-industrial, em particular do 

período Tokugawa, facilita a cooperação entre os indivíduos e encoraja-os a assumir 

investimentos especializados para aumento de produtividade. Em conseqüência, reduz os 

custos de transação e ajudam as empresas japonesas a adotar práticas de times auto-

gerenciados e relações de fornecimento de longo prazo que ajudam no alcance de vantagem 

competitiva baseada em produtividade. Essa redução dos custos de transação no Japão 

relatada por Hill (1995) passa ao largo das instituições formais e do sistema legal. 

 

O Quadro 14 resume os resultados em relação às hipóteses formuladas. É possível afirmar que 

a concentração setorial exerce efeito moderador do efeito das seguintes variáveis 

institucionais no desempenho das firmas: voice and accountability, efetividade do governo, 
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qualidade regulatória e controle da corrupção. O efeito moderador é negativo, ou seja, os 

benefícios dos ambientes institucionais são contrabalanceados para as firmas que operam em 

setores muito concentrados, dado que a melhoria institucional limita os benefícios de ações 

oportunistas advindas de grande poder de barganha. 

 

Quadro 14 – Quadro de desdobramento de hipóteses - resultados 
H Hipótese Resultados 

H1a A interação entre voice and accountability e concentração setorial é significativa e 
negativa para a performance empresarial. 

Hipótese aceita integralmente 

H1b A interação entre estabilidade política e ausência de violência e concentração 
setorial é significativa e negativa para a performance empresarial. 

Hipótese não aceita 

H1c A interação entre efetividade do governo e concentração setorial é significativa e 
negativa para a performance empresarial. 

Hipótese aceita parcialmente  

H1d A interação entre qualidade regulatória e concentração setorial é significativa e 
negativa para a performance empresarial. 

Hipótese aceita parcialmente  

H1e A interação entre rule of law e concentração setorial é significativa e negativa para 
a performance empresarial. 

Hipótese não aceita  

H1f A interação entre controle da corrupção e concentração setorial é significativa e 
negativa para a performance empresarial. 

Hipótese aceita integralmente 

Fonte: Dados da pesquisa. 
 

Outra discussão que surge dos resultados é que a apropriação do valor por parte das melhores 

instituições é feita não só pelas empresas, de forma geral, mas também, e principalmente, 

pelos consumidores. A discussão é baseada no fato de que os resultados foram mais 

significativos para crescimento de vendas que rentabilidade, em diversas variáveis do 

ambiente institucional. Quando há crescimento de vendas, esse é um reflexo de maior valor 

percebido pelos clientes. Se esse fenômeno não é acompanhado por crescimento de 

rentabilidade, o valor criado pelas empresas foi apropriado pelos clientes e não pelas 

empresas (Brandenburger & Stuart Jr, 1996; R. P. de Brito & Brito, 2012). 

 

Após a confirmação (ou não) das hipóteses, foi feita uma análise de decomposição das 

variâncias do ambiente institucional, considerando as diferenças entre países e dentro do 

mesmo país ao longo dos anos. Essa análise é importante para verificar se os resultados se 

referem mais a mudanças institucionais (variação no tempo) ou a diferenças entre contextos 

institucionais (efeito país). As regressões foram efetuadas no software Stata® por meio do 

mesmo comando xtmixed usado nos modelos 04 a 06, entretanto apenas considerando as 

variáveis institucionais e os países da amostra. Os resultados são apresentados na Tabela 36. 

 

Tabela 36 – Decomposição das variâncias dos indicadores institucionais 
  Efeito país  Efeito tempo  Total 

 Variância Percentual  Variância Percentual  Variância Percentual 

Voice and Accountability  0.67  98%   0.01  2%   0.69  100% 
Estabilidade política e ausência de 
violência  0.72  90%   0.08  10%   0.80  100% 
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Efetividade do governo  0.89  98%   0.01  2%   0.90  100% 
Qualidade regulatória  0.71  98%   0.02  2%   0.72  100% 
Rule of Law  0.93  99%   0.01  1%   0.94  100% 
Controle da corrupção  1.22  97%    0.04  3%    1.26  100% 

Fonte: Dados da pesquisa. 
 

Por meio da análise da Tabela 36 é possível perceber que a esmagadora parte da variância 

provém das diferenças entre países. Esses dados são coerentes com as hipóteses de North 

(1990b) sobre a baixa velocidade de mudança das instituições. Adicionalmente, permite 

avaliar que os efeitos testados nesta pesquisa são muito mais referentes às diferenças entre 

países que em relação às mudanças institucionais dentro do mesmo país. 

 

Outra importante discussão se dá a respeito do impacto da concentração setorial no resultado 

das empresas. Em nenhum dos modelos desenvolvidos a variável independente HHI se 

mostrou significante com relação ao desempenho. Esse achado corrobora a crítica de 

Ghemawhat (2002) aos trabalhos de Henderson (1984, 1989) que, ao comando da Boston 

Consulting Group defendeu a busca de participação como forma de reduzir custos, baseado 

nos conceitos da curva de aprendizagem. Os resultados dessa pesquisa confirmam a afirmação 

de Ghemawhat (2002) de que se trata de uma simplificação exagerada. Não há efeito direto da 

concentração setorial com o desempenho da firma. 

 

A concentração de mercado não pode ser considerada de forma isolada como um antecedente 

do desempenho. O resultado também pode ser considerado em linha com o estudo seminal de 

Schmalensee (1985), que sugere que o efeito da participação de mercado é insignificante com 

o desempenho das empresas. Parte das justificativas pode ser encontrada em Demsetz (1973), 

que encontrou em sua pesquisa que a rentabilidade das pequenas firmas em setores 

concentrados não é maior que a das firmas de mesmo porte em setores não concentrados. Em 

contraste, os lucros das empresas grandes são superiores. Dado que, mesmo em um setor 

concentrado existem empresas de grande e pequeno porte, nem todas as empresas se 

beneficiam da concentração. Outra parte das justificativas residem justamente nos achados 

dessa pesquisa referentes à interação entre a concentração de mercado e fatores institucionais. 

Concentração de mercado pode ser um antecedente do desempenho em contextos 

institucionais frágeis, mas essa afirmação não pode ser replicada em economias onde a 

proteção aos direitos dos consumidores e o controle da corrupção, por exemplo, são mais 
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elevados. Em resumo, a relação se mostra mais complexa do que os estudos seminais 

propunham ser. 
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5 CONCLUSÕES  

 

O presente estudo estende a compreensão dos antecedentes do desempenho empresarial 

investigando, de forma mais detalhada que feito até então, o efeito dos fatores institucionais. 

Argumenta-se que condições setoriais, especificamente a concentração setorial moderam a 

relação entre instituições e desempenho.  

 

Já é sabido que os fatores institucionais impactam o desempenho das firmas (Makino et al., 

2004) e que as reformas pró-mercado contribuem para que esse efeito seja positivo, tanto para 

firmas domésticas como estrangeiras (Cuervo-Cazurra & Dau, 2009). A explicação desse 

efeito é baseada na economia dos custos de transação (Coase, 1937; Commons, 1934): em 

contextos de instituições não sólidas, há o aumento da incerteza. Quanto há incerteza, 

aumentam as lacunas contratuais e torna-se imperativo que as partes construam mecanismos 

para que “tudo funcione” (em outras palavras, investimentos idiossincráticos). O contexto 

institucional influencia os custos de transação (Oliver E. Williamson, 1979). Em cenários de 

fraca proteção a direitos de propriedade, por exemplo, aumentam-se os incentivos à criação de 

salvaguardas contratuais, sistemas de governança mais complexos e governança hierárquica 

(Oliver E. Williamson, 1991). 

 

Essa tese contou com 230.222 observações referentes a 10.903 empresas em 64 países em um 

intervalo de 23 anos coletados em diferentes bancos de dados. Testou a interação de seis 

variáveis do ambiente institucional com o índice Herfindahl-Hirschman (HHI) para três 

variáveis dependentes diferentes: retorno sobre ativos (ROA), retorno sobre patrimônio 

líquido (ROE) e crescimento de vendas composto de três anos. Os resultados confirmaram a 

hipótese de que a interação é significante e negativa entre o HHI e quatro das seis variáveis 

institucionais: voice and accountability, efetividade do governo, qualidade regulatória e 

controle da corrupção. A concentração setorial afeta a relação entre instituições e 

desempenho: em setores concentrados, os benefícios das melhores instituições são 

contrabalanceados pela perda de poder de barganha das empresas. 

