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RESUMO 

 
 
 

Com o crescente interesse da literatura econômica sobre o ativismo do governo 
percebe-se que, de maneira mais intensiva, o governo passa a influenciar a 
atividade produtiva e econômica no Brasil. Sob a integração de duas correntes 
teóricas, a teoria da estratégia política corporativa e a teoria de agência, este estudo 
procura explicar os efeitos das conexões políticas por meio da estrutura de 
propriedade no desempenho das empresas. O objetivo principal deste trabalho é 
analisar a estrutura de propriedade estatal direta ou indireta das empresas 
brasileiras não financeiras, listadas na BM&FBOVESPA de 1999 a 2010 e, sua 
relação com o desempenho econômico financeiro, de mercado e alavancagem. A 
literatura sugere que a propriedade do governo afeta o desempenho econômico 
financeiro, de mercado e o nível de alavancagem da firma e, que este efeito será 
negativo em níveis majoritários de participação do governo e positivo quando a 
participação do governo for minoritária. Baseado nisto, o estudo explora e discute os 
constructos relacionados a conexões políticas em estruturas de propriedade, 
utilizando quatro formas de identificação do governo como acionista, direta ou 
indireta, majoritária ou minoritária. Esta dissertação se caracteriza como um estudo 
longitudinal, pois, analisa as estruturas de propriedade das empresas não 
financeiras, listadas na BM&FBOVESPA entre 1999 e 2010, dividido em três 
períodos de análise, correspondentes aos mandatos presidenciais da época. As 
hipóteses derivadas do arcabouço teórico foram testadas por intermédio de 
regressões lineares múltiplas, em que, os principais resultados indicam que a 
participação do governo como acionista afeta o desempenho econômico financeiro, 
de mercado e o nível de alavancagem das empresas. Os resultados sugerem que a 
participação majoritária do governo, sendo ela direta ou indireta, surte efeito 
negativo no desempenho econômico financeiro da empresa e, surte efeito positivo 
no valor de mercado. Em referência à participação minoritária, foram encontradas 
evidências do efeito positivo no desempenho econômico financeiro e de mercado 
para a participação direta e, igualmente, efeito positivo no valor de mercado para a 
participação indireta, não havendo indícios da posição acionária indireta afetar o 
desempenho econômico financeiro das empresas. A alavancagem das empresas se 
mostrou afetada apenas pela participação majoritária direta do governo em que se 
observou o efeito negativo. 
 
Palavras-chave: Estrutura de Propriedade. Conexões Políticas. Desempenho. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 
 

 
With the growing interest in the economic literature on the activism of the 
government, it is seen that the government has an increasing influence on productive 
and economic activity in Brazil. Under the integration of two theoretical perspectives - 
theory of corporate political strategy and agency theory - this study seeks to explain 
the effects of political connections through the ownership structure on corporate 
performance. The main objective of this study is to analyze the structure of state-
owned direct or indirect non-financial Brazilian companies traded on the 
BM&FBOVESPA listed from 1999 to 2010, and its relationship with economic and 
financial performance, Market performance and leverage. The literature suggests that 
government ownership affects economic and financial performance, market 
performance and leverage of the firm, and that this achievement will be negative 
when the level of government involvement is higher, and positive when government 
involvement is lower. Based on this scenario, this study explores and discusses the 
constructs related to political connections in ownership structures, using four forms of 
identification of the government as a shareholder, directly or indirectly, majority or 
minority. This dissertation is characterized as a longitudinal study, as it analyzes the 
ownership structures of non-financial companies listed on the BM&FBOVESPA from 
1999 to 2010, divided into three periods of analysis, corresponding to the terms of 
the presidential season. The hypotheses derived from the theoretical framework were 
tested through multiple linear regressions, with the main results indicating that the 
role of government as a shareholder affects the economic and financial performance, 
Market performance and leverage of the companies. The results suggest that the 
majority shareholding of the government, whether direct or indirect, has negative 
effects on economic and financial performance of the company, and a positive effect 
on market value. In relation to the minority shareholding, evidence was found of a 
positive effect on economic and financial performance, market performance a direct 
participation, and likewise, and a positive effect on market value for indirect 
participation, with no evidence that indirect shareholding position affect the economic 
and financial performance of the companies. The companies’ leverage proved to be 
affected only by direct majority shareholding of the government, and the effect 
observed was negative. 
 
Keywords: Ownership structure. Political Connections. Performance.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Na década de 90 iniciou-se a maior onda de privatizações em todo o mundo 

(BORTOLOTTI; FACCIO, 2009). Seria uma forma de os países emergentes 

aderirem ao modelo capitalista americano na tentativa de expandir sua economia, 

visto ter dado certo até o momento para os Estados Unidos. O governo brasileiro 

aderiu a esse modelo americano iniciando o programa de privatização das grandes 

companhias estatais, como a Usiminas em 1991, Companhia Siderúrgica Nacional 

em 1993, a Embraer em 1994, a Light em 1996, a Vale do Rio Doce em 1997 e a 

Telebrás em 1999. Entretanto, mesmo com a implementação dessa política, o 

governo brasileiro continuou sendo diretamente acionista (acionista direto) das 

empresas através do BNDES1 e de empresas estatais, em alguns casos 

ressuscitadas, como a Telebrás e, indiretamente, por meio dos fundos de pensão de 

empresas públicas e estatais como a PREVI2, a PETROS3, e a FUNCEF4 

(LAZZARINI, 2007). Vendo de forma mais abrangente, esta foi uma prática comum 

em diversos países, pois, segundo Bortolotti e Faccio (2009), no final de 2000, após 

a maior onda de privatizações da história, os governos de diversos países 

mantiveram o controle de 62,4% das empresas privatizadas.  

 

Na atualidade, o governo brasileiro participa mais ativamente através de estruturas 

de propriedades, se tornando agente de elevada centralidade, atuando como 

conector de aglomerações de empresas (LAZZARINI, 2007; 2011). Esta elevada 

centralidade do governo brasileiro ocasionou o aumento de sua participação no 

mercado produtivo e elevou sua influência sobre as empresas brasileiras. O artigo 

da revista Época de 13 de junho de 2011, em destaque com o assunto “ESTADO 

LTDA.” Trata-se de um estudo realizado no ano de 2010, no qual se verificou a 

participação do governo federal em 675 empresas sendo que, 65 diretamente sob a 

esfera da União Federal, 580 sob a esfera das empresas estatais, e 88 na esfera 

dos fundos de pensão de empresas estatais e públicas. Ainda segundo a matéria da 

                                            
1 BNDES siglas para Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. 
2 PREVI sigla para fundo de pensão dos funcionários do Banco do Brasil. 
3 PETROS sigla para o fundo de pensão dos funcionários da Petrobrás. 
4 FUNCEF sigla para o fundo de pensão dos funcionários da Caixa Económica Federal. 
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revista Época, as vendas das empresas não financeiras, sob a influência do governo 

federal, equivalem a quase 30% do PIB brasileiro e 2,5 vezes as vendas das 50 

maiores empresas privadas, tornando clara a intervenção do governo na economia 

brasileira. 

 

É evidente a influência do governo no poder decisório das empresas, pesquisas 

realizadas em diversos países evidenciaram que a presença do governo como 

acionista afeta o desempenho econômico financeiro, de mercado e a alavancagem 

das firmas (THOMSEN; PEDERSEN, 2000; WU, 2010), porém no Brasil as 

pesquisas ainda são incipientes (LAZZARINI; MUSACCHIO, 2010). Propiciando a 

formulação da questão tema deste trabalho: Qual o efeito da participação do 

governo como acionista no desempenho econômico financeiro, de mercado e na 

alavancagem das empresas brasileiras, listadas na BM&FBOVESPA, após a onda 

de privatizações da década de 90?  

 

 

1.1 Objetivos do estudo 

 

 

O objetivo desta pesquisa é analisar a estrutura de propriedade estatal direta e/ou 

indireta das empresas brasileiras não financeiras, listadas na BM&FBOVESPA, em 

três mandatos presidenciais, e sua relação com o desempenho econômico 

financeiro, de mercado e alavancagem.  

 

Especificamente, os objetivos são: 

• Identificar e analisar as estruturas de propriedade das empresas brasileiras no 

tocante a concentração, identidade dos acionistas e conexões políticas; 

• Comparar os desempenhos econômico financeiro, de mercado e 

alavancagem das empresas conectadas politicamente por meio da estrutura 

de propriedade, com empresas de características similares que não possuem 

tal vínculo;  

• Analisar os desempenhos econômico financeiro, de mercado e alavancagem 

entre os níveis majoritários e minoritários de propriedade estatal das 

empresas conectadas politicamente por meio da estrutura de propriedade; 
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1.2 Justificativa e contribuições da pesquisa 

 

 

No Brasil, a estrutura de propriedade vem sendo estudada há algum tempo 

(SIQUEIRA, 1998; OKIMURA, 2003; CARVALHAL-DA-SILVA, 2004; CAMPOS, 

2006; DAMI; ROGERS; RIBEIRO, 2007; OKIMURA; SILVEIRA; ROCHA, 2007; 

LAZZARINI; MUSACCHIO, 2010). No entanto, o enfoque tem sido relacionado aos 

temas: dispersão e concentração acionária. Uma nova corrente vem se debruçando 

sobre a estrutura de propriedade, mais especificamente, explorando os tipos de 

acionistas, (THOMSEN; PEDERSEN, 2000; 2003; CARVALHAL-DA-SILVA, 2004), 

dentre os quais, o governo (WU, 2010; LAZZARINI; MUSSACHIO, 2010). 

Principalmente no Brasil, os estudos ainda são incipientes e abordam as categorias 

dos acionistas, entre os quais o governo. 

 

Segundo Hillman e Hitt (1999), apesar das tendências globais de privatização e 

desregulamentação, o governo ainda é uma grande fonte de dependência externa 

das organizações, levando as empresas a formarem vínculos com o governo, 

estabelecendo conexões para reduzir a incerteza ambiental e a dependência. Alguns 

estudos tratam a posição acionária conjunta do governo como um meio de 

conectividade política (MAKHIJA, 2003; ANG; DING, 2006; FIRTH et al., 2009; WU, 

2010).  

 

No Brasil, desde o princípio das privatizações, ainda não são conhecidos os efeitos 

da participação do governo nas estruturas de propriedade. Em 2010, a revista Época 

encontrou um número de 675 empresas privadas, públicas e estatais sob a 

influência do governo federal. Esta participação do governo em estruturas de 

propriedade das empresas privadas traz implicações para os objetivos, estratégias e 

resultados das empresas (PEDERSEN; THOMSEN, 2003).  

 

Existe um crescente movimento na literatura acadêmica quanto às implicações das 

estratégias políticas corporativas das empresas, principalmente, tentando mensurar 

o valor das conexões políticas para as empresas. Os pesquisadores têm encontrado 

que tais conexões produzem certos benefícios às firmas mais bem conectadas tais 

como: empréstimos bancários (DINÇ, 2005; SAPIENZA, 2008; LI; YUE; ZHAO, 
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2009, FIRTH et al, 2009); melhoria no valor da empresa (FISMAN, 2001; FACCIO, 

2006; LI et al., 2008); e aumento de seu retorno financeiro (BOUBAKRI; COSSET; 

SAFFAR, 2009; LAZZARINI; MUSACCHIO, 2010). 

 

Outra corrente de estudos alega que os benefícios da conexão com o governo não 

suplantam os custos deste vínculo. Por exemplo, Bertrand et al. (2007) constataram 

que as empresas francesas com ligações políticas apresentam lucros mais baixos 

devido a contas de salários mais elevados, revelando em sua análise uma 

correlação negativa entre o desempenho econômico financeiro de uma empresa e 

conexões dos CEO's5 com líderes políticos. Chen, Fan e Wong (2004) e Boubakri et 

al. (2008), atribuem a empresas recentemente privatizadas com conexões políticas 

pior desempenho econômico financeiro que as não conectadas. Bancos 

politicamente conectados (especialmente os bancos controlados pelo governo) 

aumentam seus empréstimos em anos eleitorais (DINÇ, 2005) e cobram taxas de 

juros mais baixas (SAPIENZA, 2004), que poderia ter efeitos negativos sobre o seu 

desempenho econômico financeiro. 

 

Mesmo assim, a estratégia política corporativa fornece suporte para a formação de 

conexões políticas das empresas, com o intuito de aprimorar o valor da firma 

(HILLMAN; ZARDKOOHI; BIERMAN, 1999). Têm sido identificadas pela literatura as 

formas, pelas quais, as firmas se conectam ao governo, por exemplo: por meio da 

estrutura de propriedade (FISMAN, 2001; ANG; DING, 2006; FIRTH et al., 2009; 

FACCIO, 2009);  através do conselho de administração (HILLMAN, 2005; FACCIO, 

2006; NIESSEN; RUENZI, 2009; ECCO, 2010); através de contribuições para 

campanha eleitoral (SAMUELS, 2001; BANDEIRA-DE-MELLO; MARCON, 2005; 

CLAESSENS; FEIJEN; LAEVEN, 2008); por intermédio de Lobbying (SHAFFER, 

1995; HILLMAN; HITT, 1999, HILLMAN; KEIM; SCHULER, 2004); e tambem por 

meio da alta diretoria executiva ou pelo CEO (CHEN; FAN; WONG, 2004; FISMAN 

et al, 2005; FACCIO, 2006; BOUBAKRI; COSSET; SAFFAR, 2009). 

 

Com o foco direcionado a conexões políticas, via estrutura de propriedade, a 

literatura teórica (HART et al., 1997, SHLEIFER, 1998, THOMSEN; PEDERSEN, 

                                            
5 CEO (Chief Executive Officer) é a siga em inglês para presidente executivo, principal executivo, ou 
diretor geral. 
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2000; BOUBAKRI et al., 2008) admite que o governo como proprietário tende a 

possuir objetivos diferentes das empresas privadas, sendo eles, principalmente, de 

cunho político ou social. Boubakri et al. (2009), sugere que os governos tendem a 

dar especial atenção aos objetivos sociais e políticos, tais como: gerar empregos, 

promover o desenvolvimento regional, garantir a segurança nacional, fornecer baixa 

dos preços dos bens e serviços, muitos dos quais, podem ser negativamente 

relacionados com o desempenho financeiro e econômico da empresa. Tais objetivos 

são direcionados geralmente a garantir o sucesso nas eleições e uma longa 

permanência no poder. 

 

Na verdade, esse comportamento não orientado à maximização do lucro por 

empresas estatais ou com participação do governo, é suportado por diversas teorias. 

A teoria dos direitos de propriedade (DEMSETZ, 1967; ALCHIAN; DEMSETZ, 1972), 

sugere que as empresas privatizadas superam as empresas com participação do 

governo, pois os direitos de controle e de rendimento dados a empresas privadas 

lhes permitem maximizar os objetivos de lucro. A teoria da dependência de recursos 

fonece suporte ao estabelecimento de vínculos ou alianças com o governo, não 

visando o desempenho da empresa, mas uma questão de sobrevivência, 

principalmente, para empresas em setores regulamentados (PFEIFFER; SALANCIK, 

2003). A teoria de capitalismo de laços, abriga a idéia de que o governo serve de 

conector entre os diversos grupos, empresas e proprietários, podendo ele ser vital 

para a sobrevivencia, não necessariamente visando o desempenho (LAZZARINI, 

2011). Já a teoria da agência (JENSEN; MECKLING, 1976), postula que o 

desempenho da empresa depende da distribuição da participação acionária entre os 

gestores e outros proprietários externos. Essa teoria apóia a privatização pois, 

descreve os proprietários privados mais motivados que os funcionários do governo 

para monitorar, disciplinar e recompensar os seus gestores a fim de, melhorar o 

desempenho da empresa (NG; YUCE; CHEN, 2009). 

 

Tendo em mente que a identidade dos acionistas pode afetar o resultado da 

empresa, Thomsen e Pedersen (2000), afirmam que a identidade do proprietário tem 

implicações para seus objetivos e a forma, pela qual, ele exerce seu poder. Isso é 

refletido na estratégia da companhia no que se refere ao objetivo dos lucros, 

dividendos, estrutura de capital e taxas de crescimento. Eles ainda constataram que 
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há diferentes resultados a partir da tipologia dos maiores acionistas alegando que, 

as empresas que têm as famílias como acionista principal estão relacionadas com a 

maximização das vendas; os bancos, com os lucros de curto prazo; e, a propriedade 

majoritária governamental, faz surtir um efeito negativo tanto para o valor de 

mercado quanto para a lucratividade das empresas européias. Thomsen e Pedersen 

(2000), afirmam que a identidade dos proprietários é uma importante variável para 

entender as relações entre a estrutura da propriedade e o desempenho 

organizacional, visto que, tipos diferentes de proprietários possuem diferentes 

objetivos.  

 

Pesquisas empíricas provam que a participação conjunta do governo na estrutura de 

propriedade produz resultados contraditórios. De um lado, alguns estudos 

encontraram um efeito negativo entre a propriedade majoritária estatal e o 

desempenho econômico financeiro (THOMSEN; PEDERSEN, 2000; PEDERSEN; 

THOMSEN, 2003; LI; YUE; ZHAO, 2009; NG; YUCE; CHEN, 2009). De outro, 

pesquisas atestam os benefícios da propriedade compartilhada com o governo, 

relatando relação positiva com o desempenho econômico financeiro da firma (ANG; 

DING, 2006; CHEN; FIRTH; XU, 2008; LAZZARINI; MUSACCHIO, 2010). Existe, 

ainda, a visão que sugere que o desempenho da empresa está relacionado à 

porcentagem de participação do governo na estrutura de propriedade, sendo ela 

negativa em altos níveis de participação governamental e positiva em níveis 

minoritários (CHHIBBER; MAJUMDAR, 1998; WU, 2010). 

 

Sendo assim, este estudo pretende contribuir para o arcabouço teórico sobre 

conexões políticas na estrutura de propriedade e sua relação com o desempenho 

econômico financeiro, de mercado e alavancagem. Integrando duas perspectivas 

teóricas que suportam a relação entre firma e governo. A título de ineditismo este 

trabalho vislumbra a conexão política por meio da estrutura de propriedade das 

empresas, utilizando o próprio governo personificado como acionista. 