 

A partir da análise dos resultados, este trabalho conclui que melhores instituições restringem o 

poder de barganha e previnem ações oportunistas em mercados onde há grande concentração 

setorial. Em contextos onde as instituições são sólidas, a força de agentes como sindicatos, 

associações, imprensa e voz do consumidor assume poder de barganha, refreando o poder das 
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empresas e o oportunismo de mercado. Regras legais, direito comum e instituições tendem a 

limitar o poder unilateral em relações contratuais de todos os tipos, independe da fonte do 

poder (Macneil, 1980). 

 

Conclui-se, a partir dos resultados e discussões, que a proteção ao oportunismo se dá 

principalmente por meio das instituições informais, como a proteção à democracia, direitos do 

consumidor e controle da corrupção. Ao propiciar poder aos outros agentes que interagem 

com as empresas, instituições fortes garantem o enforcement de compromissos contratuais, 

em particular os contratos sociais (Argyres & Liebeskind, 1999). 

 

 

5.1 Implicações 

 

Os resultados apresentam diversas implicações para a prática da administração, bem como 

para governos e políticas públicas. A seguir, tais implicações serão colocadas, bem como 

comentários em relação a elas. 

 

O reconhecimento da interação entre concentração setorial e o impacto das variáveis 

institucionais no desempenho empresarial representa para os gestores uma questão a mais a 

ser discutida ao idealizar estratégias de integração vertical intrasetor, expansão, aumento de 

participação de mercado e fusões e aquisições dentro do setor. Primeiramente, com relação a 

estratégias de integração vertical, empresas integradas podem correr o risco de serem afetadas 

em caso de mudanças institucionais com a perda de poder de barganha com atores diretos. 

Como visto, a mudança do modelo de governança é dificultada e, eventualmente impedida 

por compromissos contratuais formais e informais (Argyres & Liebeskind, 1999). Portanto, 

empresas, ao optarem por estratégias de integração vertical em busca de dominância de 

mercado, devem reconhecer a existência de riscos no médio e longo prazo em caso de 

melhorias institucionais, principalmente as informais. 

 

Analogamente, estratégias de expansão dentro do setor, aquisição de participação de mercado 

e fusões e aquisições dentro do setor são mais adequadas em ambientes institucionais mais 

fracos que em ambientes fortes. Estratégias dentro dessa linha devem reconhecer o impacto 

negativo que sofrem com melhorias institucionais. 
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Outra implicação é referente ao reconhecimento dos benefícios das melhorias institucionais 

para as firmas. Os resultados deste trabalho mostram que tais benefícios são diferentes para os 

diversos setores da economia, e que as condições setoriais podem ser os motivos por trás 

dessas diferenças. As empresas de alguns setores se beneficiam mais das melhorias 

institucionais que as de outros setores. O senso comum de que melhorias institucionais são 

benéficas podem não se aplicar para setores cujas condições favorecem a criação de 

monopólios naturais, como exploração de recursos naturais que requerem grande escala ou 

concessões de serviços públicos, por exemplo. 

 

Expandindo as discussões para questões além do nível da firma, a implicação da influência 

mais relevante das instituições informais sobre as formais, combinada com a baixa velocidade 

de mudanças, reforça a necessidade de um planejamento de longo prazo de mudanças 

estruturais no nível país. Tais mudanças demandam uma visão de estado e não de governo. Os 

países com limitações institucionais precisariam, cada um em seu ritmo e direção, passar por 

seu “período Tokugawa”. As mudanças nos artefatos e leis proporcionam impactos muito 

menos perceptíveis nas firmas que as reais mudanças na base da sociedade. Cabe aos 

governantes ter ciência de que, mais importante que ajustes econômicos, tributários, fiscais e 

outros, o grande impacto na redução dos custos de transação serão alcançados pelo reforço, a 

longo prazo, de cultura, ética, valores e confiança mútua entre as pessoas. 

 

Com base na análise dos resultados encontrados, sugere-se que a sociedade, representada 

pelos seus sindicatos, associações e imprensa, pode exercer um impacto sobre as empresas 

mais relevante que o a regulação e a atuação direta do governo. Dar força para esses agentes 

sociais pode ser uma sugestão de agenda governamental que aumente a eficiência regulatória 

e proteja a sociedade do oportunismo das empresas que dominam o mercado sem o 

proporcional aumento de custos para os governos, apesar de tais agentes terem seus interesses 

específicos e poderem também agir de forma oportunista. 

 

Finalmente, o estudo reforça a importância do reconhecimento, por parte dos governos, de 

quais setores e firmas ganham ou perdem mais com mudanças institucionais. O conhecimento 

prévio desses impactos pode servir de direcionamento para a formulação de políticas públicas 

mais justas e eficientes.  

 

5.2 Contribuições 
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O trabalho traz relevantes contribuições, tanto conceituais como empíricas para a teoria da 

administração, em especial a gestão estratégica.  

 

Primeiramente, melhora a compreensão dos antecedentes da performance empresarial 

relacionadas ao ambiente institucional ao introduzir elementos que melhoram a explicação do 

impacto das instituições no desempenho das empresas. A fronteira das proposições propunha 

até então que o impacto existe e é positivo ao se tratar de mudanças institucionais pró-

mercado (Dau, 2012). O presente trabalho contribui ao propor que a relação possui uma 

complexidade adicional, que é o efeito moderador da concentração setorial. Em outras 

palavras, o benefício das instituições mais sólidas é contrabalanceado pela perda de poder de 

barganha em setores onde há alta concentração. 

 

Adicionalmente, outra contribuição reside na proposta de outro mecanismo para explicar o 

efeito das instituições no desempenho. Ao contrário de Dau (2012), que baseia sua 

argumentação no conceito da alteração dos custos de agência das firmas, o presente estudo 

aprofunda o entendimento do impacto das instituições nos custos de transação, em especial no 

poder de barganha e oportunismo. Instituições mais sólidas proporcionam maior poder para as 

partes que transacionam com as empresas que operam em setores muito concentrados. Tais 

atores são beneficiados por maior liberdade de expressão, defesa aos seus direitos e 

enforcement de contratos sociais. 

 

Como contribuição empírica, o estudo desenvolveu uma base de dados inédita, cruzando 

informações de diversas fontes de dados (Compustat, Thompson one Datastream, 

Economatica e Banco Mundial). A base de dados construída, após tratamento, é composta de 

230.222 observações referentes a 10.903 empresas em 64 países. Essa base pode ser 

futuramente utilizada em outros estudos sobre o tema relacionado a instituições, concentração 

setorial e desempenho. 

 

Finalmente, o estudo contribui ao trazer mais um elemento para a formulação de estratégias 

empresariais e de políticas públicas. Contribui para a formulação de estratégias empresariais 

questionando se a busca de participação de mercado é uma estratégia universalmente 

adequada. E contribui para a formulação de políticas públicas ao propor que as instituições 
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informais podem contribuir com os governos, ao assumir, pelo menos em parte, papéis de 

regulação.  

 

5.2 Limitações 

 

A primeira limitação refere-se à base de dados. Os dados coletados são compostos 

exclusivamente de empresas de capital aberto. Esse fato pode impactar o indicador de 

concentração de mercado (HHI) ao desconsiderar o faturamento das empresas menores, de 

capital fechado e as do mercado informal. Esse tipo de limitação é presente, principalmente ao 

pesquisar países emergentes e em desenvolvimento (Hoskisson et al., 2000). Como 

contraponto, os estudos a respeito do cálculo do HHI e suas variações apontam pouca 

variação ao se considerar a quantidade de empresas no cálculo (Bailey & Boyle, 1971; Kwoka 

Jr, 1979). Entretanto, a limitação pode ter afetado casos de setores em países com baixo 

número de empresas. 

 

A segunda limitação, também referente à base de dados, refere-se à classificação setorial dos 

Business Groups (BG), presentes principalmente nos países emergentes (Khanna & Rivkin, 

2001). Por conta de diversificação e estrutura de governança hierárquica (Oliver E. 

Williamson, 1991), não é possível classificar os BG em somente um setor de atuação. 

Adicionalmente, é difícil, quando não impossível, obter dados dos BG segmentados pelos 

setores de atuação ou unidades de negócio. As empresas responsáveis pelas fontes de dados, 

quando não consideram o BG como Holding Company, classificam o setor dos BG pelas 

unidades de maior faturamento. Este estudo desconsiderou na base as empresas classificadas 

como Holding Companies. Entretanto, alguns grandes grupos diversificados foram mantidos, 

considerando apenas uma classificação. A Petrobras, por exemplo, apesar de atuar também 

em energia, está classificada no setor de extração de petróleo e gás (NAICS 211). Raciocínio 

semelhante é feito para a JBS, que está na base como abatedouro (NAICS 311), mas também 

atua nas áreas de alimentos, couro, biodiesel, colágeno, embalagens metálicas e produtos de 

limpeza. 

 

Outra limitação da pesquisa é referente à qualidade das informações históricas, especialmente 

nos países emergentes e em desenvolvimento. Os problemas de coletas de dados relacionam-

se à disponibilidade de bancos de dados, diferenças de padrões contábeis, distorções por conta 

de inflação e flutuações da taxa de câmbio, informalidade, manipulações em dados com o 
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intuito de reduzir impostos a serem pagos e até mesmo o uso de trocas não contabilizadas 

entre as partes. Não há um mecanismo sistemático óbvio para tratar todos esses problemas de 

forma simples (Hoskisson et al., 2000). 

 

Há a limitação relacionada aos indicadores institucionais. Apesar de largamente utilizados em 

pesquisas e trabalhos acadêmicos, sempre é bom salientar que se trata de indicadores de 

percepção, coletados por meio de pesquisas (Kaufmann et al., 2010). Esse método pode trazer 

distorções, como a sensação de mais corrupção exatamente em momentos onde existe mais 

apuração e punição. 

 

Adicionalmente, apesar de fazer proposições, esta tese não investiga diretamente o poder de 

barganha nem ao menos o oportunismo, mas somente o poder moderador da participação de 

mercado no efeito das instituições no desempenho.  

 

Finalmente, outra limitação relaciona-se à um risco de endogeneidade. As condições 

institucionais podem, de alguma forma, interferir em barreiras à entradas e, 

consequentemente, na concentração setorial. Esse risco de endogeneidade deve ser suplantado 

por técnicas estatísticas, como o uso de variáveis instrumentais (a ser explorado nas sugestões 

de estudos futuros). 

 

 

5.3 Sugestões de estudos futuros 

 

As sugestões colocadas a seguir foram desenvolvidas com o intuito de prosseguir no 

aprofundamento do efeito das instituições no desempenho, bem como desenvolver mais ainda 

o efeito da moderação das condições setoriais nessa relação. 

 

A primeira sugestão é relacionada à ampliação da robustez da presente pesquisa. Sugere-se 

testar variáveis adicionais tanto para o ambiente institucional (ex. IMD, WCC ou novas 

variáveis construídas) como para o desempenho (Ex. Q de Tobin, lucro operacional e outras). 

Sugere-se também ampliar a base de dados, buscando-se dados de empresas de capital 

fechado para aumentar a precisão do cálculo do HHI. Sugere-se, adicionalmente, rever a base 

com a exclusão de potenciais outliers, como, por exemplo, empresas que operam em paraísos 

fiscais (Ex. Ilhas Cayman). 
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Com relação ao potencial problema da endogeneidade, sugere-se explorar mais os estudos 

iniciais feitos com o uso de variáveis instrumentais, buscando-se, tanto do ponto de vista 

conceitual como empírico, indicadores adicionais para o teste desse modelo. 

 

Outra sugestão é relacionada à integração da visão econômica com a da ciência política no 

que diz respeito a instituições. Apesar dos indicadores institucionais demonstrarem uma 

dicotomia (quanto menor o valor, pior, e quanto maior, melhor), é sabido que não existe um 

único modelo ótimo de instituições (Aoki, 2001; Hall et al., 2001). Propõe-se testar se os 

efeitos pesquisados na presente tese são diferentes para contextos de países agrupados de 

acordo com as variedades do capitalismo (Hall et al., 2001): economias liberais, coordenadas 

e hierárquicas. 

 

Outra sugestão relaciona-se a pesquisar se outras condições setoriais, e não somente a 

concentração de mercado, podem atuar como moderadoras na relação entre instituições e 

desempenho. Desenvolvendo-se a partir do modelo de análise estrutural do setor proposto por 

Porter (1979a), sugere-se buscar variáveis que meçam fatores como barreiras à entrada, 

barreiras à mobilidade e ausência de substitutos. Juntos, esses fatores podem somar-se na 

moderação da relação entre instituições e desempenho.  

 

Propõe-se também estender a pesquisa sobre poder de barganha e oportunismo, buscando-se 

modelos empíricos quantitativos ou qualitativos que os testem, relacionando-os com 

concentração de mercado. 

 

Finalmente, outra sugestão refere-se à análise da variabilidade do desempenho entre firmas e 

o aprofundamento do entendimento dos diferentes arranjos institucionais. Dado que as 

condições institucionais são muito distintas, seriam diferentes os estudos de decomposição da 

variância quando feitos para os diferentes grupos de países do modelo das variedades do 

capitalismo (Hall et al., 2001; Ben Ross Schneider & Soskice, 2009)? Adicionalmente, ao se 

fazer estudos longitudinais, os estudos de decomposição da variância apresentariam 

resultados diferentes, de acordo com a evolução institucional, principalmente nos países 

hierárquicos? Um primeiro pensamento seria o de que a variabilidade nos países hierárquicos 

seja maior que nos demais países, principalmente os coordenados, por conta das regras 

frouxas e menor controle. Se essa hipótese for verdadeira, pode-se esperar uma diferença do 
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efeito setor nesses grupos de países, sendo as economias coordenadas as que apresentem 

maior variância explicada por esse efeito. Estudos que aprofundem esse entendimento trariam 

contribuição significativa para a linha de instituições e também dos estudos de decomposição 

da variância. 
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APÊNDICE – COMANDOS DO STATA®  UTILIZADOS (DO FILE) 

 
*** LIMPEZA DA BASE DE DADOS *** 
 
***artigo Mcgahan & Porter - 1 apagar sem registro de setor*** 
drop if NAICS2 == . & NAICS3 == . & NAICS4 == . 
 
***artigo Mcgahan & Porter - 2 apagar setor outros*** 
drop if NAICS2 == 99 
drop if NAICS3 == 999 
drop if NAICS4 == 9999 
 
***artigo Mcgahan & Porter - 3 apagar setor depository institutions*** 
drop if NAICS4 == 5221 
 
***artigo Mcgahan & Porter - 4 e 5 apagar setores com somente uma empresa, somente um ano***  
 
***excluir holdings, portfolio management e owners of non financial assets*** 
drop if NAICS4 == 5239 
drop if NAICS4 == 5331 
drop if NAICS2 == 55 
 
***artigo Mcgahan & Porter - 6 apagar vendas menores que 10 milhões*** 
drop if sales < 10 
 
***artigo Mcgahan & Porter - 7 apagar ativos menores que 10 milhões*** 
drop if assets < 10 
 
***apagar equity e assets menores que zero*** 
drop if equity < 0 
drop if assets < 0 
 
***apagar sem pais*** 
drop if missing(Country) 
 
*** winsorizing *** 
winsor ROA, gen(W999ROA) p(0.001) 
winsor ROE, gen(W999ROE) p(0.001) 
winsor salesgrowth, gen(W999salesgrowth) p(0.001) 
winsor sales, gen(W999sales) p(0.001) 
winsor ebitda, gen(W999ebitda) p(0.01) 
winsor ebitdamargin, gen(W999ebitdamargin) p(0.001) 
winsor netincome, gen(W999netincome) p(0.001) 
winsor employees, gen(W999employees) p(0.001) 
winsor assets, gen(W999assets) p(0.001) 
winsor equity, gen(W999equity) p(0.001) 
 