 

Como contribuição prática, objetiva-se proporcionar informações para que acionistas 

e gestores das empresas possam reavaliar suas estratégias, possibilitando 

oportunidades de crescimento e consolidação no mercado. Tornando explicito as 
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relativas vantagens e desvantagens do uso de estratégias politicas corporativas para 

o resultado e valor da firma.  

 

 

1.3 Estrutura do trabalho 

 

 

O trabalho é formado por cinco capítulos: o capítulo um, introdução, discorre sobre o 

tema e a justificativa da pesquisa, as questões e os objetivos. No capítulo dois, 

desenvolve-se o resgate da teoria, com levantamento do estado da arte referente à 

participação do governo na estrutura de propriedade nas empresas, a luz da teoria 

de estratégia política corporativa e da teoria da agência, sendo que, ainda neste 

capítulo, formulam-se as hipóteses. No capítulo três são detalhados os aspectos 

metodológicos, a descrição da operacionalização, da coleta e tratamento dos dados. 

Na sequência, no quarto capítulo, são apresentados os resultados da pesquisa 

confrontando-os com a teoria e, por fim, o capítulo final traz as conclusões, e 

apresentando as limitações e recomendações e considerações finais.  

 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

Teóricos de estratégia política corporativa afirmam que se uma empresa estabelece 

vínculos com o governo ela está agindo pró-ativamente na tentativa de influenciar 

seu ambiente (HILLMAN; HITT, 1999), principalmente, o legislativo e o processo 

regulatório (SHAFFER, 1995). Buscando a redução da incerteza e obtenção de 

recursos com intuito de sobrevivência, a organização forma tais vínculos (PFEFFER; 

SALANCIK, 2003). A formação de vínculos com o governo, também conhecida como 

conexões políticas, ocorre de várias formas dependendo de como a empresa se 

conecta, podendo ser através de contribuições para campanhas eleitorais 

(BANDEIRA-DE-MELLO; MARCON; ALBERTON, 2008, CLAESSENS; FEIJEN; 

LAEVEN, 2008), Lobbying (SAFFER, 1995; HILLMAN; KEIM; SCHULER, 2004), 

conselho de administração (HILLMAN, 2005; ECCO, 2010), diretoria executiva 

(CHEN; FAN; WONG, 2004; KHWAJA; MIAN, 2005; FACCIO, 2006; 2009) ou pela 
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estrutura de propriedade (MAKHIJA, 2003; ANG; DING, 2006; FACCIO, 2006; 

BOUBAKRI; COSSET; SAFFAR, 2009; FIRTH et al., 2009; WU, 2010; LAZZARINI; 

MUSACCHIO, 2010). 

 

As conexões políticas formadas através da estrutura de propriedade é o que se 

prestigia neste estudo, sendo elas, diretas ou indiretas. Existe uma ligação entre a 

estratégia política corporativa e a estrutura de propriedade, possibilitando afirmar 

que a participação do governo na estrutura de propriedade é uma forma de 

conectividade com o governo (MAKHIJA, 2003; ANG; DING, 2006; FIRTH et al., 

2009; WU, 2010). A estrutura de propriedade começou a ser estudada a partir dos 

estudos de Berle e Means em 1932, em sua obra intitulada “The Modern Corporation 

and private property”, na qual, iniciam a discussão abordando a separação da 

gestão e a propriedade. Mais tarde, Jensen e Meckling, em 1976, abordam o mesmo 

assunto trazendo à tona a teoria de agência.  

 

A teoria de agência (JENSEN; MECKLING, 1976) entende que a estrutura de 

propriedade traz sérias consequências ao desempenho da firma e influencia todo o 

conjunto da estrutura de governança da organização. Ao analisar a estrutura de 

propriedade conectada politicamente e o desempenho econômico financeiro das 

empresas, não se pode abordar este assunto sem antes entender como iniciaram os 

estudos nesta área. 

 

Na sequencia deste capítulo, primeiramente, serão abordadas as estratégias 

políticas corporativas e como ocorrem as conexões políticas. Em seguida, a teoria 

de agência e a estrutura de propriedade, finalizando com a identidade dos acionistas 

e o governo como acionista, para então formalizar as hipóteses de pesquisa.  

 

 

2.1 Estratégia política corporativa 

 

 

O contexto político cada vez mais faz parte da formulação estratégica das empresas. 

Como as políticas de governo têm significativos efeitos sobre o ambiente competitivo 

das empresas, muitas estão ampliando seus esforços para influenciar as decisões 
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de políticas públicas (HILLMAN; HITT, 1999). A estratégia política corporativa busca 

encontrar imperfeições no mercado, tornando a organização mais competitiva. 

Enquanto, as estratégias mercantis comuns não são capazes de produzir melhores 

retornos no desempenho econômico da empresa (BARNEY, 1986). Baron (1995) 

argumenta que a estratégia política corporativa pode ser complementar ou substituta 

para estratégias de mercado, entretanto, para a efetiva implementação de qualquer 

delas é necessário que estejam integradas. 

 

A estratégia política corporativa tem sido objeto de estudos há vários anos, com 

diferentes nomeclaturas, mas funções e significados similares como: “estratégias 

políticas corporativas” (BARNEY, 1986; HILLMAN; HITT, 1999; HILLMAN; 

ZARDKOOHI; BIERMAN, 1999); “atividades políticas corporativas” (BAYSINGER, 

1984; SHAFFER, 1995; HILLMAN; KEIN; SCHULER, 2004); “estratégias não-

mercantis” (BARON, 1995; BANDEIRA-DE-MELLO; MARCON, 2008); “conexões 

políticas” (HILLMAN, 2005; FACCIO, 2006; 2009; FIRTH et al., 2009).  

 

Estas nomenclaturas tratam do ativismo das empresas nas atividades que envolvem 

o relacionamento com o governo, principalmente, em nível estratégico, e, 

especificamente, em relação aos interesses ligados ao negócio e ao processo de 

legislação e regulação do setor de atuação dessas empresas (ECCO, 2010). Os 

motivos que levam as empresas a construir relações ou “conexões políticas” 

(FACCIO, 2006) variam conforme o objetivo da estratégia política corporativa de 

cada empresa, em que, normalmente, se tem como objetivo tradicional a busca de 

favores especiais do governo e o alívio de ameaças à existência da organização 

(PFFEFER; SALANCIK, 2003; BAYSINGER, 1984).  

 

O principal objetivo da estratégia política corporativa segundo Baysinger (1984), é a 

influência eleitoral e processos legislativos regulamentares para que, os resultados 

desses processos possam melhor refletir os objetivos internos da organização, 

principalmente, os econômicos. Baysinger (1984) ainda indica que, conceitualmente, 

o objetivo principal pode ser dividido em três grandes objetivos: (1) para obter 

favores especiais monetários e anticoncorrenciais de governo que ele chama de 

Gerenciamento de domínio; (2) para gerir a turbulência do ambiente criado por 

ameaças governamentais à legitimidade das metas organizacionais e propósitos 
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denominando-o Defesa do Domínio; e, (3) para gerenciar as ameaças semelhantes 

a métodos, pelos quais, as organizações buscam seus objetivos e fins que é a 

Manutenção do domínio. Todos, objetivos voltados para a redução da incerteza e 

da dependência da empresa quanto ao ambiente externo (PFFEFER; SALANCIK, 

2003). 

 

A tipologia da atividade política corporativa é descrita por Shaffer (1995) e Hillman, 

Keim e Schuler (2004) como: (I) pró-ativa ou reativa; (II) sendo a abordagem 

relacional ou transacional; e, (III) o nível de participação individual ou coletivo, onde 

os tipos de estratégias são baseados em informação, dinheiro e votos. 

 

As estratégias políticas corporativas pró-ativas diferenciam-se das reativas, visto 

que, partem da firma como: informações aos decisores políticos sobre o impacto de 

possíveis legislações, a tentativa da redução da regulamentação governamental 

sobre a firma e setor, contribuições para campanhas políticas, lobbying, ou outra 

forma de influenciar o processo regulatório legislativo. As estratégias reativas 

incluem atividades como o acompanhamento do desenvolvimento da legislação / 

regulamentação de modo a ter o respeito em vigor quando aprovada e superando os 

níveis de cumprimento de regulamentação (HILLMAN; KEIM; SCHULER, 2004). 

 

Hillman e Hitt (1999), definem a abordagem "relacional" como de longo prazo, 

enquanto que, a abordagem "transacional" é mais voltada a um tema específico. 

Basicamente, tratando do espaço temporal da estratégia política corporativa, temos 

por exemplo que: uma abordagem relacional a longo prazo, permitiria a 

implementação de escritórios próximos a sedes do governo, já a transacional com 

uma abordagem imediatista, patrocinaria doações para campanhas políticas 

(SHAFFER, 1995). 

 

Os níveis de participação tratam da forma como a empresa aplica certas estratégias 

políticas corporativas. Se de forma individual, buscando benefícios específicos para 

necessidades específicas da firma, como por exemplo, a contribuição direta a um 

candidato ou partido político, ou a promoção da candidatura de um Insider para um 

cargo politico (HILLMAN; ZARDKOOHI; BIERMAN, 1999). Se de forma coletiva, 

visando programar ações através de um grupo ou associações, como associações 
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comerciais ou indústrias. Esse nível de participação tende a ser mais representativo 

e de menor custo, entretanto, muitas vezes, não atende necessidades específicas 

de algumas empresas, forçando-as a buscar tais benefícios através de ações 

individuais (SHAFFER, 1995; HILLMAN; KEIM; SCHULER, 2004). 

 

 Finalmente, os tipos de estratégias que, normalmente, são voltadas a três 

categorias: a informação (voltada a decisores políticos), o dinheiro (contribuições 

campanhas e para outros fins), e votos (dos eleitores internos da organização, 

quanto maior a quantidade de funcionários maior a quantidade de votos) (HILLMAN ; 

HITT, 1999). Cada uma destas estratégias (informação, dinheiro e votos) possui 

táticas próprias, sendo possível a utilização de mais de uma, ou combinadas, para 

uma melhor eficácia da ação (HILLMAN; KEIM; SCHULER, 2004). 

 

Alguns estudos examinaram o efeito das mudanças de política ou da atividade 

política corporativa sobre os resultados do desempenho da empresa. Por exemplo, 

Hillman, Zardkoohi e Bierman (1999) utilizam a metodologia de estudo de evento 

para demonstrar que as empresas cujo os altos executivos são eleitos ou nomeados 

para cargos federais, experimentam retornos anormais positivos para a empresa. 

Shaffer et al. (2000) fornecem evidências empíricas que sugerem a importância de 

ações políticas para o desempenho da empresa. Eles estudaram o efeito de ações 

de mercado (estratégias mercantis comuns) e de estratégia política corporativa de 

companhias aéreas, sobre as variáveis de desempenho como margem de lucro 

bruta e alterações na participação de mercado (market share). Em sua amostra, 

nenhum efeito significativo foi encontrado para ações de mercado, mas as ações da 

atividade política corporativa mostram, significativamente, inferência no desempenho 

de todas as medidas. Myers (2005), concluiu que as características de retorno de 

empresas politicamente ativas diferem das inativas, sendo em particular, que os 

retornos das empresas que operam filiados a comitês políticos tendem a ser mais 

elevados do que os das empresas que não praticam essa ação. 

 

Outra forma de estratégia política corporativa é a interferência política na 

concorrência, ou seja, a criação de regras e leis que dificultem a exploração de 

determinados setores, ou a criação de barreiras de entrada, como no caso de 

empresas estrangeiras. Segundo Shaffer (1995), os efeitos da política do governo 



27 
 

 

sobre a concorrência das empresas representam, por sua vez, um dos principais 

determinantes do desempenho das empresas.  

 

Para Pfeiffer e Salancik (2003) a estratégia política corporativa não é apenas uma 

questão de desempenho da empresa, e sim uma questão de sobrevivência, 

principalmente, para empresas em setores regulamentados. A teoria da dependência 

de recursos oferece justificativa convincente sobre as razões que levam as 

empresas a formarem vínculos ou alianças com o governo (PFEIFFER; SALANCIK, 

2003). 

 

Na visão da teoria da dependência de recursos, o estabelecimento de certos 

vínculos com o ambiente externo é um modo de reduzir as incertezas e a 

interdependência das organizações (PFEFFER, 1972; ALDRICH; PFEFFER, 1976; 

PFEFFER; SALANCIK, 2003). As conexões entre firma e governo é uma maneira de 

estreitar interesses que atenuam essas preocupações. Considerando as relações 

políticas, a teoria da dependência de recursos enfatiza a importância de relacionar 

empresas com as contingências externas, pois, é uma forma de assegurar 

benefícios à firma, traduzidos em, por exemplo, informação, influência, proteção, 

recursos financeiros e rendas do governo (CAMILO; MARCON; BANDEIRA-DE-

MELLO, 2010). 

 

Vários estudos abordam as relações das empresas com o governo (FISMAN, 2001; 

SAPIENZA, 2004; ANG; DING, 2006; FACCIO, 2006; 2009; CAMILO; MARCON; 

BANDEIRA-DE-MELLO, 2010; WU, 2010). As conexões políticas podem 

desempenhar uma função relevante para as organizações (FISMAN, 2001). As 

relações políticas das firmas adquirem importância não só em relação ao tamanho 

das economias, mas também pelo grau de corrupção, sistema político e social e 

cumprimento e seguridade das leis de cada país. Como regra geral, a organização 

está politicamente conectada quando há ligações políticas por meio dos acionistas, 

executivos ou membros do Board (CAMILO; MARCON; BANDEIRA-DE-MELLO, 

2010). 

 

Fisman (2001) retrata o caso da Indonésia, que possuía um regime econômico 

conhecido pelo nome do seu governante Suharto. A empresa de consultoria Castle 
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criou um índice SDI (Suharto Dependency Index) que abrangia apenas empresas 

que dependiam de sua conexão com o governante Suharto e, através deste índice, 

verificou que notícias sobre problemas de saúde do governante afetavam 

negativamente o índice, evidenciando assim, a importância desta conexão política 

para aquelas empresas. 

 

De forma similar, porém mais abrangente, Faccio (2006) averigua as conexões 

políticas ao redor do mundo. Ela estabelece um procedimento para evidenciar as 

conexões políticas, que de certa forma, limita o estudo, pois conectados 

politicamente, segundo ela, estariam somente através de cargos do alto escalão do 

governo como primeiro ministro, ou membro do parlamento de um regime 

parlamentarista. Faccio (2006) não percebe as conexões políticas das empresas 

brasileiras, pois a percepção de conexões utilizada em sua pesquisa não vislumbra 

as idiossincrasias brasileiras, principalmente como as empresas brasileiras formam 

vínculos com o governo. 

 

Mesmo assim, Faccio (2006) encontrou um significante incremento no valor da 

empresa quando os envolvidos com o negócio entram para a política. Ela explana 

sobre as várias formas de uma empresa conectada ao governo obter vantagens que 

podemos chamar de competitivas, como por exemplo: acesso preferencial a 

recursos e capitais, redução de impostos e outras taxas, tratamento especial em 

competições por contratos com os governos, relaxamento da regularização, entre 

outras formas.  

 

Sapienza (2004) observa que na Itália, os bancos, cujo acionista majoritário é o 

governo, tendem a emprestar a menor custo, e que empresas conectadas 

politicamente conseguem crédito de forma preferencial e mais barato. Corroborando 

assim com as assertivas de Thomsen e Pedersen (2000) e de Faccio (2006) que 

afirmam que empresas conectadas ao governo possuem vantagens quanto à 

aquisição de crédito, custo de capital e liquidez. 

 

Entretanto, existe outra corrente de estudos que alega que os benefícios da conexão 

com o governo não suplantam os custos deste vínculo. Por exemplo, Bertrand et al. 

(2007) constatam que as empresas francesas com ligações políticas apresentam 
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lucros mais baixos devido a contas de salários mais elevados, revelando em sua 

análise uma correlação negativa entre o desempenho de uma empresa e de suas 

conexões de CEO's com líderes políticos. Chen, Fan e Wong (2004) e Boubakri et 

al. (2008) atribuem a empresas recentemente privatizadas, com conexões políticas 

na China, um pior desempenho que as não conectadas. Na Malásia, empresas 

politicamente ligadas apresentaram maior nível de alavancagem, baixa rentabilidade 

e baixa lucratividade, pagam impostos mais baixos e declaram dividendos inferiores 

em relação a empresas independentes (MOHAMED et al., 2007).  

 

Ainda seguindo esta correte, bancos politicamente conectados (especialmente os 

bancos controlados pelo governo) aumentam seus empréstimos em anos eleitorais 

(DINÇ, 2005), e cobram taxas de juros mais baixas (SAPIENZA, 2004), que 

poderiam ter efeitos negativos sobre o seu desempenho. Faccio (2007) traz 

evidências de empresas em 47 países e mostra que as empresas conectadas 

politicamente (via funcionários do governo) têm maior influência e maiores quotas de 

mercado, mas desempenho pior que as empresas não conectadas na base 

contabilística. Ela afirma ainda, que há diferenças entre as empresas conectadas e 

desconectadas, particularmente importantes, quando as ligações políticas são mais 

intensas e quando as empresas ligadas operam em países com altos níveis de 

corrupção. 

 

No Brasil, pesquisas sobre conexões políticas das empresas investigaram as 

conexões através de doações para campanhas políticas (SAMUELS, 2001; 

BANDEIRA-DE-MELLO; MARCON; ALBERTON, 2008, CLAESSENS; FEIJEN; 

LAEVEN, 2008), através do conselho de administração (ECCO, 2010; CAMILO; 

MARCON; BANDEIRA-DE-MELLO, 2010) e também através da estrutura de 

propriedade (LAZZARINI; MUSACCHIO, 2010). 

 

A conexão política através da estrutura de propriedade pode ser de forma direta 

quando o governo é um acionista (MAKHIJA, 2003; FIRTH et al., 2009; WU, 2010), 

quando a empresa possui acionistas decisores políticos (FACCIO, 2006), ou também 

podendo ser de forma indireta, através de bancos públicos que fomentam o 

desenvolvimento (no caso do Brasil, o BNDES) e fundos de pensão de empresas 

estatais (PREVI, FUNCEF, PETROS, etc...) (LAZZARINI, 2011). Os estudos sobre a 
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estrutura, desde o início discutem sobre as vantagens e desvantagens em separar a 

gestão da propriedade. Jensen e Meckling (1976) tratam, pioneiramente, da teoria 

de agência e estrutura de propriedade. Não é possível compreender como a 

estrutura de propriedade afeta o desempenho da empresa sem antes conhecer a 

teoria de agência e como ela entende a relação da estrutura de propriedade com o 

desempenho. 

 

 

2.2 Teoria de agência  

 

 

O estudo de Jensen e Meckling (1976) foi o primeiro a abordar de forma mais 

abrangente a teoria de agência e, principalmente, os conflitos existentes entre o 

agente e o principal. Dentro dos conflitos de agência foram estudados os problemas 

que geram os custos de agência, e os mecanismos para amenizá-los. Tais 

mecanismos, mais tarde, se tornaram mecanismos de governança corporativa. 

 

Eisenhardt (1989, p. 57) destaca a capacidade de aplicação da teoria de agência a 

uma ampla gama de assuntos, afirmando que “a Teoria da Agência tem sido 

utilizada em contabilidade, economia, finanças, marketing, ciência política, 

comportamento organizacional e na sociologia”. Uma relação de agência segundo 

Jensen e Meckling (1976) pode ser vista como um contrato onde uma ou mais 

pessoas denominadas como principal, contratam outra pessoa para realizar algum 

serviço ou trabalho em seu favor, passando assim a delegação de alguma 

autoridade de decisão para o agente. 

 

O conflito ocorre quando o agente não está alinhado ao interesse do principal, seu 

empregador. Isso pode ocorrer pelo comportamento utilitarista do agente, ou 

também pela diferença na percepção de risco entre o agente e o principal 

(EISENHARDT, 1989). A maximização da utilidade do gestor conflita com os 

interesses dos acionistas, pois todo o dinheiro gasto com a maximização da utilidade 

do gestor provém da riqueza dos acionistas, ou seja, todo recurso despendido com o 

conforto e mordomias para os gestores saem do lucro que os acionistas poderiam 

ter. Fontes Filho (2003) afirma que seguindo os pressupostos econômicos, os 
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indivíduos são percebidos como agindo em seus próprios interesses ou motivação, 

sendo assim, o principal (acionista) deve empreender dois conjuntos de atitudes 

junto ao agente (gestor), criando incentivos contratuais, monetários ou não, 

consistentes com seus interesses, e monitorando o comportamento desses agentes 

para que aquilo que foi contratado seja realizado. Como novas situações, não 

previstas inicialmente, podem surgir, além do custo de monitoramento, perdas 

residuais resultantes dessas situações, chamadas de custos de agência.    

 

Existem mecanismos para amenizar este tipo de conflito de agência, porém, sempre 

que houver conflitos de agência incorrerá custos associados a tais conflitos. Os 

custos gerados pelos conflitos de agência são mencionados por Jensen e Meckling 

(1976) como: 

• Custos de elaboração e estruturação de contratos entre o principal e o 

agente; 

• Despesas de monitoramento das atividades dos agentes pelo principal;  

• Gastos realizados pelo próprio agente para mostrar ao principal que seus atos 

não serão prejudiciais a ele;  

• Perdas residuais, provenientes da diminuição da riqueza do principal por 

eventuais divergências entre as decisões do agente e as decisões que iriam 

maximizar a riqueza do principal. 

 

Jensen e Meckling (1976) destacam outro ponto quanto ao conflito de interesses 

entre principal e agente, que tem sua origem na denominada fuga do risco. Como os 

benefícios obtidos na atividade serão divididos com os demais acionistas ou 

repassados totalmente para o principal, o gestor (agente) pode deixar de se dedicar 

a atuar ou a tentar ganhar mercado ou mercados onde exista algum risco ou onde 

ele tenha de se arriscar mais, pois demandaria mais dedicação, empenho e esforço 

pessoal do agente. Ele teria de estudar mais os mercados, empenhar-se mais na 

administração do negócio e, provavelmente, teria de aprender novas tecnologias 

para melhor atuar, exigindo mais dedicação e investimento pessoal, além do risco de 

o empreendimento não obter o sucesso esperado e, assim, sua posição anterior, 

mais confortável, poderia estar comprometida (GODOY; MARCON, 2006). A figura 1 

ilustra este conflito. 
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Figura 1 - Teoria de Agência 

Fonte: http://www.dilbert.com/strips 

 

Os principais conflitos de agência dentro da organização podem variar dependendo 

do tipo de estrutura de propriedade que a empresa possui. Se a empresa for uma 

empresa cuja propriedade é dispersa ou podemos dizer pulverizada, o principal 

conflito de agência é entre os interesses dos gestores e os acionistas (SHLEIFER; 

VISHNY, 1997), porém se a empresa possui características de propriedade 

concentrada possuindo um majoritário, seu principal conflito de agência tende a ser 

entre os interesses do majoritário e os minoritários (ANDRADE; ROSSETTI, 2009).  

 

A dispersão da propriedade é um mecanismo de governança que visa retirar o poder 

de expropriação dos minoritários pelo majoritário. Este tipo de conflito é proveniente 

de uma estrutura de propriedade concentrada, que segundo La Porta et al. (1999), é 

o tipo mais comum de estrutura de propriedade encontrada no mundo. Não se 

tratando de um conflito de interesses entre o agente e o principal, e sim sobre duas 

classes diferentes de principais. O grande problema é a expropriação da riqueza do 

minoritário pelo majoritário. 

 

 A forma mais comum de expropriação é o utilitarismo do acionista majoritário, por 

exemplo, em uma firma hipotética onde há um acionista único, todos os benefícios 

pecuniários e não pecuniários que incluem status, como o respeito dos funcionários 

e a autoridade sobre eles, um local de trabalho confortável, acesso a mordomias, 

etc., ou seja, cada unidade monetária despendida com benefícios “supérfluos” (que 

não contribuem para uma maior produtividade da firma) reduz na mesma proporção 

à riqueza do acionista (SAITO; SILVEIRA, 2008).  
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Este tipo de expropriação ocorre na existência de um acionista majoritário. 

Suponhamos, por exemplo, que ele detenha 60% das ações da empresa hipotética e 

sendo o principal gestor do negócio, poderá acumular benefícios para si, 

aumentando sua utilidade total. Todavia, arcará com apenas 60% dos custos 

associados a essas despesas. Ou seja, para cada real desperdiçado em gastos 

improdutivos, sua riqueza será reduzida em apenas 60 centavos. O restante será 

absorvido pelos outros acionistas. Nesse caso, o administrador tenderá a aumentar 

o volume de benefícios acumulados, estabelecendo-se o conflito de interesses. No 

limite, quando os gestores da firma não participam de sua propriedade, o nível de 

despesas supérfluas será o maior possível (dentro do critério de maximização da 

utilidade), já que não representarão custos para estes (SAITO; SILVEIRA, 2008). 

 
Segundo Dami, Rogers e Ribeiro (2007), os acionistas controladores podem 

expropriar a riqueza dos outros acionistas de várias formas:  

• Pagamentos de salários excessivos para si;  

• Auto nomeação em cargos executivos privilegiados e posições no conselho 

para si ou familiares e parentes (nepotismo);  

• Pagar ou receber preços de transferências altos para empresas das quais são 

proprietários;  

• Transferência de ações com deságio ou o ato de insider trading;  

• Utilizar ativos da empresa como garantia de transações pessoais ou tomar 

emprestados fundos da empresa com vantagens comerciais;  

• Propensão à prática de sub-investimentos, pois se os investimentos não 

forem recuperados os custos serão divididos em partes iguais com todos os 

acionistas; 

• Alocação de recursos em projetos de investimentos que reduzem seus riscos 

e não preconizam a maximização da riqueza da empresa. 

 

Mesmo assim em algumas economias como a brasileira, que são desprovidas de 

sistema legal e institucional apropriado, a existência de um majoritário talvez seja um 

mal necessário, devido ao baixo grau de regulamentação (LA PORTA et al., 1999). 

Criando assim, o efeito de convergência de interesses entre o principal e o agente. O 

trabalho de Jensen e Meckling (1976) trata de dois aspectos que explicam a 
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concentração da propriedade em detrimento da teoria de agência, estes aspectos 

são: Efeito Alinhamento (Convergência de interesses) e o efeito entrincheiramento 

(Figura 2).  

 

 

Figura 2 - Efeitos entrincheiramento/alinhamento no grau de concentração acionária. 

Fonte: Dami; Rogers; Ribeiro (2007). 

 

O efeito de alinhamento ou a convergência de interesses ocorre quando existe um 

acionista majoritário, e como tal possui poder, recursos e interesse em monitorar as 

ações dos gestores, pode influenciar muito nas decisões da gestão, alinhando os 

interesses do agente com os seus próprios, que normalmente, é a maximização da 

riqueza dos acionistas. Okimura (2003, p.29) salienta que existem evidências 

empíricas que mostram que a presença de acionistas controladores melhora a 

relação custo/benefício do monitoramento, implicando em soluções otimizadas para 

a questão dos conflitos de agência.  

 

La Porta et al. (1999) argumentam que a existência de acionistas controladores é 

uma tentativa de se minimizar os conflitos de agência em países com baixa proteção 

legal e institucional dos investidores, ou seja, em ambientes de baixa proteção, a 

única forma de equilibrar os interesses entre acionistas e gestores seria a existência 

de um acionista controlador, principalmente pela capacidade de monitoramento 

deste. A verificação empírica de Morck et al. (1988) trata deste assunto e acredita 

que em determinadas situações o efeito alinhamento suplanta a maximização da 
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utilidade pelo acionista majoritário, sendo algumas vezes benéfica para os acionistas 

minoritários. 

 

Ainda, no efeito alinhamento à medida que a parcela de ações detidas pelo 

controlador aumenta (FIGURA 2), aumentam os incentivos para monitoramento, ao 

mesmo tempo, os custos de expropriação. A partir disso, a posse de uma grande 

quantia de ações traz o comprometimento do controlador em não desvalorizar as 

ações da empresa, pois reduziria substancialmente sua riqueza, onde tal condição 

representa um alto custo comparável aos benefícios privados de expropriação dos 

minoritários, o efeito entrincheiramento (DAMI; ROGERS; RIBEIRO, 2007). 

 

O efeito entrincheiramento é o principal efeito negativo que ocorre a partir de certa 

concentração de propriedade, no qual, os grandes acionistas passam a perseguir 

benefícios privados do controle à custa dos demais investidores. Os custos de 

grandes posições acionárias e o entrincheiramento são formalizados por Stulz 

(1988), que prevê uma relação côncava entre a gestão-pelo-majoritário e o valor da 

firma (FIGURA 2). No modelo, este tipo de gestão e o aumento do controle surtem 

um efeito negativo sobre o valor da firma associado ao entrincheiramento do gestor-

majoritário que começa a exceder os benefícios de incentivo da gestão pelo 

majoritário. Neste modelo, os custos de entrincheiramento do gestor-majoritário se 

relacionam com a habilidade dos gestores para bloquear aquisições hostis 

(CLAESSENS et al., 2002). 

 

Morck et al. (1988) ao tratar do efeito entrincheiramento, cujo principal característica 

é a participação dos gestores na propriedade da firma, normalmente entre 5% e 

25%, tendem a tomar decisões que os mantenham a frente da empresa. Tais 

decisões, são motivadas pelo medo de uma aquisição hostil. Em pesquisa mais 

recente, DeMiguel, Pintado e Torre (2004) confirmam a existência dos efeitos de 

alinhamento e entrincheiramento, no qual, foram percebidos resultados diferentes 

para empresas espanholas, entre 0% e 35% de participação acionária dos gestores 

propicia um efeito positivo, indicando a convergência de interesses. Entre 35% e 

70% houve um efeito negativo, sugerindo o entrincheiramento dos gestores, por fim 

acima de 70% volta a possuir um efeito positivo, gerando novamente um efeito de 

alinhamento de interesses.  
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Esta relação entre concentração de propriedade e os efeitos causados por ela, afeta 

diretamente o desempenho da empresa. Muitos pesquisadores investigaram a 

estrutura de propriedade e sua relação com o desempenho das empresas (JENSEN; 

MECKLING, 1976; DEMSETZ; LEHN, 1985; SIQUEIRA, 1998; KANG; SORENSE, 

1999; THOMSEN; PEDERSEN, 2000; CARVALHAL-DA-SILVA, 2004; CAMPOS, 

2006; DAMI; ROGERS; RIBEIRO, 2007; OKIMURA; SILVEIRA; ROCHA, 2007). O 

termo estrutura de propriedade, cunhado por Jensen e Meckling (1976), refere-se, 

especificamente, a divisão da propriedade e da gestão e a composição acionária, 

diferenciando-se assim, da estrutura de capital (MODIGLIANI; MILLER, 1958; 

MYERS, 1984; MARCON et al., 2007) que trata de assuntos relacionados à 

captação de recursos. 

 

 

2.3 Estrutura de propriedade 

 

 

Segundo Campos (2006), uma estrutura de propriedade ideal seria aquela capaz de 

possibilitar o ganho de melhores resultados organizacionais. Porém, para Kang e 

Sorensen (1999) não existe uma estrutura de propriedade ideal, mas sim um 

contingente, determinado por variáveis como: contexto competitivo, autoridade 

formal, influência social e a expertise6 de cada proprietário. Sugerindo assim, a 

existência de endogeneidade na estrutura de propriedade. 

 

Estudos apontam a existência de endogeneidade na estrutura de propriedade, não 

permitindo a relação com o desempenho (DEMSETZ, 1983; DEMSETZ; LEHN, 

1985; DEMSETZ; VILALONGA, 2001). Em contrapartida, outra corrente de estudos 

afirma que a estrutura de propriedade está relacionada negativamente com o 

desempenho e que possui características não lineares e, estatisticamente 

significativas (SIQUEIRA, 1998; DEMIGUEL; PINTADO; TORRE, 2004; MENDEZ, 

2009). Mendez (2009) argumenta que um pequeno horizonte temporal do estudo, 

não demonstra a relação da estrutura com o desempenho. Como no caso de 

                                            
6 Expertise termo em inglês para especialidade ou perícia técnica. 
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Demsetz e Lehn (1985) e Demsetz e Villalonga (2001) que estudaram a relação 

entre a estrutura de propriedade e desempenho econômico financeiro e de mercado, 

e devido a seu pequeno horizonte temporal, de apenas quatro anos, não foi possível 

estabelecer uma relação significante, fortalecendo assim, a hipótese da 

endogeneidade da estrutura de propriedade. Entretanto, DeMiguel, Pintado e Torre 

(2004), afirmam que é possivel confirmar que a estrutura de propriedade importa 

ainda quando controlanda para endogeneidade e que, diferenças em sistemas de 

governança corporativa podem explicar as diferentes relações entre propriedade e 

valor em diferentes países. 

 

Existem duas características da estrutura de governança que são fundamentais para 

determinar a relação entre a propriedade e o desempenho organizacional: a 

concentração da propriedade e a identidade do acionista majoritário (KANG; 

SORENSEN, 1999; CARVALHAL-DA-SILVA, 2004).  É preciso tornar claro o que é 

concentração ou dispersão de propriedade. A categorização da concentração de 

propriedade proposta por Thomsen e Pedersen (1997), pode ser dividida em 3 (três) 

categorias segundo o grau de concentração da propriedade: propriedade dispersa, 

quando o maior acionista detém menos de 20% do controle; propriedade dominante, 

quando o maior acionista detém entre 20% e 50% do controle; e propriedade 

majoritária, quando o maior acionista detém mais de 50% do controle. 

 

No Brasil, empresas de capital aberto negociadas na bolsa de valores de São Paulo 

são, na sua maioria, empresas que possuem alta concentração de propriedade 

(SIQUEIRA, 1998; CARVALHAL-DA-SILVA, 2004; CAMPOS, 2006; OKIMURA; 

SILVEIRA; ROCHA, 2007). Tal concentração de propriedade traz vantagens e 

desvantagens pela visão da teoria de agência (JENSEN; MECKLING, 1976).  As 

desvantagens são principalmente os conflitos de interesse entre majoritários e 

minoritários, ou a expropriação do minoritário pelo majoritário. (JENSEN; 

MECKLING, 1976; SHLEIFER; VISHNY, 1997; LA PORTA et al., 1999; SAITO; 

SILVEIRA, 2008; ANDRADE; ROSSETTI, 2009). 

 

As vantagens mais importantes quanto à concentração de propriedade estão ligadas 

à possibilidade do majoritário de monitorar os gestores (LA PORTA et al., 1999; 

DAMI et al., 2007). Corroborando com isso, acredita-se que a maior concentração da 
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propriedade pode implicar no melhor desempenho da empresa (LEECH; LEAHY, 

1991), principalmente em países menos regulamentados (LA PORTA et al., 1999), 

porque reduz os custos da propriedade (CAMPOS, 2006). Esses custos são de três 

tipos: os de agência, os da tomada de decisão e os custos relacionados ao risco.  

 

A dispersão de propriedade pode ser utilizada como uma ferramenta de governança 

corporativa para mitigar o conflito entre majoritários e minoritários (SILVEIRA, 2004). 

Entretanto, a dispersão também possui seus problemas. Os conflitos passam a ser 

entre os acionistas e os gestores. Isso acontece principalmente porque acionistas 

minoritários têm poucos recursos e capacidade para monitorar as atitudes dos 

gestores (ANDRADE; ROSSETTI, 2009). Este conflito entre agente e principal pode 

ser gerado pela diferença de percepção de risco entre eles (EISENHARDT, 1989). 