winsor ROA, gen(W995ROA) p(0.005) 
winsor ROE, gen(W995ROE) p(0.005) 
winsor salesgrowth, gen(W995salesgrowth) p(0.005) 
winsor sales, gen(W995sales) p(0.005) 
winsor ebitda, gen(W995ebitda) p(0.005) 
winsor ebitdamargin, gen(W995ebitdamargin) p(0.005) 
winsor netincome, gen(W995netincome) p(0.005) 
winsor employees, gen(W995employees) p(0.005) 
winsor assets, gen(W995assets) p(0.005) 
winsor equity, gen(W995equity) p(0.005) 
 
winsor ROA, gen(W99ROA) p(0.01) 
winsor ROE, gen(W99ROE) p(0.01) 
winsor salesgrowth, gen(W99salesgrowth) p(0.01) 
winsor sales, gen(W99sales) p(0.01) 
winsor ebitda, gen(W99ebitda) p(0.01) 
winsor ebitdamargin, gen(W99ebitdamargin) p(0.01) 
winsor netincome, gen(W99netincome) p(0.01) 
winsor employees, gen(W99employees) p(0.01) 
winsor assets, gen(W99assets) p(0.01) 
winsor equity, gen(W99equity) p(0.01) 
 
winsor ROA, gen(W95ROA) p(0.05) 
winsor ROE, gen(W95ROE) p(0.05) 
winsor salesgrowth, gen(W95salesgrowth) p(0.05) 
winsor sales, gen(W95sales) p(0.05) 
winsor ebitda, gen(W95ebitda) p(0.05) 
winsor ebitdamargin, gen(W95ebitdamargin) p(0.05) 
winsor netincome, gen(W95netincome) p(0.05) 
winsor employees, gen(W95employees) p(0.05) 
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winsor assets, gen(W95assets) p(0.05) 
winsor equity, gen(W95equity) p(0.05) 
 
winsor ROA, gen(W90ROA) p(0.1) 
winsor ROE, gen(W90ROE) p(0.1) 
winsor salesgrowth, gen(W90salesgrowth) p(0.1) 
winsor sales, gen(W90sales) p(0.1) 
winsor ebitda, gen(W90ebitda) p(0.1) 
winsor ebitdamargin, gen(W90ebitdamargin) p(0.1) 
winsor netincome, gen(W90netincome) p(0.1) 
winsor employees, gen(W90employees) p(0.1) 
winsor assets, gen(W90assets) p(0.1) 
winsor equity, gen(W90equity) p(0.1) 
 
winsor ROA, gen(W80ROA) p(0.2) 
winsor ROE, gen(W80ROE) p(0.2) 
winsor salesgrowth, gen(W80salesgrowth) p(0.2) 
winsor sales, gen(W80sales) p(0.2) 
winsor ebitda, gen(W80ebitda) p(0.2) 
winsor ebitdamargin, gen(W80ebitdamargin) p(0.2) 
winsor netincome, gen(W80netincome) p(0.2) 
winsor employees, gen(W80employees) p(0.2) 
winsor assets, gen(W80assets) p(0.2) 
winsor equity, gen(W80equity) p(0.2) 
 
sum ROA W999ROA W995ROA W99ROA W95ROA W90ROA W80ROA 
sum ROE W999ROE W995ROE W99ROE W95ROE W90ROE W80ROE 
sum salesgrowth W999salesgrowth W995salesgrowth W99salesgrowth W95salesgrowth W90salesgrowth 
W80salesgrowth 
sum equity W999equity W995equity W99equity W95equity W90equity W80equity 
sum assets W999assets W995assets W99assets W95assets W90assets W80assets 
 
***criar Herfindahl index NAICS2 *** 
ssc install hhi 
hhi W99sales, by (Year Country NAICS2) 
replace hhi_W99sales = . if hhi_W99sales == 0 
replace hhi_W99sales = . if hhi_W99sales == 1 
summarize hhi_W99sales, detail 
rename hhi_W99sales hhi_W99salesNAICS2 
*** hhi zero --> (20288 real changes made, 20288 to missing), hhi 1 --> (7629 real changes 
made, 7629 to missing)*** 
 
***criar Herfindahl index NAICS 3*** 
hhi W99sales, by (Year Country NAICS3) 
replace hhi_W99sales = . if hhi_W99sales == 0 
*** (26611 real changes made, 26611 to missing) *** 
replace hhi_W99sales = . if hhi_W99sales == 1 
*** (11676 real changes made, 11676 to missing) *** 
rename hhi_W99sales hhi_W99salesNAICS3 
 
***criar Herfindahl index NAICS 4*** 
hhi W99sales, by (Year Country NAICS4) 
replace hhi_W99sales = . if hhi_W99sales == 0 
*** (32636 real changes made, 32636 to missing)*** 
replace hhi_W99sales = . if hhi_W99sales == 1 
*** (16243 real changes made, 16243 to missing)*** 
summarize hhi_W99sales, detail 
histogram hhi_W99sales 
table NAICS4 Year, contents(mean hhi_W99sales ) 
rename hhi_W99sales hhi_W99salesNAICS4 
 
*** centralizar variáveis *** 
sum Voice 
gen centered_voice2 = Voice - r(mean) 
sum PoliticalStability 
gen centered_PoliticalStability2 = PoliticalStability - r(mean) 
sum Governeffectiveness 
gen centered_Governeffectiveness2 = Governeffectiveness - r(mean) 
sum Regulatoryquality 
gen centered_Regulatoryquality2 = Regulatoryquality - r(mean) 
sum Ruleoflaw 
gen centered_Ruleoflaw2 = Ruleoflaw - r(mean) 
sum Corruption 
gen centered_Corruption2 = Corruption - r(mean) 
 
*** variável HHI centralizada para regressao EF *** 
sum hhi_W99salesNAICS2 
gen centered_HHINAICS2 = hhi_W99salesNAICS2 - r(mean) 
sum hhi_W99salesNAICS3 
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gen centered_HHINAICS3 = hhi_W99salesNAICS3 - r(mean) 
sum hhi_W99salesNAICS4 
gen centered_HHINAICS4 = hhi_W99salesNAICS4 - r(mean) 
 
*** estatistica descritiva *** 
xtdescribe, i(CompanyID) t(Year) 
table Country Year, contents(freq ) 
table NAICS2 Year, contents(freq ) 
table NAICS3 Year, contents(freq ) 
table NAICS4 Year, contents(freq ) 
sum W99ROA W99ROE W99salesgrowth W99sales W99ebitda W99ebitdamargin W99netincome W99employees 
W99assets W99equity 
by Year, sort: sum W99ROA W99ROE W99salesgrowth W99sales W99ebitda W99ebitdamargin 
W99netincome W99employees W99assets W99equity 
sum Voice PoliticalStability Governeffectiveness Regulatoryquality Ruleoflaw Corruption 
hhi_W99salesNAICS3 lnW99equity lnW99assets 
cor W99ROA W99ROE W99salesgrowth Voice PoliticalStability Governeffectiveness 
Regulatoryquality Ruleoflaw Corruption hhi_W99salesNAICS3 lnW99equity lnW99assets 
 
*** testes de normalidade univariada e multivariada*** 
mvtest normality W99ROA W99ROE W99salesgrowth Voice PoliticalStability Governeffectiveness 
Regulatoryquality Ruleoflaw Corruption hhi_W99salesNAICS3 lnW99equity lnW99assets, univariate 
bivariate 
sktest W99ROA W99ROE W99salesgrowth Voice PoliticalStability Governeffectiveness 
Regulatoryquality Ruleoflaw Corruption hhi_W99salesNAICS3 lnW99equity lnW99assets 
mvtest normality W99ROA W99ROE W99salesgrowth, all 
mvtest normality W99ROA W99ROE W99salesgrowth Voice PoliticalStability Governeffectiveness 
Regulatoryquality Ruleoflaw Corruption hhi_W99salesNAICS3 lnW99equity lnW99assets, all 
 