Isso ocorre, por exemplo, quando um investidor diversifica seu portfólio de acordo 

com suas características pessoais (sua percepção de risco), entretanto, quando um 

gestor decide diversificar o portfólio da empresa, acaba gerando uma 

superdiversificação, sendo isso, possivelmente, prejudicial aos objetivos do 

investidor.   

  

A dispersão de propriedade promove meios que permitem retirar o poder de 

expropriação do minoritário pelo majoritário. Também serve para profissionalizar a 

empresa, principalmente quando se trata de empresas familiares, retirando pessoas 

sem habilidades administrativas de cargos executivos que foram propiciados apenas 

por nepotismo dos controladores. 

 

La Porta et al. (1998) afirmam existir uma correlação fortemente negativa entre 

concentração de propriedade e qualidade de proteção legal aos investidores em 

determinados países. Em países cuja lei não protege adequadamente os 

investidores, estes são obrigados a ter participações grandes o suficiente para 

exercerem o monitoramento dos gestores da empresa. O Brasil, que pertence à 

tradição do direito francês, oferece uma menor proteção legal aos investidores, 

segundo La Porta et al. (1998); portanto, é de se esperar alta concentração de 

capital nas empresas, principalmente no que se refere à capital votante. 
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Estudos ao redor do mundo divergem quanto à relação da concentração de 

propriedade e o desempenho das empresas (DEMSETZ; LEHN, 1985, SIQUEIRA, 

1998; PEDERSEN; THOMSEN, 1999; DEMSETZ; VILLALONGA, 2001; 

PEDERSEN; THOMSEN, 2003; CAMPOS, 2006; MENDEZ, 2009). Demsetz e Lehn 

(1985) em um estudo seminal, investigaram a relação da concentração de 

propriedade e o desempenho da firma, e afirmam que a concentração de 

propriedade é uma variável endógena que não se relaciona com o desempenho da 

firma. Alguns estudos suportam a hipótese de endogeneidade da estrutura de 

propriedade, em detrimento ao desempenho da firma (DEMSETZ, 1983; 

PEDERSEN; THOMSEN, 1999; DEMSETZ; VILLALONGA, 2001; CAMPOS, 2006).  

 

Contrapondo-se a estes estudos, outra corrente expõe a existência de uma relação 

entre a concentração de propriedade e o desempenho da firma e, esta relação é 

negativa (SIQUEIRA, 1998, DEMIGUEL; PINTADO; TORRE, 2004; CARVALHAL-

DA-SILVA, 2004; CAMPOS, 2006; DAMI; ROGERS; RIBEIRO, 2007; MENDEZ, 

2009). Mendez (2009) afirma que a estrutura de propriedade está relacionada com o 

desempenho da firma, de forma negativa não linear e estatisticamente significativa. 

O autor alega que trabalhos anteriores como Demsetz e Lehn (1985) não 

conseguem enxergar a relação da estrutura de propriedade e o desempenho, devido 

ao horizonte temporal reduzido da pesquisa.  

 

Outra vertente de estudos não somente acredita que a concentração da propriedade 

afeta o desempenho da firma, mas complementa com a tipologia do acionista, 

principalmente a do majoritário como ponto chave no desempenho da firma. (KANG; 

SORENSEN, 1999; PIVOVARSKY, 2003; THOMSEN; PEDERSEN, 2000; 

PEDERSEN; THOMSEN, 2003).      

 

 

2.3.1 A Identidade do Acionista 

 

 

Segundo Thomsen e Pedersen (2000) a identidade do proprietário tem implicações 

para seus objetivos e a forma pela qual ele exerce seu poder e isso é refletido na 
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estratégia da companhia no que se referem aos lucros, dividendos, estrutura de 

capital e taxas de crescimento, ou seja, no seu desempenho de modo geral.  

 

Kang e Sorensen (1999) alegam que a identidade do proprietário majoritário é uma 

das variáveis consideravelmente relevantes para estabelecer a relação entre a 

estrutura da propriedade e o desempenho organizacional. Pivovarsky (2003) assume 

a mesma posição quanto à identidade do majoritário, afirmando que a concentração 

da propriedade tem influência nos resultados das empresas, e que esta depende da 

natureza do acionista majoritário. Pedersen e Thomsen (2003) afirmam que a 

identidade do acionista majoritário somente é relevante em estruturas de 

propriedade concentrada. 

 

Thomsen e Pedersen (2000) realizaram uma pesquisa com 435 grandes empresas 

de 12 países europeus, pesquisando as relações entre os tipos de grandes 

acionistas e o desempenho organizacional. Eles constataram que há diferentes 

resultados a partir da tipologia dos maiores acionistas, alegam que as empresas que 

têm as famílias como acionista principal preconizam a maximização das vendas; os 

bancos, os lucros de curto prazo; já o governo como maior acionista surte um efeito 

negativo na Europa tanto para o valor de mercado quanto para a lucratividade. Os 

autores concluíram que a identidade do proprietário é uma importante variável para 

entender as relações entre a estrutura da propriedade e o desempenho 

organizacional, visto que, tipos diferentes de proprietários possuem diferentes 

objetivos (THOMSEN; PEDERSEN, 2000). 

 

Thomsen e Pedersen (2000) proporcionam uma classificação dos tipos de acionistas 

(proprietários) como: investidor institucional; individual ou familiar; banco; 

propriedade corporativa; governo. Seguindo a mesma linha, porém, adaptando para 

a situação brasileira, Carvalhal-da-Silva (2004), classificou os tipos de controladores 

nas seguintes categorias: 

• Indivíduos ou famílias; 

• Investidores estrangeiros (tanto indivíduos quanto instituições); 

• Governo; 

• Investidores institucionais (bancos, companhias de seguros, fundos de 

pensão ou fundos de investimento). 
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Alguns estudos tratam da relação entre o desempenho e identidade de acionistas 

minoritários e analisam a participação minoritária do governo (ANDERSON; LEE; 

MURRELL, 2000; FIRTH et al., 2009; WU, 2010; LAZZARINI; MUSACCHIO, 2010). 

Segundo Wu (2010), entre todos os blockholders7 com potencial participação 

minoritária, a participação minoritária do governo em uma empresa merece atenção 

especial, pois pesquisadores relataram resultados contraditórios sobre a implicação 

do desempenho quando a propriedade é estatal.  

 

 

2.3.2 O Governo como Acionista 

 

 

Segundo Meirelles (2003), na denominação genérica de empresas estatais ou 

governamentais inclui-se as empresas públicas, as sociedades de economia mista e 

as empresas que, não tendo as características destas, são submetidas ao controle 

do governo. Empresas estatais são pessoas jurídicas de direito privado cuja criação 

é autorizada por lei específica (CF, 1988 art. 173), com patrimônio público ou misto, 

para a prestação de serviço público (abrangendo também a realização de obras com 

estradas, edifícios, casas populares, etc.) ou para execução de atividade econômica 

de natureza privada. Na verdade, as empresa estatais são instrumentos do estado 

para a consecução de seus fins, seja para atendimento das necessidades mais 

imediatas da população (serviços públicos), seja por motivos de segurança nacional 

ou por relevante interesse coletivo (atividade econômica). 

 

A propriedade estatal, apesar de ser um remédio comum para as falhas de mercado, 

pode ser um canal de interferência política na tomada de decisão gerencial e criar 

múltiplos objetivos e muitas vezes conflitantes para operações de empresa  

 (SHLEIFER; VISHNY, 1997), os quais podem estar em desacordo com a  

maximização do valor de uma empresa, podendo esse ser um grande conflito de 

agência dentro de empresas, das quais, o governo participa como acionista.  

 

                                            
7 Blockholders termo em inglês para acionistas ou grupo de acionistas que detenham mais de 5% do 
capital de uma empresa. 
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O governo como acionista tende a possuir objetivos diferentes das empresas 

privadas, como a maximização do valor da empresa, sendo eles principalmente de 

cunho político ou social.  A literatura teórica (HART et al., 1997, SHLEIFER, 1998, 

THOMSEN; PEDERSEN, 2000) sugerem que os governos tendem a dar especial 

atenção aos objetivos sociais e políticos, tais como preços baixos, geração de 

empregos, ou desenvolvimento regional, muitos dos quais podem ser negativamente 

correlacionados com o desempenho econômico financeiro da empresa. Quando o 

governo é acionista majoritário ele pode acabar expropriando os minoritários no 

cumprimento dos seus objetivos quando eles não são voltados à maximização do 

valor da empresa comumente aderido por empresas privadas.  

 

Segundo Boubakri et al. (2008) empresas públicas são ineficientes porque a sua 

ineficácia serve aos objetivos dos políticos. De fato, os objetivos perseguidos pelos 

gestores selecionados e politicamente orientados não são, necessariamente, em 

sintonia com a maximização do lucro ou valor. Seus objetivos são mais para 

maximizar o emprego e salários, promover o desenvolvimento regional através da 

localização da produção em regiões politicamente desejável, em vez de bairros 

economicamente atraentes; garantir a segurança nacional; fornecer baixa dos 

preços dos bens e serviços e produzir bens desnecessários. Estes objetivos visam 

geralmente garantir o sucesso nas eleições e uma longa permanência no poder 

(BOUBAKRI et al., 2008). Procianoy e Carvalho-Sobrinho (2001) corroboram 

afirmando que as empresas privatizadas no Brasil ficaram mais eficientes e rentáveis 

após a privatização, com o melhor desempenho concentrado nos subgrupos onde o 

controle foi alienado, o que é consistente com a idéia de que a privatização aumenta 

os incentivos para os trabalhadores e os administradores da organização. Pela visão 

da teoria da agência, a privatização é uma solução para conflitos, pois descreve os 

proprietários privados, mais motivados que funcionários do governo para monitorar, 

disciplinar e recompensar os seus agentes-gestores, a fim de melhorar o 

desempenho da empresa (NG; YUCE; CHEN, 2009). 

 

Thomsen e Pedersen (2000) acreditam que quando o governo é o majoritário de 

uma empresa na Europa, devido aos seus objetivos serem de âmbitos social e 

político, a empresa perde em eficiência e por fim em sua eficácia do desempenho 

financeiro. Segundo eles, ceteris paribus: em empreendimentos cujo acionista 
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majoritário é o governo espera-se, portanto, baixo desempenho em termos de 

mensuração convencional de desempenho. Por outro lado, geralmente os governos 

são relativamente ricos, implicando em uma relativa vantagem a empresas cujo 

majoritário é o governo em termos de crédito, liquidez, ou custo de capital.  

 

Na comprovação empírica Pedersen e Thomsen (2003) evidenciam uma relação 

negativa entre a propriedade estatal e o desempenho da firma, corroborando com 

suas próprias suposições. Na mesma linha Li, Yue e Zhao (2009) mostram que na 

China empresas cujo acionista majoritário é o governo estão positivamente 

relacionadas a financiamentos e a investimentos de longo prazo e negativamente 

associadas ao desempenho da firma.  

 

Embora as empresas com participação estatal sejam geralmente consideradas 

underperformers8 devido aos múltiplos objetivos e, muitas vezes, conflitantes, que 

lhes são impostos, a conexão dessas empresas com o governo através da 

propriedade pode implicar uma relativa vantagem em termos de liquidez, de crédito, 

ou dos custos de capital (WU, 2010). Chen, Firth e Xu (2008) concluem que a 

propriedade privada de empresas listadas na China não é, necessariamente, 

superior a certos tipos de propriedade estatal e, que os resultados empíricos indicam 

que a eficiência operacional das empresas varia consoantemente do tipo de 

acionista controlador, pois empresas controladas pelo governo central executam 

melhor, enquanto que, empresas privadas e empresas controladas por um 

departamento gestor de ativos do governo possuem pior desempenho. Fisman 

(2001) alega que boa parte do valor das empresas conectadas politicamente advém 

da sua conexão (no que se refere às empresas ligadas ao governante Surato).  

 

Alguns estudos empíricos documentam o papel benigno da propriedade estatal 

quando é reduzida a um nível minoritário (ANDERSON; LEE; MURRELL,  

2000; FIRTH et al., 2009; WU, 2010; LAZZARINI; MUSACCHIO, 2010). 

Considerando que a extensa literatura aborda os efeitos do desempenho da 

propriedade estatal em sua maioria (THOMSEN; PEDERSEN, 2000; MEGGINSON; 

NETTER, 2001; PEDERSEN; THOMSEN, 2003; LI; YUE; ZHAO, 2009), as 

                                            
8 Underperformers termo em inglês para desempenho subnormal. 
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empresas com a propriedade estatal minoritária fornecem uma alternativa 

interessante para analisar o impacto do controle burocrático sobre o valor da 

empresa no setor privado, sem a consideração de controle político que incide 

diretamente sobre as estatais. 

 

Wu (2010) afirma a existência de uma relação curvilinear entre empresas cujo 

governo tem participação minoritária (MSO9) e, o valor da empresa implica que os 

benefícios da confiança dos investidores como um resultado da incerteza 

institucional e gerencial prevalecem em baixos níveis de propriedade estatal. 

Entretanto, os riscos de interferência política seriam com um tiro pela culatra e 

poderiam enfraquecer o valor da empresa em altos níveis de propriedade estatal. Na 

pesquisa de Firth et al. (2009) foi observado que na China, quando o governo tem 

uma participação minoritaria na estrutura de propriedade ele ajuda as empresas a 

obterem empréstimos bancários e isso sugere que as conexões políticas 

desempenham um papel importante na obtenção de acesso ao financiamento 

bancário.  

 

Não se pode dissociar a participação do governo como acionista, sendo majoritário 

ou minoritário, da estratégia política corportativa. Pois, o vínculo com o governo, 

principalmente quando minoritária, pode partir de ativismo da empresa (ver o caso 

da Friboi, LAZZARINI, 2011), ou quando majoritário, de forma indireta (através de 

fundos de pensão de empresas estatais) ter estreitas relações com o governo 

(LAZZARINI, 2011), podendo influenciar em decisão politicas, como regulamentação 

setorial, entre outras. Ademais, segundo Leal e Silva (2008), no ano de 2002, 75% 

das empresas brasileiras apresentavam estruturas indiretas de controle e 22% 

acordos de acionistas. Reforçando a ideia de que o governo brasileiro age por meio 

de conexões e não, necessariamente, por meio de posições majoritárias diretas.  

 

A posição minoritária do governo, como no caso brasileiro, comumente se 

estabelece através do BNDES, ou por meio dos Fundos de pensão de empresas 

estatais (LAZZARINI, 2011), o que fortalece a hipótese de facilitamento a 

empréstimos bancários e financiamentos a menores taxas (THOMSEN; PEDERSEN, 

                                            
9 MSO - Minority State Ownership sigla em inglês para participação minoritária do governo em 
estruturas de propriedade. 
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2000) devido ao subsidio governamental, adquirido pela conectividade dos seus 

proprietários. Quanto maior for a participão do governo na composição acionária, 

maior será sua conectividade, logicamente mais fácil será seu acesso a empréstimos 

bancários de longo prazo e baixo custo. Entretanto, maior será a capacidade do 

governo conseguir seus objetivos (socias e políticos) em detrimento da riqueza dos 

outros acionistas (expropriação do minoritário), levando a acreditar que esta 

conectividade com o governo será benéfica para o desempenho econômico 

financeiro e de mercado, enquanto a participação do governo for à nivel minoritário.  

 

Alguns estudos empíricos investigam esta relação entre a posição acionária do 

governo e o desempenho, como por exemplo, Boardman e Vining (1989) em um 

estudo realizado com as 500 maiores empresas não americanas do mundo, 

concluíram que empresas mistas (economia mista) e as públicas desempenham 

substancialmente pior do que privadas similares. Em termos de todos os indicadores 

de rentabilidade, as empresas mistas não têm melhor desempenho econômico 

financeiro e, muitas vezes, pior do que empresas públicas. Estes resultados indicam 

que existem diferenças de desempenho entre empresas públicas e privadas em 

ambientes competitivos.  

 

O mesmo foi encontrado na Índia por Majundar (1998) e Chhibber e Majumdar 

(1998), onde afirmam que empresas controladas pelo governo central ou por 

governos estaduais, são menos eficientes que empresas mistas ou privadas, ao 

passo que, as empresas mistas são menos eficientes que as empresas privadas. 

Observou-se também, que as empresas em que o Estado não tem participação 

majoritária de fato, obtêm desempenho melhor que as empresas em que o estado 

tem a maioria das ações, embora, em nenhum dos dois casos produzam retornos 

positivos sobre ativos ou vendas.  

 

Thomsen e Pedersen (2000) e Pedersen e Thomsen (2003) encontraram o mesmo 

efeito negativo, da participação majoritária do governo sobre o desempenho das 

empresas, no continente europeu. Li, Yue e Zhao (2009) confirmam o exposto, pois, 

alegam a existência de uma relação negativa entre a propriedade estatal e o 

desempenho econômico financeiro da firma.   
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Em contrapartida, alguns estudos andam em sentido oposto. Por exemplo, em 

Cingapura, empresas conectadas ao governo são mais valorizadas e com melhor 

governança corporativa do que um grupo em que o controle não esteja conectado ao 

governo. Os resultados são válidos mesmo quando são controladas características 

específicas da empresa, tais como: lucratividade, alavancagem, o tamanho da 

empresa e a propriedade estrangeira (ANG; DING, 2006). Chen, Firth e Xu (2009) 

concluíram que a propriedade privadas das empresas listadas na China, não é, 

necessariamente, superior a certos tipos de propriedade estatal. E, empresas 

privadas e Bureau´s10 de gerenciamento de ativos do governo têm desempenho pior 

que outros tipos de propriedade estatal. Sun et al. (2002) argumentam que a 

propriedade estatal tem um impacto positivo sobre os valores da empresa 

parcialmente privatizadas na china. 

 

Estudos que abordam a participação minoritária do governo (WU, 2010; LAZZARINI; 

MUSACCHIO, 2010), como no caso de WU (2010), que encontrou uma relação 

curvilinear entre participação estatal e o valor da empresa em Taiwan, onde baixos 

níveis de participação do governo implicam em benefícios gerados pela confiança 

dos investidores como um resultado da incerteza institucional e gerencial. 