*** regressões *** 
 
*** 1 ROA *** 
*** Regressões Efeito Fixo com interações - base Reunião Rodrigo 01/04 com HHI NAICS3 *** 
 
xtset CompanyID Year 
xtreg W99ROA lnW99equity i.Year, fe vce(cluster CompanyID) 
estat ic 
estimates store M1ROAFE 
 
xtset CompanyID Year 
xtreg W99ROA centered_voice2 centered_HHINAICS3 lnW99equity i.Year, fe vce(cluster CompanyID) 
estat ic 
estimates store M2ROAFEVA 
xtset CompanyID Year 
xtreg W99ROA c.centered_voice2##c.centered_HHINAICS3 lnW99equity i.Year, fe vce(cluster 
CompanyID) 
estat ic 
estimates store M3ROAFEVA 
predict feVA1, xb 
predict feVA2, stdp  
pwcorr W99ROA feVA1 
 
xtset CompanyID Year 
xtreg W99ROA centered_PoliticalStability2 centered_HHINAICS3 lnW99equity i.Year, fe 
vce(cluster CompanyID) 
estat ic 
estimates store M2ROAFEPS 
xtset CompanyID Year 
xtreg W99ROA c.centered_PoliticalStability2##c.centered_HHINAICS3 lnW99equity i.Year, fe 
vce(cluster CompanyID) 
estat ic 
estimates store M3ROAFEPS 
predict fePS1, xb 
predict fePS2, stdp  
 
xtset CompanyID Year 
xtreg W99ROA centered_Governeffectiveness2 centered_HHINAICS3 lnW99equity i.Year, fe 
vce(cluster CompanyID) 
estat ic 
estimates store M2ROAFEGE 
xtset CompanyID Year 
xtreg W99ROA c.centered_Governeffectiveness2##c.centered_HHINAICS3 lnW99equity i.Year, fe 
vce(cluster CompanyID) 
estat ic 
estimates store M3ROAFEGE 
predict feGE1, xb 
predict feGE2, stdp  
 
xtset CompanyID Year 
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xtreg W99ROA centered_Regulatoryquality2 centered_HHINAICS3 lnW99equity i.Year, fe vce(cluster 
CompanyID) 
estat ic 
estimates store M2ROAFERQ 
xtset CompanyID Year 
xtreg W99ROA c.centered_Regulatoryquality2##c.centered_HHINAICS3 lnW99equity i.Year, fe 
vce(cluster CompanyID) 
estat ic 
estimates store M3ROAFERQ 
predict feRQ1, xb 
predict feRQ2, stdp  
 
xtset CompanyID Year 
xtreg W99ROA centered_Ruleoflaw2 centered_HHINAICS3 lnW99equity i.Year, fe vce(cluster 
CompanyID) 
estat ic 
estimates store M2ROAFERL 
xtset CompanyID Year 
xtreg W99ROA c.centered_Ruleoflaw2##c.centered_HHINAICS3 lnW99equity i.Year, fe vce(cluster 
CompanyID) 
estat ic 
estimates store M3ROAFERL 
predict feRL1, xb 
predict feRL2, stdp  
 
xtset CompanyID Year 
xtreg W99ROA centered_Corruption2 centered_HHINAICS3 lnW99equity i.Year, fe vce(cluster 
CompanyID) 
estat ic 
estimates store M2ROAFECC 
xtset CompanyID Year 
xtreg W99ROA c.centered_Corruption2##c.centered_HHINAICS3 lnW99equity i.Year, fe vce(cluster 
CompanyID) 
estat ic 
estimates store M3ROAFECC 
predict feCC1, xb 
predict feCC2, stdp  
 
 
*** Multinível Aninhado NAICS 3*** 
 
xtset CompanyID Year 
xtmixed W99ROA || Country: || NAICS3: || CompanyID:, nolog 
estat ic 
 
xtset CompanyID Year 
xtmixed W99ROA lnW99equity year_2 year_3 year_4 year_5 year_6 year_7 year_8 year_9 year_10 
year_11 year_12 year_13 year_14 year_15 year_16 year_17 year_18 year_19 year_20 year_21 
year_22 year_23 || Country: || NAICS3: || CompanyID:, nolog 
estat ic 
estimates store M1ROAHML 
 
xtset CompanyID Year 
xtmixed W99ROA centered_voice2 centered_HHINAICS3 lnW99equity year_2 year_3 year_4 year_5 
year_6 year_7 year_8 year_9 year_10 year_11 year_12 year_13 year_14 year_15 year_16 year_17 
year_18 year_19 year_20 year_21 year_22 year_23 || Country: || NAICS3: || CompanyID:, nolog 
estat ic 
estimates store M2ROAHMLVA 
xtset CompanyID Year 
xtmixed W99ROA c.centered_voice2##c.centered_HHINAICS3 lnW99equity year_2 year_3 year_4 year_5 
year_6 year_7 year_8 year_9 year_10 year_11 year_12 year_13 year_14 year_15 year_16 year_17 
year_18 year_19 year_20 year_21 year_22 year_23 || Country: || NAICS3: || CompanyID:, nolog 
estat ic 
estimates store M3ROAHMLVA 
predict hmlVA1, xb 
predict hmlVA2, stdp  
 
xtset CompanyID Year 
xtmixed W99ROA centered_PoliticalStability2 centered_HHINAICS3 lnW99equity year_2 year_3 
year_4 year_5 year_6 year_7 year_8 year_9 year_10 year_11 year_12 year_13 year_14 year_15 
year_16 year_17 year_18 year_19 year_20 year_21 year_22 year_23 || Country: || NAICS3: || 
CompanyID:, nolog 
estat ic 
estimates store M2ROAHMLPS 
xtset CompanyID Year 
xtmixed W99ROA c.centered_PoliticalStability2##c.centered_HHINAICS3 lnW99equity year_2 year_3 
year_4 year_5 year_6 year_7 year_8 year_9 year_10 year_11 year_12 year_13 year_14 year_15 
year_16 year_17 year_18 year_19 year_20 year_21 year_22 year_23 || Country: || NAICS3: || 
CompanyID:, nolog 
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estat ic 
estimates store M3ROAHMLPS 
predict hmlPS1, xb 
predict hmlPS2, stdp  
 
xtset CompanyID Year 
xtmixed W99ROA centered_Governeffectiveness2 centered_HHINAICS3 lnW99equity year_2 year_3 
year_4 year_5 year_6 year_7 year_8 year_9 year_10 year_11 year_12 year_13 year_14 year_15 
year_16 year_17 year_18 year_19 year_20 year_21 year_22 year_23 || Country: || NAICS3: || 
CompanyID:, nolog 
estat ic 
estimates store M2ROAHMLGE 
xtset CompanyID Year 
xtmixed W99ROA c.centered_Governeffectiveness2##c.centered_HHINAICS3 lnW99equity year_2 year_3 
year_4 year_5 year_6 year_7 year_8 year_9 year_10 year_11 year_12 year_13 year_14 year_15 
year_16 year_17 year_18 year_19 year_20 year_21 year_22 year_23 || Country: || NAICS3: || 
CompanyID:, nolog 
estat ic 
estimates store M3ROAHMLGE 
predict hmlGE1, xb 
predict hmlGE2, stdp  
 
xtset CompanyID Year 
xtmixed W99ROA centered_Regulatoryquality2 centered_HHINAICS3 lnW99equity year_2 year_3 year_4 
year_5 year_6 year_7 year_8 year_9 year_10 year_11 year_12 year_13 year_14 year_15 year_16 
year_17 year_18 year_19 year_20 year_21 year_22 year_23 || Country: || NAICS3: || CompanyID:, 
nolog 
estat ic 
estimates store M2ROAHMLRQ 
xtset CompanyID Year 
xtmixed W99ROA c.centered_Regulatoryquality2##c.centered_HHINAICS3 lnW99equity year_2 year_3 
year_4 year_5 year_6 year_7 year_8 year_9 year_10 year_11 year_12 year_13 year_14 year_15 
year_16 year_17 year_18 year_19 year_20 year_21 year_22 year_23 || Country: || NAICS3: || 
CompanyID:, nolog 
estat ic 
estimates store M3ROAHMLRQ 
predict hmlRQ1, xb 
predict hmlRQ2, stdp  
 
xtset CompanyID Year 
xtmixed W99ROA centered_Ruleoflaw2 centered_HHINAICS3 lnW99equity year_2 year_3 year_4 year_5 
year_6 year_7 year_8 year_9 year_10 year_11 year_12 year_13 year_14 year_15 year_16 year_17 
year_18 year_19 year_20 year_21 year_22 year_23 || Country: || NAICS3: || CompanyID:, nolog 
estat ic 
estimates store M2ROAHMLRL 
xtset CompanyID Year 
xtmixed W99ROA c.centered_Ruleoflaw2##c.centered_HHINAICS3 lnW99equity year_2 year_3 year_4 
year_5 year_6 year_7 year_8 year_9 year_10 year_11 year_12 year_13 year_14 year_15 year_16 
year_17 year_18 year_19 year_20 year_21 year_22 year_23 || Country: || NAICS3: || CompanyID:, 
nolog 
estat ic 
estimates store M3ROAHMLRL 
predict hmlRL1, xb 
predict hmlRL2, stdp  
 