Entretanto, níveis mais elevados de propriedade do governo, incidem riscos de 

interferência política que pode reduzir o valor da empresa. Lazzarini e Musacchio 

(2010) que investigam a participação minoritária do governo por meio do BNDES, 

sugerem que a participação minoritária de um banco de desenvolvimento pode ter 

um efeito positivo sobre o desempenho, pois, eles promovem investimentos a longo 

prazo e ainda estão protegidos contra a interferência governamental e contra uma 

potencial expropriação do acionista minoritário. 

 

Nota-se que existem resultados diferentes quando se compara a participação do 

governo no setor privado e o desempenho econômico financeiro (ver o quadro no 

apêndice A). Principalmente, relacionado ao nível de participação estatal quando é 

majoritária ou minoritária, permitindo assim, outras investigações sobre a alteração 

causada por ela. A luz da estratégia política corporativa percebe-se que, a 

participação majoritária do governo se encaixa nas previsões da corrente teórica que 

                                            
10 Bureau é o termo em Inglês para escritório ou agência.   
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afirma que os custos desta conectividade são maiores que os benefícios adquiridos 

(FACCIO, 2007; MOHAMED et al., 2007; BERTRAND et al., 2007; BOUBAKRI et al., 

2008). Em contrapartida, a participação minoritária do governo, pode ser vista pela 

outra corrente teórica, que fornece evidências de correlação positiva com o 

desempenho da empresa (BAYSINGER, 1984; SHAFFER, 1995; HILLMAN; HITT, 

1999; HILLMAN; ZARDKOOHI; BIERMAN, 1999; HILLMAN; KEIN; SCHULER, 2004; 

FACCIO, 2006, 2009), devido ao fato do governo não conseguir impor seus objetivos 

(sociais e políticos) aos outros acionistas (SHLEIFER, 1998; PEDERSEN; 

THOMSEN, 2003; WU, 2010).  

 

 

2.3.3 O governo como acionista indireto 

 

 

O governo brasileiro possui um meio muito peculiar de influenciar as empresas por 

meio da estrutura de propriedade sem estar diretamente ligado a elas. Lazzarini 

(2011) afirma que o governo atua, de certa forma, como último dono em fundos de 

pensão de empresas públicas e estatais, como PREVI, FUNCEF e PETROS, pois 

segundo ele: 

 

A diretoria desses fundos é, em geral, composta por representantes eleitos 
dos funcionários (contribuintes) e executivos indicados pelas empresas 
patrocinadoras (estatais). Como o alto escalão das estatais, normalmente, 
envolve “pessoas de confiança” (leia-se: integrantes da coalizão política 
reinante), o canal de influência do governo sobre os fundos é facilmente 
estabelecido. Este entrelaçamento é ainda maior quando a coalizão política 
do governo tem conexão com sindicatos e associação de trabalhadores, 
como ocorreu no tempo do governo Lula. Por exemplo, Sergio Rosa, ex-
presidente da confederação nacional dos bancários e diretor eleito da Previ, 
foi indicado por figuras proeminentes do PT (como Luiz Gushiken e Ricardo 
Berzoini) para assumir a equipe de transição do governo Lula e, 
posteriormente, a presidência do fundo. Ao final, o contato do governo com 
os fundos tornou-se quase direto (LAZZARINI, 2011 p.36). 

 

Ressalta-se ainda, que um ministro do governo Lula chegou a sugerir que “o 

principal acionista da Vale é o governo”, devido a presença de fundos de pensão e 

do BNDES no quadro societário da empresa (LAZZARINI, 2011 p. 03). Dando 

suporte à exposição de Lazzarini (2011), a revista Época de 13 de junho de 2011, 

trata da mesma forma, fundos de pensão de empresas públicas e estatais como uma 
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participação indireta do governo. Nos seus resultados, a matéria da revista Época 

alega que das 675 empresas sob influência do governo 88 são por meio de fundos 

de empresas públicas e estatais. Tornando-se, dessa forma, evidente a estreita 

relação dos fundos com o governo, possibilitando estabelecer uma conexão via 

estrutura de propriedade com o governo através dos fundos de pensão de empresas 

públicas e estatais, onde o governo atua como patrono. 

  

 

2.4 Hipóteses da pesquisa 

 

 
A teoria da estratégia política corporativa fornece evidências de que conexões 

políticas afetam tanto positivamente (HILLMAN; ZARDKOOHI; BIERMAN, 1999; 

ANG; DING, 2006; FACCIO, 2006) quanto negativamente (CHEN; FAN; WONG, 

2004; BERTRAND et al., 2007; MOHAMED et al., 2007) o desempenho da firma. 

Analisando a estrutura de propriedade conectada, via participação do governo 

como acionista, a luz da teoria de agência, percebe-se que os objetivos diferentes 

dos governos (que não a maximização do valor da empresa) conflitam com os 

objetivos dos demais acionistas (SHILEIFER, 1998; PEDERSEN; THOMSEN, 

2003), tornando os custos desta conectividade mais elevados que os benefícios 

auferidos por ela. Assim, a conexão com o governo pela estrutura de propriedade 

de forma majoritária tende a influenciar negativamente no desempenho e valor da 

empresa. Contudo, a participação minoritária do governo em estruturas de 

propriedade mostra-se benéfica (LAZZARINI; MUSACCHIO, 2010) pelo fato do 

governo não conseguir impor seus objetivos aos demais acionistas (BOUBAKRI et 

al, 2008), como previsto pela teoria de agência e, sugerido pela teoria de estratégia 

política corporativa, trazendo benefícios sem expor, demasiadamente, a empresa à 

interferência política (WU, 2010), possibilitando propor a hipótese:  

 

H1: A relação entre a propriedade direta do governo (o governo como acionista) e o 

desempenho econômico financeiro e de mercado das empresas, é negativa em 

níveis majoritários e positiva em níveis minoritários.  
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Pode-se pressupor que a relação da propriedade majoritária estatal direta e o 

desempenho econômico financeiro da empresa são negativos (PEDERSEN; 

THOMSEN, 2003). Chaganti e Damanpour (1991) sugerem que, quanto maior for a 

participação institucional externa na estrutura de propriedade, maior a inclinação da 

administração em adotar a orientação destes investidores externos para o 

desempenho das empresas. Sendo assim, se a participação de fundos de pensão 

de empresas estatais for majoritária, os gestores tendem a seguir as diretrizes 

deles e, se estes fundos estiverem firmemente conectados ao governo.  Como 

sugerido por Lazzarini (2011), que propõe esta relação como uma propriedade 

estatal indireta, incentivará os gestores a seguirem os mesmos objetivos do 

governo quando majoritário diretamente, levando a concluir que o desempenho 

seria negativamente afetado.  

 

Em contrapartida, Thomsen e Pedersen (2000) e Pedersen e Thomsen (2003) 

encontraram uma relação positiva entre desempenho econômico financeiro, valor 

da firma e a propriedade majoritária do investidor institucional (categoria que se 

encaixa os fundos de pensão). Da mesma forma, Chaganti e Damanpour (1991) 

encontraram resultados similares para empresas americanas, cujos acionistas 

majoritários são investidores institucionais. Alegaram possuir altos níveis de retorno 

sobre o capital próprio, sugerindo que investidores institucionais possuem 

características próprias, pois são investidores profissionais e tendem a monitorar 

melhor (segundo a teoria de agência), indicando que, quando há este tipo de 

propriedade, aprimora-se o desempenho econômico financeiro. Quando a 

participação deste tipo de propriedade é em nível minoritário, mesmo que 

intensamente conectada ao governo, não será capaz de interferir nos objetivos de 

desempenho ou estratégicos da empresa, fazendo com que esta relação 

minoritária seja benéfica devido à baixa capacidade de interferência política, como 

sugere a teoria da estratégia política. Propõem-se a seguinte hipótese: 

 

H2: A relação entre a propriedade indireta do governo (fundo de pensão de 

empresas públicas e estatais) e o desempenho econômico financeiro e de mercado 

das empresas, é negativa em níveis majoritários e positiva em níveis minoritários 

de propriedade.  
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Thomsen e Pedersen (2000) pressupõem que nas empresas cujo acionista 

majoritário é o governo haverá baixo desempenho econômico financeiro e de 

mercado. Entretanto, salientam que os governos, em geral, são relativamente ricos, 

implicando em uma relativa vantagem em termos de acesso a crédito, liquidez, ou 

custo de capital. Algumas pesquisas confirmam esta suposição, afirmando que 

bancos estatais emprestam à menor custo, principalmente, a empresas 

politicamente conectadas (SAPIENZA, 2004; DINÇ, 2005). Tal pressuposto 

também é confirmado por Firth et al. (2009) quando analisado ao nível de 

propriedade minoritária detida pelo governo. No Brasil, ocorre frequentemente a 

presença do BNDES como acionista minoritário (LAZZARINI; MUSACCHIO, 2010), 

pois como banco de desenvolvimento é um grande provedor de recursos para as 

empresas, o que fortalece a hipótese de que a conexão com o governo por este 

meio facilita o acesso ao crédito, possibilitando propor a hipótese a seguir:  

 

H3: Existe uma relação positiva entre a propriedade do governo, direta ou indireta, 

(o governo como acionista, ou por meio de fundos de pensão de empresas 

estatais) e o nível de alavancagem das empresas.  

 

 

3 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

 

A metodologia é uma condição necessária, mas não suficiente, para a realização 

científica. Apesar de não haver produção do conhecimento científico sem método, a 

aplicação do método científico por si não produz conhecimento (SALOMON, 1999). 

Considerando a pergunta de pesquisa, os objetivos e as hipóteses, ambos 

suportados pela fundamentação teórica, adotou-se uma abordagem empírico-

analítica de natureza descritiva e quantitativa (OKIMURA, 2003), instrumentada por 

método estatístico. Segundo Marconi e Lakatos (2003), esse conjunto de 

procedimentos significa a redução de fenômenos sociológicos, econômicos, entre 

outros, a termos quantitativos, permitindo a manipulação estatística para que se 

possam comprovar as relações dos fenômenos entre si, dadas as limitações e o 

contexto de abrangência, possibilitando obter generalizações sobre sua natureza, 

ocorrência ou significado. 
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A literatura internacional que abrange a relação entre a estrutura de propriedade e o 

desempenho de modo geral, frequentemente, utiliza equações de regressão 

(DEMSETZ; LEHN, 1985; GEDAJLOVIC; SHAPIRO, 1998; THOMSEN; PEDERSEN, 

2000; MAKHIJA, 2004; MENDEZ, 2009; WU, 2010). Dentre os estudos brasileiros 

que tratam da estrutura de propriedade e sua relação com o desempenho 

econômico financeiro ou de mercado, destacam-se os que utilizaram técnicas 

estatísticas de regressão (OKIMURA, 2003; CARVALHAL-DA-SILVA, 2004; 

SILVEIRA, 2004; CAMPOS, 2006; SILVEIRA; BARROS; FAMÁ, 2008; LAZZARINI; 

MUSACCHIO, 2010). Para classificar e analisar os dados deste trabalho, também 

foram utilizadas técnicas estatísticas multivariadas, mais especificamente, regressão 

linear múltipla, com o intuito de utilizar as variáveis independentes e de controle para 

explicar ou prever os valores das variáveis dependentes. A análise de regressão 

múltipla é um modelo mais realista porque, na complexidade do mundo atual a 

previsão quase sempre depende de vários fatores, não apenas de um só (HAIR et 

al., 2005, p. 326). 

 

 

3.1 Operacionalização da pesquisa 

 

 

Para a operacionalização desta pesquisa, foi realizada uma divisão em três etapas. 

A primeira etapa foi à coleta e tabulação dos dados contábeis, de mercado e 

pertinentes à estrutura de propriedade. A segunda, foi a realização de uma análise 

descritiva quanto à estrutura de propriedade no que tange à concentração e a 

participação do governo como acionista. Por fim, a terceira etapa, consistiu em 

regressões lineares múltiplas a partir dos índices econômico financeiros e de 

mercado, obtidos na primeira parte da pesquisa, com o intuito de verificar a 

existência da relação entre a estrutura de propriedade conectada politicamente e os 

tipos de desempenhos apresentados.  

 

 

3.1.1 População, amostra e fonte de dados 
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Para melhor estratificar os dados para a análise, a população considerada foram 

todas as companhias negociadas na BM&FBOVESPA entre os anos de 1999 a 

2010. A primeira amostra utilizada para a análise descritiva, compreende todas as 

empresas negociadas na BM&FBOVESPA com dados disponíveis referente à 

estrutura de propriedade por ano, conforme descrito na tabela 1.  

 

Tabela 1 – Amostra de empresas que apresentaram dados sobre estrutura de 

propriedade por ano.  

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Média 

Qtde 425 426 421 408 388 378 369 381 417 408 399 393 401 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A segunda amostra, utilizada para a elaboração das regressões lineares múltiplas, 

definiu-se que seriam consideradas apenas as companhias não financeiras abertas, 

negociadas na BM&FBOVESPA, que apresentam dados referentes à estrutura de 

propriedade entre os anos de 1999 a 2010, sendo esta dividida em três período de 4 

anos (correspondente aos mandatos presidenciais brasileiros, onde os dados foram 

tratados por médias aritméticas necessitando a presença de dados em pelo menos 2 

anos por período) e que possuíam patrimônio liquido positivo (Tabela 2). Esta 

definição é aplicada por dois motivos: primeiro, a não apreciação das empresas 

financeiras se dá ao fato de possuírem elevada alavancagem, o que torna os 

indicadores econômico financeiros destas empresas incompatíveis com as demais; 

segundo, a não apreciação de empresas com o patrimônio líquido negativo porque 

enviesam, por sua vez, os resultados econômico financeiros utilizados nesta 

pesquisa (CARVALHAL-DA-SILVA, 2004; CAMPOS, 2006; DAMI; ROGERS; 

RIBEIRO, 2007). 

 

Tabela 2 – Número de empresas da amostra por mandato. 

Mandato Presidencial Numero de empresas 

1999 – 2002 ( 2º Mandato Presidencial de Fernando Henrique Cardoso)  338 

2003 – 2006 (1º Mandato Presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva) 286 

2007 – 2010 (2º Mandato Presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva) 313 

Média 312 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Para a obtenção dos dados, foram utilizadas fontes de dados secundários extraídos 

da base de dados Economática®, da base de dados da INFOinvest®, e de 

informações dos Relatórios de Informações Anuais (IAN), disponíveis na Comissão 

de Valores Imobiliários (CVM) e na Bolsa de Valores do Estado de São Paulo 

(BM&FBOVESPA). Os dados da amostra foram compostos pelas firmas listadas no 

período de 1999 a 2010. O ano de 1999 é um marco importante na consolidação do 

processo de privatização de setores como mineração e telecomunicação. O ano de 

2010 representa o termo final do segundo mandato do presidente Luiz Inácio Lula da 

Silva. Além disso, este lapso temporal, ou seja, de 1999 a 2010, contêm 3 (três) 

mandatos presidenciais, com alternância de poder e partidária. Mendez (2009) 

advoga a favor da importância de um maior período de análise, pois um pequeno 

horizonte temporal, pode não demonstrar a relação da estrutura de propriedade com 

o desempenho, fortalecendo a hipótese de endogeneidade da estrutura de 

propriedade. 

 

 

3.1.2 Mensuração da Estrutura de Propriedade e da Participação do Governo  

 

 

A análise deste trabalho foi dividida em duas etapas. A primeira etapa abrange a 

análise descritiva das estruturas de propriedade no que tange a concentração de 

propriedade e a presença do governo como acionista. Neste estudo foram utilizados 

dois tipos de participação acionária do governo, direta e indireta, podendo ser 

majoritária ou minoritária esta participação. A participação direta do governo é 

quando o governo é o acionista, podendo ser de esfera federal, estadual ou 

municipal, ainda companhias públicas (empresa que o governo detém 100% do 

capital total) onde se enquadram os bancos de desenvolvimento como BRDES 

(banco regional de desenvolvimento do extremo sul), ou ainda autarquias federais 

como o próprio BNDES (Banco nacional do desenvolvimento econômico e social, 

que apesar do nome, possui natureza jurídica de autarquia federal) e fundos como o 

FPS (fundo de participação social) e o FND (fundo nacional de desenvolvimento) 

que são compostos totalmente por capital do governo federal.  
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A segunda forma de participação do governo é a indireta, na qual, se pode perceber, 

meios de fundos de pensão de empresas públicas e estatais, pois como sugerido 

por Lazzarini (2011), possuem forte vínculo com o governo, podendo atuar, de certa 

forma, como último dono no caso de fundos de pensão de empresas públicas e 

estatais. Para a realização da análise descritiva foi necessário segregar as empresas 

em níveis de participação do governo. A divisão por níveis se dá pelo fato do 

governo possuir influência em uma empresa, sem estar diretamente ligada a ela, 

podendo assim, estar ligada por meio de estruturas piramidais de propriedade.  

 

A divisão das empresas com participação acionária do governo por níveis é 

remanescente das estruturas de propriedade piramidais (LA PORTA et al., 1999; 

CARVALHAL-DA-SILVA, 2004), em que, um determinado sujeito pode ser o 

controlador de uma empresa sem estar diretamente ligado a ela. Por meio de uma 

estrutura em pirâmide, por exemplo, determinado indivíduo possui 51% da empresa 

A que, por sua vez, detém 51% da empresa B que, por fim, detém 51% da empresa 

C. Digamos que estas empresas (A,B e C) possuam o mesmo valor, ao final, o 

indivíduo controla a empresa C com apenas 13,26% do capital total desta empresa 

devido ao fato de estar no topo da pirâmide (Figura 3). 