xtset CompanyID Year 
xtmixed W99ROA centered_Corruption2 centered_HHINAICS3 lnW99equity year_2 year_3 year_4 year_5 
year_6 year_7 year_8 year_9 year_10 year_11 year_12 year_13 year_14 year_15 year_16 year_17 
year_18 year_19 year_20 year_21 year_22 year_23 || Country: || NAICS3: || CompanyID:, nolog 
estat ic 
estimates store M2ROAHMLCC 
xtset CompanyID Year 
xtmixed W99ROA c.centered_Corruption2##c.centered_HHINAICS3 lnW99equity year_2 year_3 year_4 
year_5 year_6 year_7 year_8 year_9 year_10 year_11 year_12 year_13 year_14 year_15 year_16 
year_17 year_18 year_19 year_20 year_21 year_22 year_23 || Country: || NAICS3: || CompanyID:, 
nolog 
estat ic 
estimates store M3ROAHMLCC 
predict hmlCC1, xb 
predict hmlCC2, stdp  
 
 
*** 2 ROE *** 
*** Regressões Efeito Fixo com interações - base Reunião Rodrigo 01/04 com HHI NAICS3 *** 
 
xtset CompanyID Year 
xtreg W99ROE lnW99assets i.Year, fe vce(cluster CompanyID) 
estat ic 
estimates store M1ROEFE 
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xtset CompanyID Year 
xtreg W99ROE centered_voice2 centered_HHINAICS3 lnW99assets i.Year, fe vce(cluster CompanyID) 
estat ic 
estimates store M2ROEFEVA 
xtset CompanyID Year 
xtreg W99ROE c.centered_voice2##c.centered_HHINAICS3 lnW99assets i.Year, fe vce(cluster 
CompanyID) 
estat ic 
estimates store M3ROEFEVA 
predict feROEVA1, xb 
predict feROEVA2, stdp  
 
xtset CompanyID Year 
xtreg W99ROE centered_PoliticalStability2 centered_HHINAICS3 lnW99assets i.Year, fe 
vce(cluster CompanyID) 
estat ic 
estimates store M2ROEFEPS 
xtset CompanyID Year 
xtreg W99ROE c.centered_PoliticalStability2##c.centered_HHINAICS3 lnW99assets i.Year, fe 
vce(cluster CompanyID) 
estat ic 
estimates store M3ROEFEPS 
predict feROEPS1, xb 
predict feROEPS2, stdp  
 
xtset CompanyID Year 
xtreg W99ROE centered_Governeffectiveness2 centered_HHINAICS3 lnW99assets i.Year, fe 
vce(cluster CompanyID) 
estat ic 
estimates store M2ROEFEPS 
xtset CompanyID Year 
xtreg W99ROE c.centered_Governeffectiveness2##c.centered_HHINAICS3 lnW99assets i.Year, fe 
vce(cluster CompanyID) 
estat ic 
estimates store M3ROEFEGE 
predict feROEGE1, xb 
predict feROEGE2, stdp  
 
xtset CompanyID Year 
xtreg W99ROE centered_Regulatoryquality2 centered_HHINAICS3 lnW99assets i.Year, fe vce(cluster 
CompanyID) 
estat ic 
estimates store M2ROEFERQ 
xtset CompanyID Year 
xtreg W99ROE c.centered_Regulatoryquality2##c.centered_HHINAICS3 lnW99assets i.Year, fe 
vce(cluster CompanyID) 
estat ic 
estimates store M3ROEFERQ 
predict feROERQ1, xb 
predict feROERQ2, stdp  
 
xtset CompanyID Year 
xtreg W99ROE centered_Ruleoflaw2 centered_HHINAICS3 lnW99assets i.Year, fe vce(cluster 
CompanyID) 
estat ic 
estimates store M2ROEFERL 
xtset CompanyID Year 
xtreg W99ROE c.centered_Ruleoflaw2##c.centered_HHINAICS3 lnW99assets i.Year, fe vce(cluster 
CompanyID) 
estat ic 
estimates store M3ROEFERL 
predict feROERL1, xb 
predict feROERL2, stdp  
 
xtset CompanyID Year 
xtreg W99ROE centered_Corruption2 centered_HHINAICS3 lnW99assets i.Year, fe vce(cluster 
CompanyID) 
estat ic 
estimates store M2ROEFECC 
xtset CompanyID Year 
xtreg W99ROE c.centered_Corruption2##c.centered_HHINAICS3 lnW99assets i.Year, fe vce(cluster 
CompanyID) 
estat ic 
estimates store M3ROEFECC 
predict feROECC1, xb 
predict feROECC2, stdp  
 
*** Multinível Aninhado NAICS 3*** 
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xtset CompanyID Year 
xtmixed W99ROE || Country: || NAICS3: || CompanyID:, nolog 
estat ic 
 
xtset CompanyID Year 
xtmixed W99ROE lnW99assets year_2 year_3 year_4 year_5 year_6 year_7 year_8 year_9 year_10 
year_11 year_12 year_13 year_14 year_15 year_16 year_17 year_18 year_19 year_20 year_21 
year_22 year_23 || Country: || NAICS3: || CompanyID:, nolog 
estat ic 
estimates store M1ROEHML 
 
xtset CompanyID Year 
xtmixed W99ROE centered_voice2 centered_HHINAICS3 lnW99assets year_2 year_3 year_4 year_5 
year_6 year_7 year_8 year_9 year_10 year_11 year_12 year_13 year_14 year_15 year_16 year_17 
year_18 year_19 year_20 year_21 year_22 year_23 || Country: || NAICS3: || CompanyID:, nolog 
estat ic 
estimates store M2ROEHMLVA 
xtset CompanyID Year 
xtmixed W99ROE c.centered_voice2##c.centered_HHINAICS3 lnW99assets year_2 year_3 year_4 year_5 
year_6 year_7 year_8 year_9 year_10 year_11 year_12 year_13 year_14 year_15 year_16 year_17 
year_18 year_19 year_20 year_21 year_22 year_23 || Country: || NAICS3: || CompanyID:, nolog 
estat ic 
estimates store M3ROEHMLVA 
predict hmlROEVA1, xb 
predict hmlROEVA2, stdp  
 
xtset CompanyID Year 
xtmixed W99ROE centered_PoliticalStability2 centered_HHINAICS3 lnW99assets year_2 year_3 
year_4 year_5 year_6 year_7 year_8 year_9 year_10 year_11 year_12 year_13 year_14 year_15 
year_16 year_17 year_18 year_19 year_20 year_21 year_22 year_23 || Country: || NAICS3: || 
CompanyID:, nolog 
estat ic 
estimates store M2ROEHMLPS 
xtset CompanyID Year 
xtmixed W99ROE c.centered_PoliticalStability2##c.centered_HHINAICS3 lnW99assets year_2 year_3 
year_4 year_5 year_6 year_7 year_8 year_9 year_10 year_11 year_12 year_13 year_14 year_15 
year_16 year_17 year_18 year_19 year_20 year_21 year_22 year_23 || Country: || NAICS3: || 
CompanyID:, nolog 
estat ic 
estimates store M3ROEHMLPS 
predict hmlROEPS1, xb 
predict hmlROEPS2, stdp  
 
xtset CompanyID Year 
xtmixed W99ROE centered_Governeffectiveness2 centered_HHINAICS3 lnW99assets year_2 year_3 
year_4 year_5 year_6 year_7 year_8 year_9 year_10 year_11 year_12 year_13 year_14 year_15 
year_16 year_17 year_18 year_19 year_20 year_21 year_22 year_23 || Country: || NAICS3: || 
CompanyID:, nolog 
estat ic 
estimates store M2ROEHMLGE 
xtset CompanyID Year 
xtmixed W99ROE c.centered_Governeffectiveness2##c.centered_HHINAICS3 lnW99assets year_2 year_3 
year_4 year_5 year_6 year_7 year_8 year_9 year_10 year_11 year_12 year_13 year_14 year_15 
year_16 year_17 year_18 year_19 year_20 year_21 year_22 year_23 || Country: || NAICS3: || 
CompanyID:, nolog 
estat ic 
estimates store M3ROEHMLGE 
predict hmlROEGE1, xb 
predict hmlROEGE2, stdp  
 