 

 

Figura 3 – Estrutura Piramidal de Propriedade  

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Percebe-se que, mesmo que o indivíduo não esteja ligado diretamente à empresa 

“C”, ele participa e tem a capacidade de influenciá-la, ainda que, não tenha 
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participação majoritária. Seguindo este princípio, foi estabelecida, para esta 

pesquisa, a utilização de níveis de participação acionária, com a finalidade de 

identificar a relação do governo com a empresa, ou seja, se o governo participa 

diretamente da composição acionária da empresa. Como definição, o governo 

(União Federal, Estados, Municípios, autarquias federais, bancos de 

desenvolvimento, fundos de único e exclusivo capital do governo) é tido aqui como 

participante direto em 1º nível, como no caso da Petrobrás em que a União Federal 

é acionista diretamente. Quando uma empresa que possui a participação direta do 

governo em 1º nível (Petrobrás) detém ações de uma segunda empresa, como é o 

caso da Petroquisa, esta empresa será denominada como uma empresa que possui 

participação direta do governo em 2º nível. Caso alguma empresa tenha participação 

da Petroquisa, como é o caso da Braskem, esta, será considerada uma empresa 

com participação direta do governo em 3º nível (Figura 4). 

 

 

Figura 4 – Exemplo de uma participação direta do governo por níveis. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A participação indireta do governo ocorre da mesma forma, no entanto, o acionista 

do primeiro nível é um fundo de pensão de alguma empresa pública ou estatal, 

como é o caso da PREVI (Fundo de pensão de uma empresa estatal, o Banco do 

Brasil) ou a FUNCEF (Fundo de pensão de uma empresa pública, a Caixa 

Econômica Federal cujo governo detém 100% do capital) (Figura 5). 
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Figura 5 – Exemplo de uma participação indireta do governo por níveis. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

3.2 Definição teórica e operacional das variáveis 

 

 

Para a realização de uma regressão múltipla, torna-se necessária a definição das 

variáveis, levantando o pressuposto teórico e operacional da variável. Foram 

utilizadas variáveis dependentes de desempenho econômico financeiro, de mercado 

e alavancagem e, variáveis independentes de concentração, controle e propriedade, 

participação do governo como acionista e variáveis de controle. 

 

 

3.2.1 Variáveis Dependentes 

 

 

Relacionadas ao objetivo deste trabalho serão utilizadas como variáveis 

dependentes, na formulação das regressões lineares múltiplas, variáveis que 

mensuram o desempenho econômico financeiro, o valor de mercado e alavancagem. 

O Quadro 1 apresenta os indicadores de desempenho econômico financeiro e de 

mercado, utilizados no presente estudo, sua forma de cálculo e os principais autores 

que utilizaram essas medidas em estudos de propriedade e desempenho. 
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INDICADOR DESCRIÇÃO  REFERENCIA  

ROA (return on 
assets) - Retorno 
sobre Ativos 
 

Medida contábil da eficiência com que os 
ativos corporativos são gerenciados. 
Obtido através da divisão do lucro líquido 
pelo ativo total. 

Chaganti e Damanpour (1991), 
Thomsen e Pedersen (2000), 
Carvalhal-da-Silva (2004), 
Lazzarini e Musacchio (2010). 

ROAop – ROA 
operacional 

Medida da eficiência operacional da firma. 
Obtida por meio da divisão do EBTIDA11 
pelo ativo total. 

Okimura (2003) e Silveira 
(2004). 

ROE (return on equity) 
- Retorno sobre 
Capital Próprio 

Medidas de eficiência de como 
investimentos dos acionistas são geridos. 
Obtido por meio da divisão do lucro 
líquido pelo patrimônio líquido 

Chaganti e Damanpour (1991) 
e por Pedersen e Thomsen 
(2003). 

QTOBIN – Q de Tobin Q de Tobin (TOBIN, 1969), medida de 
valor das empresas, adaptada para a 
realidade brasileira por Famá e Barros 
(2000), a qual é obtida através da 
fórmula:  
QTOBIN = Valor Mercado + Exigível Total 
                                 Ativo Total 

Demsetz & Villalonga (2001), 
Okimura (2003), Silveira 
(2004), Carvalhal-Da-Silva 
(2004), Dami, Rogers & Ribeiro 
(2007), e Mendez (2009) 

ALAV – Alavancagem 
Financeira, ou 
Estrutura de Capital. 

Medida do nível de endividamento da 
empresa, obtida através da dívida 
financeira sobre o ativo total. 

Sapienza (2004), Carvalhal-
Da-Silva (2004), Dinç (2005). 

Quadro 1 – Variáveis Dependentes (Indicadores de desempenho econômico 

financeiro, de mercado e alavancagem). 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

3.2.2 Variáveis Independentes  

 

 

São estas as variáveis associadas à estrutura de propriedade do governo que, 

influenciam no desempenho. Na verdade, são as variáveis direcionadoras e 

relevantes deste estudo, pois são elas que possibilitam verificar se existe uma 

relação entre a estrutura de propriedade e a presença do governo como acionista, 

com o desempenho econômico financeiro, de mercado e alavancagem.  

 

 

3.2.2.1 Estrutura de Propriedade e Controle 

 

 

Existem duas características da estrutura de propriedade que são fundamentais para 

determinar a relação entre a propriedade e o desempenho organizacional: a 

                                            
11 EBTIDA siga em inglês para lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização. 
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concentração da propriedade e a identidade do acionista majoritário (KANG & 

SORENSEN, 1999; THOMSEN & PEDERSEN, 2000; CAMPOS, 2006).  

 

Em países onde há uma estrutura de propriedade pulverizada, comumente, 

costuma-se utilizar a concentração de propriedade do acionista majoritário da 

seguinte forma: Dos 3 (três) maiores acionistas; Dos 5 (cinco) maiores acionistas;  

Dos 10 (dez) maiores acionistas; Dos 20 (vinte) maiores acionistas; É utilizado 

também, o índice Herfindahl, que é a soma ao quadrado do percentual de ações 

controladas pelo acionista majoritário (DEMSETZ & LEHN, 1985,LEECH & LEAHY, 

1991; CAMPOS, 2006). Os estudos que analisam as estruturas de propriedade no 

Brasil, normalmente, verifica-se a concentração acionária que o acionista majoritário 

possui, pelos 3 (três) e pelos 5 (cinco) maiores acionistas (LEAL, SILVA E 

VALADARES, 2002; CARVALHAL-DA-SILVA, 2004; CAMPOS, 2006; DAMI, 

ROGERS & RIBEIRO, 2007; OKIMURA, SILVEIRA & ROCHA, 2007). Segundo 

Okimura, Silveira e Rocha (2007), economias emergentes, com baixa disponibilidade 

de informação, utilizam diretamente, a concentração de ações em forma de 

percentual somente do maior acionista, sendo esta, a forma adotada para a 

pesquisa em questão. 

 

Para que se possa identificar a forma de participação do governo na estrutura de 

propriedade e, se a participação é majoritária ou minoritária, foi utilizada como 

definição na medida de concentração de propriedade, a proposta de Thomsen e 

Pedersen (1997) em que, se divide a participação em 3 (três) categorias, segundo o 

grau da concentração: propriedade dispersa, quando o maior acionista detém menos 

de 20% do controle; propriedade dominante, quando o maior acionista detém entre 

20% e 50% do controle; e propriedade majoritária, quando o maior acionista detém 

mais de 50% do controle (SIQUEIRA, 1998). A lei brasileira permite a existência de 

duas classes de ações: ordinárias (com direito a voto) e preferencias (com 

preferência no resultado), possibilitando, desta forma, a existência de estruturas 

piramidais, que proporcionam redução da participação global sem perder o controle 

da empresa (LEAL & SILVA, 2008).  

 

Baseado na premissa que a participação do governo pode ser de forma indireta, 

como definição será entendido que o controlador é o último dono em estruturas 
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piramidais, para o caso do acionista governo, será considerada a soma das 

participações identificáveis do governo, segundo os padrões desta pesquisa. No 

quadro 2 é apresentada as variáveis de controle acionário e estrutura de 

propriedade. 

 

VARIÁVEL DESCRIÇÃO  REFERENCIA  

PROP – Concentração 
de Propriedade 

Relaciona a concentração global de 
ações, contabilizando ações ordinárias 
e preferenciais detidas pelo acionista 
controlador. Em porcentagem do total 
de ações da empresa.  

Demsetz e Lehn (1985), 
Siqueira (1998), Thomsen e 
Pedersen (2000), Okimura 
(2003), Silveira (2004), 
Carvalhal-da-Silva (2004), e 
Mendez (2009). 

CONC – Concentração 
de controle 

Relaciona a concentração de ações 
ordinárias detidos pelo controlador. 
Em porcentagem do total de ações 
ordinárias ou com direito a voto.  

Siqueira (1998), Thomsen e 
Pedersen (2000), Okimura 
(2003), Silveira (2004), 
Carvalhal-da-Silva (2004), e 
Campos (2006). 

Quadro 2 – Variáveis Independentes de Estrutura de Propriedade e controle.  

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

3.2.2.2 Governo Acionista 

 

 

Para fins de definição metodológica deste estudo, a variável, identidade dos 

acionistas, difere do comumente encontrado em estudos de estrutura de propriedade 

que identificam os tipos de proprietários majoritários, pois a identidade relevante 

neste trabalho é apenas a do governo, sendo ela direta (Federal, estadual ou 

municipal, bancos de desenvolvimento, autarquias federais e fundos de único e 

exclusivo capital do governo) ou indireta (Fundo de pensão de empresas públicas ou 

estatais) em posições majoritárias ou minoritárias.   

 

No quadro 3 são apresentadas as quatro variáveis dummy´s que foram utilizadas 

para identificar o tipo de participação do governo nas estruturas de propriedade das 

empresas que compõem a amostra. Cada variável dummy representa um tipo de 

posição acionária do governo. Por exemplo, a primeira variável dummy, representa a 

participação direta e majoritária do governo, enquanto que a segunda, representa a 

participação direta minoritária. A terceira variável, por sua vez, representa a 
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participação indireta majoritária do governo e, a quarta e última variável dummy, 

representa a participação indireta minoritária do governo. 

 

VARIÁVEL DESCRIÇÃO  

GOV-MAJ-DIR (Participação 
Majoritária direta do Governo) 

� Governo com participação majoritária direta = 1 
� Governo sem participação majoritária direta = 0 

GOV-MIN-DIR (Participação 
Minoritária direta do Governo) 

� Governo com participação minoritária direta = 1 
� Governo sem participação minoritária direta = 0 

GOV-MAJ-IND (Participação 
Majoritária Indireta do Governo) 

� Governo com participação majoritária indireta = 1 
� Governo sem participação majoritária indireta = 0 

GOV-MIN-IND (Participação 
Minoritária Indireta do Governo) 

� Governo com participação minoritária indireta = 1 
� Governo sem participação minoritária indireta = 0 

Quadro 3 – Variáveis Independentes de Identificação do governo como acionista.  

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

3.2.3 Variáveis de Controle  

 

 

As variáveis de controle são aquelas que não esclarecem a questão abordada ou 

que não correspondem ao objetivo do estudo, mas influenciam no resultado, 

portanto, não se aconselha ignorá-las, pois, se o fizer, poderá comprometer o 

resultado final da pesquisa. 

 

 

3.2.3.1 Tamanho da empresa 

 

 

Segundo Demsetz e Lehn (1985), o tamanho das empresas varia dentro do setor e 

entre os vários setores de forma que, quanto maior o tamanho da empresa, 

dependendo assim de sua posição e competitividade em seu mercado, maior a 

disponibilidade de recursos, consequentemente, maior é o seu valor de mercado. 

Banz (1981) alega ter percebido que pequenas empresas tiveram maior retorno 

ajustado ao risco, em média, do que as grandes empresas. Mendez (2009) afirma 

que em seu modelo, a variável “tamanho” possui uma relação levemente negativa 

sobre o desempenho da firma. Por fim, Lang e Stulz (1994) sugerem existir uma 

relação negativa entre o tamanho da firma e o Q de Tobin. Tudo isso deixa claro que 
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o tamanho da firma pode influenciar positiva ou negativamente no desempenho da 

firma, seja ele econômico financeiro ou de mercado. Essa métrica foi também 

utilizada em estudos que avaliam estrutura de propriedade, de acordo com Demsetz 

e Lehn (1985), Siqueira (1998), Okimura (2003), Silveira (2004), Dami, Rogers e 

Ribeiro (2007), e Mendez (2009). 

 

 

3.2.3.2 Setor  

 

 

O setor influencia no desempenho das empresas, devido as suas características 

idiossincráticas, pois alguns setores, por natureza, podem ser menos rentáveis que 

outros, ou controlados como os setores regulamentados. Okimura (2003) afirma que 

o setor pode influenciar no valor e no desempenho da empresa, pois possui 

características próprias como, de crescimento ou declínio, ganhos e perdas 

sistemáticas, devido à conjuntura econômica ou evento específico do setor. O setor 

também pode influenciar na concentração ou dispersão da propriedade. Silveira 

(2004) alega que setores mais regulamentados têm menor concentração da 

propriedade, o que reforça a influência do setor na propriedade. Medida utilizada em 

estudos anteriores, como por exemplo, Thomsen e Pedersen (2000), Okimura (2003) 

e Silveira (2004), e de forma similar através de variáveis dicotômicas Demsetz e 

Lehn (1985), Siqueira (1998) e Demsetz e Villalonga (2001).  

 

No quadro 4 são apresentados os setores e seus códigos, utilizados nesta amostra, 

na classificação setorial da base de dados Economática®. Importante ressaltar que 

para a análise descritiva foram utilizados todos os setores, inclusive, o setor 

financeiro, pois muitas empresas estão ligadas ao governo por meio de bancos 

estatais. Entretanto, na formulação das regressões, os setores de Finanças e 

Seguros e Fundos ficaram de fora.   
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Nº Setor Nº  Setor Nº  Setor 

1 Agro e pesca 8 Fundos 15 Química 

2 Alimentos e Bebidas 9 Minerais não Metálicos 16 Siderurgia e Metalurgia 

3 Comércio 10 Mineração 17 Software e Dados 

4 Construção 11 Máquinas Industriais 18 Telecomunicações 

5 Eletroeletrônicos 12 Outros 19 Têxtil 

6 Energia Elétrica 13 Papel e Celulose 20 Transporte Serviços 

7 Finanças e Seguros 14 Petróleo e Gás 21 Veículos e Peças 

Quadro 4 – Divisão com 21 setores de acordo com Economática®. 

Fonte: Economática®. 

 

 

3.2.3.3 Alavancagem 

 

 

Da mesma forma que é utilizada como variável dependente, aqui foi utilizada como 

variável de controle, a fim de mitigar o comportamento das variáveis dependentes de 

desempenho econômico financeiro e de valor de mercado. Esta métrica já foi 

utilizada anteriormente por Carvalhal-da-Silva (2004). No quadro 5 são apresentadas 

as variáveis de controle e suas descrições.  

 

VARIÁVEL DESCRIÇÃO REFERÊNCIA  

RECLIQ – 
Tamanho da 
empresa. 

 

Definido como logaritmo natural da 
receita operacional líquida da empresa. 
 
 

Demsetz e Lehn (1985), Siqueira 
(1998), Okimura (2003), Silveira 
(2004), Dami, Rogers e Ribeiro 
(2007), e Mendez (2009). 

SETOR – Setor 
de atividade da 
companhia. 

Definido segundo a classificação do 
banco de dados Economática® de 21 
setores brasileiros no ano de 2011. 
 
 

Thomsen e Pedersen (2000), 
Okimura (2003) e Silveira (2004), e 
de forma similar através de 
variáveis dicotômicas Demsetz e 
Lehn (1985), Siqueira (1998), e 
Demsetz e Villalonga (2001). 

ALAV – 
Alavancagem. 
 

Medida do nível de endividamento da 
empresa. Obtida de duas formas 
diferentes.  
 
ALAV AT Nível de Alavancagem sobre o 
ativo total, obtida através do exigível total 
sobre o ativo total. 
ALAV PL Nível de Alavancagem sobre 
capital próprio, obtido através do exigível 
total sobre o patrimônio líquido.  

Thomsen e Pedersen (2000), 
Okimura (2003), Carvalhal-da-Silva 
(2004), Silveira (2004), e Mendez 
(2009). 

Quadro 5 – Variáveis de Controle. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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3.2 Resumo descritivo das variáveis 

 

 

De forma resumida para uma melhor visualização, o quadro 6 apresenta todas as 

variáveis utilizadas na elaboração das regressões lineares múltiplas, deste estudo. 

 

Variável  Descrição 

ROA Retorno sobre Ativos: Lucro Líquido / Ativo Total 
 

ROAop Retorno Operacional: EBITDA / Ativo Total 
 

ROE Retorno sobre Patrimônio Líquido: Lucro Líquido / Patrimônio Líquido 
 

QTOBIN Q de Tobin = Valor de Mercado + Exigível Total 
                                         Ativo Total 

ALAV ALAV AT = Alavancagem Total: Exigível Total / Ativo total 
ALAV PL = Alavancagem sobre Capital Próprio: Exigível Total / Patrimônio Líquido  

PROP Concentração de Propriedade: Porcentagem de todas as ações detidas pelo 
acionista majoritário (Ordinárias e Preferenciais). 

CONC Concentração de Controle: Porcentagem das ações ordinárias detidas pelo 
acionista controlador. 

GOV-MAJ-DIR Variável Dummy da participação majoritária direta do governo, sendo: 
� Governo participa = 1 
� Governo não participa = 0 

GOV-MIN-DIR Variável Dummy da participação minoritária direta do governo, sendo: 
� Governo participa = 1 
� Governo não participa = 0 

GOV-MAJ-IND Variável Dummy da participação majoritária indireta do governo, sendo: 
� Governo participa = 1 
� Governo não participa = 0 

GOV-MIN-IND Variável Dummy da participação minoritária direta do governo, sendo: 
� Governo participa = 1 
� Governo não participa = 0 

RECLIQ Tamanho da empresa: Definido como logaritmo natural da receita líquida. 
 
 

SETOR Classificação fornecida pela Economática®, variável tipo Dummy do setor de 
atuação da empresa.  
 

Quadro 6 – Resumo descritivo das variáveis. 

Fonte: Elaborado pelo autor.  