xtset CompanyID Year 
xtmixed W99ROE centered_Regulatoryquality2 centered_HHINAICS3 lnW99assets year_2 year_3 year_4 
year_5 year_6 year_7 year_8 year_9 year_10 year_11 year_12 year_13 year_14 year_15 year_16 
year_17 year_18 year_19 year_20 year_21 year_22 year_23 || Country: || NAICS3: || CompanyID:, 
nolog 
estat ic 
estimates store M2ROEHMLRQ 
xtset CompanyID Year 
xtmixed W99ROE c.centered_Regulatoryquality2##c.centered_HHINAICS3 lnW99assets year_2 year_3 
year_4 year_5 year_6 year_7 year_8 year_9 year_10 year_11 year_12 year_13 year_14 year_15 
year_16 year_17 year_18 year_19 year_20 year_21 year_22 year_23 || Country: || NAICS3: || 
CompanyID:, nolog 
estat ic 
estimates store M3ROEHMLRQ 
predict hmlROERQ1, xb 
predict hmlROERQ2, stdp  
 
xtset CompanyID Year 



171 
 

xtmixed W99ROE centered_Ruleoflaw2 centered_HHINAICS3 lnW99assets year_2 year_3 year_4 year_5 
year_6 year_7 year_8 year_9 year_10 year_11 year_12 year_13 year_14 year_15 year_16 year_17 
year_18 year_19 year_20 year_21 year_22 year_23 || Country: || NAICS3: || CompanyID:, nolog 
estat ic 
estimates store M2ROEHMLRL 
xtset CompanyID Year 
xtmixed W99ROE c.centered_Ruleoflaw2##c.centered_HHINAICS3 lnW99assets year_2 year_3 year_4 
year_5 year_6 year_7 year_8 year_9 year_10 year_11 year_12 year_13 year_14 year_15 year_16 
year_17 year_18 year_19 year_20 year_21 year_22 year_23 || Country: || NAICS3: || CompanyID:, 
nolog 
estat ic 
estimates store M3ROEHMLRL 
predict hmlROERL1, xb 
predict hmlROERL2, stdp  
 
xtset CompanyID Year 
xtmixed W99ROE centered_Corruption2 centered_HHINAICS3 lnW99assets year_2 year_3 year_4 year_5 
year_6 year_7 year_8 year_9 year_10 year_11 year_12 year_13 year_14 year_15 year_16 year_17 
year_18 year_19 year_20 year_21 year_22 year_23 || Country: || NAICS3: || CompanyID:, nolog 
estat ic 
estimates store M2ROEHMLCC 
xtset CompanyID Year 
xtmixed W99ROE c.centered_Corruption2##c.centered_HHINAICS3 lnW99assets year_2 year_3 year_4 
year_5 year_6 year_7 year_8 year_9 year_10 year_11 year_12 year_13 year_14 year_15 year_16 
year_17 year_18 year_19 year_20 year_21 year_22 year_23 || Country: || NAICS3: || CompanyID:, 
nolog 
estat ic 
estimates store M3ROEHMLCC 
predict hmlROECC1, xb 
predict hmlROECC2, stdp  
 
 
*** 3 SALES GROWTH *** 
*** Regressões Efeito Fixo com interações - base Reunião Rodrigo 01/04 com HHI NAICS3 *** 
 
xtset CompanyID Year 
xtreg W999salesgrowth lnW99equity i.Year, fe vce(cluster CompanyID) 
estat ic 
estimates store M1SGFE 
 
xtset CompanyID Year 
xtreg W999salesgrowth centered_voice2 centered_HHINAICS3 lnW99equity i.Year, fe vce(cluster 
CompanyID) 
estat ic 
estimates store M2SGFEVA 
xtset CompanyID Year 
xtreg W999salesgrowth c.centered_voice2##c.centered_HHINAICS3 lnW99equity i.Year, fe 
vce(cluster CompanyID) 
estat ic 
estimates store M3SGFEVA 
predict feSGVA1, xb 
predict feSGVA2, stdp  
 
xtset CompanyID Year 
xtreg W999salesgrowth centered_PoliticalStability2 centered_HHINAICS3 lnW99equity i.Year, fe 
vce(cluster CompanyID) 
estat ic 
estimates store M2SGFEPS 
xtset CompanyID Year 
xtreg W999salesgrowth c.centered_PoliticalStability2##c.centered_HHINAICS3 lnW99equity i.Year, 
fe vce(cluster CompanyID) 
estat ic 
estimates store M3SGFEPS 
predict feSGPS1, xb 
predict feSGPS2, stdp  
 
xtset CompanyID Year 
xtreg W999salesgrowth centered_Governeffectiveness2 centered_HHINAICS3 lnW99equity i.Year, fe 
vce(cluster CompanyID) 
estat ic 
estimates store M2SGFEGE 
xtset CompanyID Year 
xtreg W999salesgrowth c.centered_Governeffectiveness2##c.centered_HHINAICS3 lnW99equity 
i.Year, fe vce(cluster CompanyID) 
estat ic 
estimates store M3SGFEGE 
predict feSGGE1, xb 
predict feSGGE2, stdp  
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xtset CompanyID Year 
xtreg W999salesgrowth centered_Regulatoryquality2 centered_HHINAICS3 lnW99equity i.Year, fe 
vce(cluster CompanyID) 
estat ic 
estimates store M2SGFERQ 
xtset CompanyID Year 
xtreg W999salesgrowth c.centered_Regulatoryquality2##c.centered_HHINAICS3 lnW99equity i.Year, 
fe vce(cluster CompanyID) 
estat ic 
estimates store M3SGFERQ 
predict feSGRQ1, xb 
predict feSGRQ2, stdp  
 
xtset CompanyID Year 
xtreg W999salesgrowth centered_Ruleoflaw2 centered_HHINAICS3 lnW99equity i.Year, fe 
vce(cluster CompanyID) 
estat ic 
estimates store M2SGFERL 
xtset CompanyID Year 
xtreg W999salesgrowth c.centered_Ruleoflaw2##c.centered_HHINAICS3 lnW99equity i.Year, fe 
vce(cluster CompanyID) 
estat ic 
estimates store M3SGFERL 
predict feSGRL1, xb 
predict feSGRL2, stdp  
 
xtset CompanyID Year 
xtreg W999salesgrowth centered_Corruption2 centered_HHINAICS3 lnW99equity i.Year, fe 
vce(cluster CompanyID) 
estat ic 
estimates store M2SGFECC 
xtset CompanyID Year 
xtreg W999salesgrowth c.centered_Corruption2##c.centered_HHINAICS3 lnW99equity i.Year, fe 
vce(cluster CompanyID) 
estat ic 
estimates store M3SGFECC 
predict feSGCC1, xb 
predict feSGCC2, stdp  
 