 

 

3.4 Especificação do modelo  

 

 

A etapa desta pesquisa, trata da análise das regressões buscando obter a 

explicação do desempenho econômico financeiro, de mercado e alavancagem, pela 
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participação do governo como acionista. Para analisar a existência de uma relação 

entre e a propriedade governamental e o desempenho econômico financeiro, de 

mercado e alavancagem, a técnica estatística empregada foi a regressão linear 

múltipla. Com isso, tenta-se capturar os efeitos causados pela variabilidade e a 

influência das variáveis independentes sobre a variável dependente. Desta forma, o 

modelo geral utilizado é: 

 

[01] 

 Yit = α + ∑ b1 * PARTGOVit + ∑ b2 * ESTPROPit + ∑ b3 * CONTROLEit + Ƹit 

 

 

 Onde: 

 

 Y = Média12 de cada período de quatro anos, correspondente ao mandato 

 presidencial (Primeiro período de 1999 a 2002,  segundo período de 2003 a 

 2006, e terceiro período de 2007 a 2010) das variáveis dependentes de 

 desempenho econômico financeiro (ROA13, ROAop14, ROE15), ou da variável 

 dependente de valor de mercado (QTOBIN16) ou da variável dependente 

 estrutura de capital (ALAV  AT17). 

 

 it = Representa a i-ésima empresa e o t-ésimo período.  

 

 α = Intercepto  

 

 PARTGOV = variáveis dummy´s independentes de participação de governo 

 GOV-MAJ-DIR (Participação direta majoritária do governo), GOV-MIN-DIR

 (Participação direta minoritária do governo), GOV-MAJ-IND (Participação 

 indireta majoritária do governo), GOV-MIN-IND (Participação indireta 

                                            
12 Média aritmética, considerando pelo menos dois anos em cada período para a formulação 
da média.   
13 ROA sigla em inglês para retorno sobre ativo, melhor especificada no quadro 1. 
14 ROAop sigla para retorno sobre ativo operacional, melhor especificada no quadro 1.  
15 ROE sigla em inglês para retorno sobre patrimônio próprio, melhor especificada no quadro 
1. 
16 QTOBIN medida de valor das empresas, melhor especificada no quadro 1. 
17 ALAV AT sigla para alavancagem total, melhor especificada no quadro 1. 



65 
 

 

 minoritária do governo). Quatro variáveis dummy´s, sendo uma variável para 

 cada tipo de participação. 

 

 ESTPROP = Média do período das variáveis independentes de estrutura de 

 propriedade e controle (C/VOTO e TOTAL). 

 

 CONTROLE = Média do período das variáveis independentes de controle 

 (TAMANHO, SETOR, ALAVANCAGEM). Quando a variável dependente for o 

 QTOBIN ou a ALAV AT, a variável independente que representa a 

 ALAVANCAGEM será substituída pelo ROE. 

 

 Ƹ = Termo erro.  

 

 

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 

Este capítulo está dividido em duas partes. A primeira parte trata da análise 

descritiva sobre a concentração de propriedade e quanto à participação do governo, 

por meio da estrutura de propriedade, nestas empresas que compõem a amostra. A 

segunda parte trata das regressões múltiplas seguindo os modelos apresentados na 

metodologia, que buscam descobrir se existe uma explicação do desempenho 

econômico financeiro, de mercado e alavancagem, pela participação do governo nas 

estruturas de propriedade das empresas brasileiras.   

  

 

4.1 Análise descritiva 

 

 

Neste subitem são apresentados os resultados provenientes da análise das 

estruturas de propriedade das empresas brasileiras, e da participação do governo 

com acionista nestes empreendimentos.  
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4.1.1 Concentração de propriedade 

 

 

Como predito por La Porta et al. (1999), em países com fraca proteção legal para os 

investidores, a tendência é que a propriedade se concentre nas mãos de poucos. No 

Brasil, esta característica de propriedade concentrada é facilitada pela possibilidade 

da emissão de dois tipos de ações, as ordinárias e as preferenciais. No entanto, com 

o surgimento do “NOVO MERCADO”, os níveis de governança corporativa do 

BM&FBOVESPA em 2006, os integrantes do nível mais elevado de governança 

aderiram à regra de uma ação um voto. Entretanto, nos outros níveis de governança 

do “NOVO MERCADO” é possível manter os dois tipos de ações.  

 

Os resultados desta pesquisa suportam a afirmação de que as estruturas de 

propriedade das empresas brasileiras são, substancialmente concentradas, 

conforme é possível visualizar na tabela 3. Corroborando com estudos empíricos 

anteriores (VALADARES; LEAL, 2000; LEAL; SILVA; VALADARES, 2002) que 

identificaram esta concentração de propriedade nas empresas brasileiras. Nas 

tabelas 3 e 4, constam as médias da participação do maior acionista por ações com 

direito a voto, considerando todas as empresas listadas na BM&FBOVESPA (Tabela 

3) e do total de ações (Tabela 4), em termos de setor e ano, entre os anos de 1999 a 

2010.  

 

Dentro desta amostra (Tabela 3) foi possível observar que, em uma média geral de 

todos os setores e anos, o maior acionista da empresa possui 62,77% do capital 

votante, suportando a afirmação de que os acionistas controladores brasileiros 

investem, em média, muito mais do que o mínimo necessário para manter o controle 

nas suas companhias (LEAL; SILVA; VALADARES, 2002). Da mesma forma, os 

acionistas majoritários das empresas brasileira nos últimos 12 anos possuíam, em 

média, 49,78% do capital total de suas companhias (Tabela 4), indicando alto grau 

de concentração da propriedade, o que torna evidente a personificação de um 

majoritário ou a figura de um proprietário.  
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Tabela 3 - Média de participação do maior acionista de ações com direito a voto, por setor  

Setor 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Média 
Setorial 
C/Voto C/Voto C/Voto C/Voto C/Voto C/Voto C/Voto C/Voto C/Voto C/Voto C/Voto C/Voto C/Voto 

Agro e Pesca 61,95 61,95 61,95 68,50 74,02 74,20 66,47 47,00 44,05 45,72 43,62 47,80 58,10 

Alimento e Bebidas 65,84 66,63 64,01 65,93 63,60 64,15 68,09 67,68 61,88 59,47 59,26 58,19 63,73 

Comércio 62,48 60,94 58,84 59,73 63,06 60,39 52,97 45,17 46,65 51,66 46,69 45,14 54,48 

Construção 56,87 53,69 54,79 54,76 59,40 54,13 53,16 44,10 44,19 46,93 46,54 45,92 51,21 

Eletroeletrônicos 66,59 71,13 71,77 67,15 68,08 60,98 61,00 59,90 55,77 51,25 51,32 45,33 60,86 

Energia Elétrica 66,79 64,10 65,45 65,51 68,85 70,52 71,75 72,59 74,81 74,47 75,02 73,58 70,29 

Finanças e Seguros  67,40 68,17 68,65 72,20 73,27 71,65 72,64 73,26 68,10 66,32 67,04 62,65 69,28 

Fundos - 96,90 97,45 98,60 98,60 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,23 

Máquinas Industriais 79,37 80,73 77,52 66,63 61,92 61,92 64,60 64,15 38,12 38,14 38,48 38,88 59,21 

Mineração 61,32 57,38 58,05 60,55 75,70 75,70 76,62 81,14 80,97 77,97 76,81 74,21 71,37 

Minerais Não Metálicos 62,94 63,85 69,55 70,02 62,46 62,56 55,10 54,47 36,55 38,17 39,50 39,97 54,60 

Outros 61,60 61,96 64,43 64,90 63,63 64,38 63,72 60,96 54,10 54,45 53,76 52,65 60,05 

Papel e Celulose  62,19 63,39 63,39 68,89 68,90 67,92 65,77 61,74 62,97 62,97 55,38 49,38 62,74 

Petróleo e Gás 51,01 51,49 47,95 47,96 40,54 41,39 46,60 46,60 54,75 76,30 62,34 53,58 51,71 

Química 62,53 63,70 68,26 68,14 73,68 71,81 73,32 73,46 64,89 69,81 70,18 70,67 69,20 

Siderurgia e Metalurgia 62,61 65,47 66,41 64,61 63,13 63,70 62,87 62,82 63,32 64,24 64,76 61,73 63,81 

Software e Dados - - - - - - 61,70 36,93 31,20 50,37 32,17 32,62 40,83 

Telecomunicações 66,88 69,05 67,36 66,93 71,34 73,53 73,96 75,19 70,67 74,36 73,52 69,01 70,98 

Têxtil 55,44 54,32 54,19 54,33 56,14 56,19 55,71 57,90 53,03 51,35 50,22 49,53 54,03 

Transportes e Serviços  66,77 73,87 59,36 65,69 65,49 68,02 69,26 67,16 61,58 58,74 59,56 56,48 64,33 

Veículos e Peças 62,61 62,61 64,72 64,86 64,67 62,74 62,48 57,00 57,46 55,68 55,79 52,66 60,27 

Média Anual 63,29 63,95 64,30 64,64 65,63 65,39 65,42 63,83 59,70 60,36 59,28 57,40 62,77 

Nº Empresas Ano 425 426 421 408 388 378 369 381 417 408 399 393   

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Tabela 4 - Média da participação do maior acionista do total de ações, por setor e ano  

Setor 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Média 

Setorial              

Agro e Pesca 30,05 33,75 33,75 45,40 50,80 51,90 54,23 39,47 38,40 42,72 41,07 45,25 42,23 

Alimentos e Bebidas 49,80 49,71 46,57 48,74 45,31 47,12 49,79 50,42 52,26 49,68 51,34 53,44 49,52 

Comércio 53,48 52,57 49,43 49,86 53,34 51,22 44,52 35,09 36,42 42,03 36,91 36,61 45,12 

Construção 45,66 39,84 42,72 44,13 47,81 46,02 43,87 37,03 40,25 42,68 42,52 41,45 42,83 

Eletroeletrônicos 49,37 52,79 55,85 57,31 58,65 58,90 59,97 56,54 54,78 50,14 50,27 48,27 54,40 

Energia Elétrica 51,85 51,43 53,17 54,68 57,90 59,29 63,11 62,27 64,12 63,82 64,16 63,12 59,08 

Finanças e Seguros  56,47 59,26 59,84 64,42 65,09 62,31 63,28 64,20 54,75 52,75 56,51 51,89 59,23 

Fundos - 96,90 97,45 98,60 98,60 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,23 

Máquinas Industriais 64,38 65,46 59,95 51,90 41,80 41,96 43,08 40,57 31,10 31,12 31,46 31,86 44,55 

Mineração 47,54 47,70 48,35 49,20 55,10 55,10 55,02 74,81 75,76 75,45 74,27 71,67 60,83 

Minerais Não Metálicos 53,87 55,00 58,89 61,23 54,78 54,90 44,80 44,47 29,45 31,05 32,37 32,85 46,14 

Outros 51,64 51,14 53,27 53,89 50,91 51,68 50,47 48,79 43,24 44,65 45,16 44,91 49,15 

Papel e Celulose  47,02 47,60 50,16 49,02 51,59 43,29 42,64 42,39 40,53 41,43 44,83 30,32 44,24 

Petróleo e Gás 35,27 34,90 32,82 33,29 27,14 27,77 32,38 34,44 38,22 70,30 52,74 45,75 38,75 

Química 45,53 46,22 50,97 51,49 56,84 54,97 56,04 55,21 49,36 54,72 52,32 53,70 52,28 

Siderurgia e Metalurgia 43,11 46,71 49,36 44,17 44,27 44,99 42,93 42,63 42,34 42,63 42,26 38,85 43,69 

Software e Dados - - - - - - 41,90 30,33 26,25 47,97 30,47 30,92 34,64 

Telecomunicações 48,68 50,84 46,19 44,83 50,86 53,54 55,80 60,86 57,82 63,69 67,57 62,85 55,29 

Têxtil 33,91 34,50 34,82 35,87 38,30 39,17 40,50 44,18 40,89 39,33 40,90 41,04 38,62 

Transportes e Serviços  52,30 58,04 48,35 59,22 58,94 59,68 57,67 55,83 55,41 50,15 49,58 47,73 54,41 

Veículos e Peças 43,75 43,44 44,79 45,15 43,39 40,55 41,11 36,48 39,73 40,82 40,67 37,62 41,46 

Média Anual 48,20 49,25 49,75 50,43 51,21 51,04 51,34 50,74 48,22 49,56 49,49 48,08 49,78 

Nº Empresas Ano 425 426 421 408 388 378 369 381 417 408 399 393   

Fonte: Elaborado pelo autor 



69 
 

No que tange a variação anual do grau de concentração, observa-se um breve 

aumento na concentração de controle nos primeiros 7 (sete) anos e, um declínio nos 

últimos 5 (cinco) anos. A concentração da propriedade total das empresas (Tabela 

4), se manteve estável, iniciando com uma média de 48,20% no ano de 1999 (1º 

ano) e finalizando com uma média de 48,08% no ano 2010 (12º ano), tendo atingido 

o ponto máximo no sétimo ano (2005), onde atingiu uma média de 51,34% em que, 

o acionista majoritário tem do capital total da empresa, como é possível observar na 

figura 6.  

 

 

Figura 6 - Concentração de propriedade e controle nos últimos 12 anos. 

Fonte: Elaborado pelo autor.  
 

Quanto aos setores percebe-se que alguns se apresentam mais concentrados que 

outros, no entanto, com uma média setorial de 61,59% das ações com direito a voto 

(ordinárias) e 48,52% das totais, isso com a eliminação de dois setores, o de fundos 

e de software e dados, que possuem pouquíssimas empresas e foram tratados como 

outliers18, sendo removidos da amostra, pois possuem valores incompatíveis com as 

demais médias da amostra, podendo influenciar erroneamente a média final. A figura 

7 permite melhor visualização das variações setoriais. 

 

                                            
18 OUTLIERS é o termo em inglês que identifica observações que apresentam um grande 
afastamento das restantes, ou são inconsistentes. Estas observações também são designadas como 
anormais, contaminantes, estranhas, extremas ou aberrantes. 
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Figura 7 - Concentração de propriedade por setor. 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

Assumindo que as estruturas de propriedade das empresas brasileiras são 

concentradas, como predito por estudos anteriores (VALADARES; LEAL, 2000; 

LEAL; CARVALHAL-DA-SILVA; VALADARES, 2002; CARVALHAL-DA-SILVA, 2004; 

CAMPOS, 2006; OKIMURA; SILVEIRA; ROCHA, 2007; LEAL; CARVALHAL-DA-

SILVA, 2008) e suportado a partir dos resultados desta pesquisa, segue-se para a 

segunda dimensão da estrutura de propriedade, que é a identidade dos acionistas 

(THOMSEN; PEDERSEN, 2003; PIVOVARSKY, 2003). Entretanto, o objetivo deste 

trabalho é apenas investigar a participação do governo como acionista, o que leva a 

considerações sobre as formas de participação do governo, direta e indiretamente. 

  

 

4.1.2 Governo acionista 

 

 

Os pesquisadores Thomsen e Pedersen (2003) afirmam que a identidade do 

acionista majoritário só será relevante em estruturas de propriedade concentradas, e 

Pivovarsky (2003) assume a mesma posição, sugerindo que a concentração de 

propriedade influencia no resultado da empresa e que esta, depende da natureza do 
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acionista majoritário. Sendo assim, fica claro que o acionista majoritário influencia no 

resultado da empresa. Porém, o acionista minoritário também pode influenciar no 

resultado da empresa, principalmente, quando é o governo, como alega Wu (2010). 

Dentre todos os acionistas minoritários, o governo merece atenção especial, pois 

pode influenciar o desempenho da empresa, conforme predito na fundamentação 

teórica.  

 

Em suma, o governo participa nas empresas de primeira geração através de 34 tipos 

de acionistas diferentes, estando eles nas esferas nacional, estadual e municipal, 

como descrito no quadro 7.  

 

GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL  

BRDE - Banco Regional de Desen. Ext. Sul Gov. Federal – Minist. Minas e Energia 

BNDESPAR - BNDES Participações AS Governo do Estado de São Paulo 

CODESC - Cia de Desen. Est. de Santa Catarina Governo do Estado de Sergipe 

FINOR - Fundo de Invest. do Nordeste Governo do Estado do Espirito Santo 

CPA - Cia Paulista de Adm. de Ativos Municípios 

Companhia Goiás de Participações Paraná Investimentos S/A 

Estado de Goiás PMSP - Prefeitura Municipal de São Paulo 

Estado de Minas Gerais Prefeitura Municipal de Belém 

Estado de Pernambuco Prefeitura Municipal de Belo Horizonte 

Estado de Santa Catarina Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto 

Estado do Para Prefeituras Municipais 

Estado do Paraná Santa Catarina Part. e Investimentos 

Estado do Piauí Sec. de Est da Faz de Santa Catarina 

Estado do Rio Grande do Sul Sec. de Est de Faz do Distrito Federal 

FND - Fundo Nacional de Desenvolvimento Superintendência de Desen. da Amazônia 

FPS - Fundo de Participação Social Tesouro Nacional/FNDE 

GOIASINVEST - Goiás Investimentos S/A União Federal (Tesouro Nacional) 

Quadro 7 – Identidades do Governo como acionista direto 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Na tabela 5 é apresentada a participação do governo diferenciada por níveis, sendo 

do 1º ao 3º nível. A construção de um 4º nível seria imprudente, pois conteria 

numerações imprecisas e poucas empresas, sem contar com as empresas repetidas 

do 3º nível. Os valores da tabela 2 indicam as médias de empresas nos 12 anos 

para as 655 empresas da amostra da primeira etapa. No primeiro nível direto de 

empresas (que o governo é diretamente o acionista), encontrou-se uma média 55 
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empresas, sendo que a média de empresas da amostra por ano é de 401 empresas, 

perfazendo em média 13,71% do total de empresas, ou seja, o governo participou 

diretamente em 13,71% das empresas abertas negociadas na BM&FBOVESPA, nos 

últimos 12 anos. 

 

 
Tabela 5 – Média da Participação Direta do Governo por Nível. 