 
*** Multinível Aninhado NAICS 3*** 
 
xtset CompanyID Year 
xtmixed W999salesgrowth || Country: || NAICS3: || CompanyID:, nolog 
estat ic 
 
xtset CompanyID Year 
xtmixed W999salesgrowth lnW99equity year_2 year_3 year_4 year_5 year_6 year_7 year_8 year_9 
year_10 year_11 year_12 year_13 year_14 year_15 year_16 year_17 year_18 year_19 year_20 
year_21 year_22 year_23 || Country: || NAICS3: || CompanyID:, nolog 
estat ic 
estimates store M1SGHML 
 
xtset CompanyID Year 
xtmixed W999salesgrowth centered_voice2 centered_HHINAICS3 lnW99equity year_2 year_3 year_4 
year_5 year_6 year_7 year_8 year_9 year_10 year_11 year_12 year_13 year_14 year_15 year_16 
year_17 year_18 year_19 year_20 year_21 year_22 year_23 || Country: || NAICS3: || CompanyID:, 
nolog 
estat ic 
estimates store M2SGHMLVA 
xtset CompanyID Year 
xtmixed W999salesgrowth c.centered_voice2##c.centered_HHINAICS3 lnW99equity year_2 year_3 
year_4 year_5 year_6 year_7 year_8 year_9 year_10 year_11 year_12 year_13 year_14 year_15 
year_16 year_17 year_18 year_19 year_20 year_21 year_22 year_23 || Country: || NAICS3: || 
CompanyID:, nolog 
estat ic 
estimates store M3SGHMLVA 
predict hmlSGVA1, xb 
predict hmlSGVA2, stdp  
 
xtset CompanyID Year 
xtmixed W999salesgrowth centered_PoliticalStability2 centered_HHINAICS3 lnW99equity year_2 
year_3 year_4 year_5 year_6 year_7 year_8 year_9 year_10 year_11 year_12 year_13 year_14 
year_15 year_16 year_17 year_18 year_19 year_20 year_21 year_22 year_23 || Country: || NAICS3: 
|| CompanyID:, nolog 
estat ic 
estimates store M2SGHMLPS 
xtset CompanyID Year 
xtmixed W999salesgrowth c.centered_PoliticalStability2##c.centered_HHINAICS3 lnW99equity 
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year_2 year_3 year_4 year_5 year_6 year_7 year_8 year_9 year_10 year_11 year_12 year_13 
year_14 year_15 year_16 year_17 year_18 year_19 year_20 year_21 year_22 year_23 || Country: || 
NAICS3: || CompanyID:, nolog 
estat ic 
estimates store M3SGHMLPS 
predict hmlSGPS1, xb 
predict hmlSGPS2, stdp  
 
xtset CompanyID Year 
xtmixed W999salesgrowth centered_Governeffectiveness2 centered_HHINAICS3 lnW99equity year_2 
year_3 year_4 year_5 year_6 year_7 year_8 year_9 year_10 year_11 year_12 year_13 year_14 
year_15 year_16 year_17 year_18 year_19 year_20 year_21 year_22 year_23 || Country: || NAICS3: 
|| CompanyID:, nolog 
estat ic 
estimates store M2SGHMLGE 
xtset CompanyID Year 
xtmixed W999salesgrowth c.centered_Governeffectiveness2##c.centered_HHINAICS3 lnW99equity 
year_2 year_3 year_4 year_5 year_6 year_7 year_8 year_9 year_10 year_11 year_12 year_13 
year_14 year_15 year_16 year_17 year_18 year_19 year_20 year_21 year_22 year_23 || Country: || 
NAICS3: || CompanyID:, nolog 
estat ic 
estimates store M3SGHMLGE 
predict hmlSGGE1, xb 
predict hmlSGGE2, stdp  
 
xtset CompanyID Year 
xtmixed W999salesgrowth centered_Regulatoryquality2 centered_HHINAICS3 lnW99equity year_2 
year_3 year_4 year_5 year_6 year_7 year_8 year_9 year_10 year_11 year_12 year_13 year_14 
year_15 year_16 year_17 year_18 year_19 year_20 year_21 year_22 year_23 || Country: || NAICS3: 
|| CompanyID:, nolog 
estat ic 
estimates store M2SGHMLRQ 
xtset CompanyID Year 
xtmixed W999salesgrowth c.centered_Regulatoryquality2##c.centered_HHINAICS3 lnW99equity year_2 
year_3 year_4 year_5 year_6 year_7 year_8 year_9 year_10 year_11 year_12 year_13 year_14 
year_15 year_16 year_17 year_18 year_19 year_20 year_21 year_22 year_23 || Country: || NAICS3: 
|| CompanyID:, nolog 
estat ic 
estimates store M3SGHMLRQ 
predict hmlSGRQ1, xb 
predict hmlSGRQ2, stdp  
 
xtset CompanyID Year 
xtmixed W999salesgrowth centered_Ruleoflaw2 centered_HHINAICS3 lnW99equity year_2 year_3 
year_4 year_5 year_6 year_7 year_8 year_9 year_10 year_11 year_12 year_13 year_14 year_15 
year_16 year_17 year_18 year_19 year_20 year_21 year_22 year_23 || Country: || NAICS3: || 
CompanyID:, nolog 
estat ic 
estimates store M2SGHMLRL 
xtset CompanyID Year 
xtmixed W999salesgrowth c.centered_Ruleoflaw2##c.centered_HHINAICS3 lnW99equity year_2 year_3 
year_4 year_5 year_6 year_7 year_8 year_9 year_10 year_11 year_12 year_13 year_14 year_15 
year_16 year_17 year_18 year_19 year_20 year_21 year_22 year_23 || Country: || NAICS3: || 
CompanyID:, nolog 
estat ic 
estimates store M3SGHMLRL 
predict hmlSGRL1, xb 
predict hmlSGRL2, stdp  
 
xtset CompanyID Year 
xtmixed W999salesgrowth centered_Corruption2 centered_HHINAICS3 lnW99equity year_2 year_3 
year_4 year_5 year_6 year_7 year_8 year_9 year_10 year_11 year_12 year_13 year_14 year_15 
year_16 year_17 year_18 year_19 year_20 year_21 year_22 year_23 || Country: || NAICS3: || 
CompanyID:, nolog 
estat ic 
estimates store M2SGHMLCC 
xtset CompanyID Year 
xtmixed W999salesgrowth c.centered_Corruption2##c.centered_HHINAICS3 lnW99equity year_2 year_3 
year_4 year_5 year_6 year_7 year_8 year_9 year_10 year_11 year_12 year_13 year_14 year_15 
year_16 year_17 year_18 year_19 year_20 year_21 year_22 year_23 || Country: || NAICS3: || 
CompanyID:, nolog 
estat ic 
estimates store M3SGHMLCC 
predict hmlSGCC1, xb 
predict hmlSGCC2, stdp  
 
 
 
*** decomposição da variância Variáveis institucionais x países x tempo *** 
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xtmixed Voice || Country:, mle variance 
xtmixed PoliticalStability || Country:, mle variance 
xtmixed Governeffectiveness || Country:, mle variance 
xtmixed Regulatoryquality || Country:, mle variance 
xtmixed Ruleoflaw || Country:, mle variance 
xtmixed Corruption || Country:, mle variance 
 
*** VoC *** 
*** Voice *** 
*** ROA - interacao HHI Voice e VoC *** 
xtset CompanyID Year 
xtreg W99ROA centered_voice2 centered_HHINAICS3 lnW99equity i.VoC i.Year, fe vce(cluster 
CompanyID) 
estat ic 
 
xtset CompanyID Year 
xtreg W99ROA c.centered_voice2##c.centered_HHINAICS3##i.VoC lnW99equity i.Year if VoC != 0, fe 
vce(cluster CompanyID) 
estat ic 
estimates store VOCROAefVA 
 
xtset CompanyID Year 
xtreg W99ROA c.centered_Corruption2##c.centered_HHINAICS3##i.VoC lnW99equity i.Year if VoC != 
0, fe vce(cluster CompanyID) 
estat ic 
estimates store VOCROAefCC 
 
xtset CompanyID Year 
xtreg W99ROA c.centered_PoliticalStability2##c.centered_HHINAICS3##i.VoC lnW99equity i.Year if 
VoC != 0, fe vce(cluster CompanyID) 
estat ic 
estimates store VOCROAefPS 
 
xtset CompanyID Year 
xtreg W99ROA c.centered_Governeffectiveness2##c.centered_HHINAICS3##i.VoC lnW99equity i.Year 
if VoC != 0, fe vce(cluster CompanyID) 
estat ic 
estimates store VOCROAefGE 
 
xtset CompanyID Year 
xtreg W99ROA c.centered_Regulatoryquality2##c.centered_HHINAICS3##i.VoC lnW99equity i.Year if 
VoC != 0, fe vce(cluster CompanyID) 
estat ic 
estimates store VOCROAefRQ 
 
xtset CompanyID Year 
xtreg W99ROA c.centered_Ruleoflaw2##c.centered_HHINAICS3##i.VoC lnW99equity i.Year if VoC != 
0, fe vce(cluster CompanyID) 
estat ic 
estimates store VOCROAefRL 
 
estimates table VOCROAefVA VOCROAefPS VOCROAefGE VOCROAefRQ VOCROAefRL VOCROAefCC , stats(N 
N_g sigma_u sigma_e rho r2_a r2_w r2_o r2_b df_m)  star  (.10 .05 .01)  b(%5.3f) 
 
 
 