Nível da Empresa 
Média 

Nº Emp. C/Voto Total 
1º Nível Direto (Acionista é o Governo) 
 55 49,72 39,01 

2º Nível Direto (Acionista é Empresa Estatal) 
 40 54,29 45,29 

3º Nível Direto (Acionista é Emp. do 2ª Nível) 
 21 59,06 46,68 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

No primeiro nível direto de participação do governo das empresas ele possuía, em 

média, 49,72% das ações com direito a voto, e 39,01% do total de ações de cada 

empresa, indicando que o governo controla as empresas quando está diretamente 

envolvido com elas e, que ele apenas possui a quantia necessária para deter o 

controle. No segundo nível direto de empresas tem também um perfil concentrado, 

ou seja, em média, 54,29% das ações ordinárias pertencem a empresas que estão 

diretamente ligadas ao governo por meio da estrutura de propriedade.  

 

Da mesma forma, o capital total destas empresas está concentrado 45,29% nas 

mãos de empresas ligadas diretamente ao governo. O Terceiro nível, que possui 

uma ligação mais distante com o governo, não tendo tanta influência governamental 

a menos que o governo esteja inserido nestas empresas em outra geração ou se for 

o controlador por meio de estruturas piramidais de propriedade, mantém 

características similares as das duas gerações anteriores. Na tabela 6, se pode ver a 

participação direta do governo, separada em 3 (três) períodos, estes, referentes a 

mandatos presidenciais do Brasil.  
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Tabela 6 – Média da Participação Direta do Governo por níveis e Mandatos 
Presidenciais. 

 
Nº DE EMPRESAS C/VOTO TOTAL 

ANO 1º Nível 2º Nível 3º Nível 1º Nível 2º Nível 3º Nível 1º Nível 2º Nível 3º Nível 

1999 57 46 22 49,1 44,9 46,3 37,8 37,8 37,1 

2000 52 46 23 48 48,6 47,3 40,6 41,8 38,4 

2001 49 42 24 51,8 55 55 44,1 45,2 41,9 

2002 47 37 22 55 53,2 55,7 46,2 42,8 43,1 

MÉDIA  51 43 23 51 50,4 51,1 42,2 41,9 40,1 

  

  Nº DE EMPRESAS C/VOTO TOTAL 

ANO 1º Nível 2º Nível 3º Nível 1º Nível 2º Nível 3º Nível 1º Nível 2º Nível 3º Nível 

2003 46 37 23 54,3 55,1 53,1 46,2 44,8 40,6 

2004 47 37 22 54,7 57,8 54,2 44,4 47,7 40,5 

2005 51 37 23 54,4 59,6 58,5 43,4 49,9 45,8 

2006 62 43 23 49,1 59,6 61,9 34,9 48,3 50,1 

MÉDIA  52 39 23 53,1 58 56,9 42,2 47,7 44,3 

  

  Nº DE EMPRESAS C/VOTO TOTAL 

ANO 1º Nível 2º Nível 3º Nível 1º Nível 2º Nível 3º Nível 1º Nível 2º Nível 3º Nível 

2007 68 39 18 45,4 56,2 59,9 31,8 45 47,4 

2008 64 39 16 44 58 67,6 30,8 49,2 54,4 

2009 63 38 15 44,2 54,7 75,6 32,4 48,6 58,9 

2010 55 36 16 46,1 48,3 72,7 35,1 41,9 61,3 

MÉDIA  63 38 16 44,9 54,3 69 32,5 46,2 55,5 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Observando a participação direta do governo em diversos níveis de participação por 

mandato presidencial (Tabela 6), conclui-se que não existe muita diferença no 

posicionamento do governo como acionista direto das empresas, da amostra, se 

comparado o segundo mandato de presidência da república de Fernando Henrique 

Cardoso (FHC), com o primeiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva (LULA), em 

que, a variação do número de empresas, a quantidade de ações com direito a voto e 

total é irrelevante. Entretanto, no segundo mandato de LULA, percebe-se um 

significativo aumento no número de empresas, das quais o governo participa 

diretamente em 1º nível, ou seja, o governo é o acionista, em relação ao mandato 

anterior e, uma diminuição na quantidade de empresas no 2º e 3º nível, que talvez 

possa ser explicada pelo aumento no 1º nível.  

 



74 
 

 

Quanto à participação do governo nestas empresas, foi possível perceber que houve 

um leve aumento na média de participação em 1º nível, do segundo mandato FHC 

para o primeiro mandato de LULA e, posteriormente, um declínio considerável do 

primeiro mandato de LULA para o seu segundo mandato. Para o 2º nível de 

participação direta do governo, a curva do posicionamento tem o mesmo 

comportamento da de 1º nível, no entanto, a subida do segundo mandato de FHC 

para o primeiro mandato de LULA, é um pouco mais acentuada, enquanto que 

declínio entre o primeiro e o segundo mandato de LULA é mais leve. No 3º nível de 

participação direta do governo fica visível uma linha ascendente, a qual aumenta a 

média de participação do governo nos três mandatos. Na tabela 7 é apresentada a 

participação direta do governo por níveis e por setor entre os anos de 1999 e 2010.  

 

Tabela 7 - Participação direta do governo por níveis e setor entre 1999 e 2010. 
Setor 1º Nível 2º Nível 3º Nível 

Alimentos e Bebidas 3 

Construção 1 

Eletroeletrônicos 2 

Energia Elétrica 44 38 15 

Finanças e Seguros 19 2 1 

Máquinas Industriais  3 

Mineração 5 1 1 

Minerais não Metálicos 1 

Outros 13 3 3 

Papel e Celulose 4 6 2 

Petróleo e Gás 7 6 3 

Química 4 16 18 

Siderurgia e Metalurgia 12 11 2 

Software e Dados 1 3 

Telecomunicações 8 14 5 

Têxtil 3 3 2 

Transporte e Serviços 3 2 

Veículos e Peças 10 

Nº Empresas 143 105 52 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Quanto ao aspecto setorial da participação do governo nas empresas desta amostra, 

percebe-se que em um montante de 143 empresas ao longo dos 12 anos da 

amostra, 44 está no setor de energia elétrica, o que corresponde a 31%. Em 
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segundo lugar se encontra finanças e seguros com 19 empresas sendo 13% da 

amostra (Tabela 7).  

 

Para empresas do 2º nível direto de participação do governo (empresas cujo 

acionista é uma empresa estatal ou uma empresa que possui participação direta do 

governo), foi identificado um montante de 105 empresas, sendo observada a 

existência de algumas similaridades com o 1º nível, como é observável na tabela 7, 

em que o governo mantém concentrados os seus investimentos no setor de energia 

elétrica. A presença massiva do governo em setores como o elétrico pode ser um 

indício da necessidade de conexões políticas das empresas deste setor, 

principalmente, por ser um setor regulamentado no Brasil. 

 

No terceiro nível direto de participação do governo, com a redução natural de 

empresas, percebe-se também uma redução de setores. Esta redução levou a uma 

maior concentração do governo no setor químico, com 35% do total de suas 

participações, sendo seguido do setor elétrico com 29%, de um total de 55 empresas 

em que o governo possui participação diretamente em 3º nível (Tabela 7). Para um 

melhor entendimento a figura 8 demonstra esta participação do governo por níveis e 

setor de forma gráfica. 

 

 

Figura 8 – Participação Direta do Governo por níveis e Setor de 1999 a 2010. 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
 
Outro meio de conectividade com o governo por meio da estrutura de propriedade, 

citado anteriormente, é a posição acionária indireta. Para o estabelecimento de uma 
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conexão indireta, o governo brasileiro age por meio dos fundos de pensão de 

empresas públicas e estatais, agindo como patrono destes fundos. Os fundos 

considerados na amostra foram: PREVI – Caixa de Previdência dos Funcionários 

Banco do Brasil, FUNCEF – Fundação dos Economiários Federais, FAPES – 

Fundação de Previdência Social do BNDES, CERES – Fundação de Seguridade 

Social da Embrapa/Embrater, Fundação SISTEL de Seguridade Social, CENTRUS - 

Fundação Banco Central de Previdência Privada, PETROS – Fundação  Petrobras 

de Seguridade Social, VALIA – Fundação Vale do Rio Doce de Seguridade Social, 

CAPEF - Caixa de Previdência dos Funcionários do BNB, Fundação BANESTES de 

Seguridade Social, Fundação CODESC de Seguridade Social, Fundação Celesc 

Seguridade Social. 

 

O portfólio destes fundos é bem diversificado. Por exemplo, a PREVI que é o maior 

fundo de pensão do Brasil em termos de investimentos, está alocado em 80 

diferentes empresas. Outro exemplo é o fundo PETROS (fundação Petrobrás de 

seguridade social) com 20 empresas diferentes. Na tabela 8 é demonstrada a 

quantidade de empresas que possuem participação indireta do governo e quanto, 

em média, o governo participa indiretamente destas empresas.  

 

 
Tabela 8 – Média da Participação Indireta do Governo por nível entre 1999 e 2010. 

Nível da Empresa 
Média 

Nº Emp. C/Voto Total 
1º Nível Indireto (Acionistas são fundos de pensão de empresas 
públicas e estatais) 
 

50 16,61 14,77 

2º Nível Indireto (Acionistas são empresas cujos fundos tem 
participação) 
 

32 63,55 53,95 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Quanto à participação indireta do governo por meio de fundos de pensão de 

empresas públicas e estatais, em média, os fundos participam em 16,61% das ações 

com direito a voto e 14,77% do capital total na primeira geração (tabela 8), ou seja, 

participação direta dos fundos. Importante ressaltar, que muitas das empresas cujos 

fundos detém participação acionária, são empresas estatais ou que o governo 

também detém participação acionária direta, indicando uma forte ligação entre 
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empresa e governo. No caso da segunda geração, são empresas que têm acionistas 

e outras empresas que possuam participação acionária destes fundos. Neste caso, 

em média, 63,55% das ações ordinárias e 53,95% do total das ações estão nas 

mãos de empresas que tem fundos como sócios. Uma terceira geração de empresas 

se tornaria redundante e errônea devido à distância e ao baixo poder de influência 

dos fundos neste novo nível. 

 

Da mesma forma que na participação direta do governo, na tabela 9 será vista a 

participação indireta do governo, por meio de fundos de pensão de empresas 

públicas ou estatais, a quantidade de empresas e a participação indireta média do 

governo, em percentual por período ou mandato presidencial19. 

 

Tabela 9 – Média da participação indireta do governo por níveis e mandatos 

Presidenciais. 

  Nº DE EMPRESAS C/VOTO TOTAL 

ANO 1º Nível 2º Nível 1º Nível 2º Nível 1º Nível 2º Nível 

1999 64 36 16,3 60,8 14,9 52,6 

2000 59 31 17 62,8 14,7 53,7 

2001 52 32 17,3 66 15,4 54,1 

2002 54 33 17,4 67,2 15,4 55,2 

MÉDIA  57 33 17 64,2 15,1 53,9 

  

  Nº DE EMPRESAS C/VOTO TOTAL 

ANO 1º Nível 2º Nível 1º Nível 2º Nível 1º Nível 2º Nível 

2003 52 32 17,9 66,9 15,8 52,2 

2004 47 32 18,4 67,5 16,3 54,1 

2005 47 34 17,8 64,8 16,1 52,8 

2006 56 33 14,9 63,7 13,7 52,8 

MÉDIA  51 33 17,3 65,8 15,5 53 

  

  Nº DE EMPRESAS C/VOTO TOTAL 

ANO 1º Nível 2º Nível 1º Nível 2º Nível 1º Nível 2º Nível 

2007 51 30 13,9 59,7 13 51,4 

2008 45 33 14 65,5 12,8 58,7 

2009 40 29 15,5 61,5 13,5 58,3 

2010 34 26 18,4 55,6 15,1 51 

MÉDIA  43 30 15,5 60,6 13,6 54,9 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 
                                            
19 Mandato presidencial brasileiro é equivalente a quatro anos. 
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Na tabela 9, percebe-se baixa volatilidade das médias nos períodos, o que significa 

que o comportamento dos fundos, quanto as suas posições acionárias, foi pouco 

influenciado com a mudança de presidente ou mandato. Interessante ressaltar, que 

houve uma pequena redução da participação dos fundos nas empresas, apenas no 

último período, correspondente ao segundo mandato do presidente LULA, podendo 

indicar que a coalizão política dominante pode não ser um fator relevante na 

movimentação acionária dos fundos. Quanto ao aspecto setorial, a tabela 10 

demonstra como o governo participa indiretamente em estruturas de propriedade por 

meio dos fundos de pensão de empresas públicas e estatais.  

 

Tabela 10 - Participação Indireta do Governo por níveis e setor entre 1999 e 2010. 
Setor 1º Nível Indireto 2º Nível Indireto 

Agro e Pesca 1 

Alimentos e Bebidas 12 8 

Comércio 3 1 

Eletroeletrônicos 1 2 

Energia Elétrica 12 12 

Finanças e Seguros 7 3 

Máquinas Industriais  2 1 

Mineração 1 1 

Minerais não Metálicos 3 

Outros 21 4 

Papel e Celulose 6 2 

Petróleo e Gás 5 7 

Química 8 12 

Siderurgia e Metalurgia 15 5 

Telecomunicações 20 19 

Têxtil 8 5 

Transporte Serviços 8 

Veículos e Peças 12 1 

Nº Empresas 145 83 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

 A participação indireta do governo está bem distribuída entre os setores, 

principalmente, em primeiro nível, em que o governo, por meio dos fundos, mantém 

no máximo, 14% em um setor, como por exemplo, nos setores de telecomunicações 

e outros. Na tabela 10 pode-se visualizar o total de empresas em que o governo 

participa indiretamente, via fundos de pensão de empresas públicas e estatais, 

dividido por setor entre 1999 e 2010. 
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Da mesma forma, a incidência indireta do governo por meio dos fundos em 2º nível 

está bem distribuída, no entanto, se concentra mais no setor de telecomunicações, 

com 23% do total de empresas, sem um possível resquício da primeira geração, 

mantendo posições similares para os demais setores, como é visível na Tabela 10. 

Na figura 9, é demonstrado de forma gráfica esta interação entre o governo e as 

estruturas de propriedade de forma indireta por meio de fundos de pensão de 

empresas públicas e estatais. 

 

 

Figura 9 – Participação indireta do governo por níveis e setor. 
Fonte: Elaborado pelo autor.  
 

Analisando as participações do governo nas empresas listadas na BM&FBOVESPA, 

fica evidente sua vasta participação nas empresas brasileiras e a sua possível 

capacidade de influenciar, não somente no processo decisório das empresas, mas 

na economia como um todo. A partir deste ponto, resta descobrir se a participação 

do governo afeta o desempenho econômico financeiro e de mercado destas 

empresas e, se o efeito é positivo ou negativo.  

 

 

4.2 O governo acionista e o desempenho 

 

 

Para esta parte da pesquisa, na qual são empregadas técnicas estatísticas de 

regressão, foi utilizada uma amostra de 589 empresas diferentes, listadas na 
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BM&FBOVESPA, que dispunham de dados referentes à estrutura de propriedade na 

base de dados Economática® por um horizonte temporal de 12 anos (1999 a 2010). 

Nesta amostra não estão contidos os setores da Economática® de finanças/seguros 

e fundos, devido a sua elevada alavancagem, incidentes da própria natureza desses 

setores.  

 

As empresas que possuíam patrimônio líquido negativo foram excluídas dentro do 

período (4 anos equivalente a um mandato presidencial), porém, poderiam aparecer 

novamente em outro período. Depois de realizadas as médias por período 

obtiveram-se 338 empresas diferentes no primeiro período (de 1999 a 2002, 

correspondente ao mandato presidencial de Fernando Henrique Cardoso), 286 

empresas no segundo período (de 2003 a 2006, correspondente ao 1º mandato 

presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva) e 313 empresas no terceiro período (de 

2007 a 2010, que corresponde ao 2º mandato presidencial de Luiz Inácio Lula da 

Silva). 

 

Como descrito nos aspectos metodológicos, as regressões lineares múltiplas 

procuram capturar os efeitos causados pela variabilidade e a influência das variáveis 

independentes sobre a variável dependente. Para isso, as variáveis não podem ser 

da mesma natureza, ou seja, independentes ocasionando alta correlação entre si, 

indicando assim um dos principais pressupostos das regressões, o de auto 

correlação. Esta matriz de correlação foi formada por meio das variáveis, descritas 

anteriormente, que pertencem a este estudo. Na tabela 6 é apresentada a matriz de 

correlação entre todas as variáveis da pesquisa, pertinentes ao primeiro período. 

Importante ressaltar, que os dados pertinentes às variáveis se apresentaram 

normais no teste de normalidade de Shapiro-Wilk W. 
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Tabela 11 – Matriz de Correlação das Variáveis do 1º período. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. SETOR 1              

2. ROA ,0323 1             

3. ROAop ,2060* ,5690* 1            

4. ROE  -,0211 ,6164* ,2904* 1           

5. QTOBIN ,0679 -,1969* ,0905 -,1605* 1          

6. ALAV AT ,0296 -,3684* -,0229 -,3231* ,2464* 1         

7. ALAV PL ,0732 -,3589** -,1908* -,4897* ,1962* ,7307* 1        

8. RECLIQ ,0028 ,3105* ,4302* ,1981* ,1707* ,0826 -,1142* 1       

9. C/VOTO -,0204 ,0006 ,0003 -,0777 ,0547 -,0338 ,0160 -,0260 1      

10. TOTAL -,0963 ,0109 -,0131 -,0726 ,0791 -,0659 -,0203 -,0311 ,7807* 1     

11. GOV-MAJ-DIR -,0557 -,0066 -,0754 -,0222 ,1251* -,1119* -,0936 ,1515* ,1123* ,1040** 1    

12. GOV-MIN-DIR ,0323 -,0606 ,0873 -,0374 ,2415* ,0922** ,0505 ,2265* -,0408 ,0143 ,0104 1   

13. GOV-MAJ-IND ,0744 -,0842 -,0391 ,0036 ,0009 ,0499 ,0521 ,0019 -,0611 ,0413 -,0514 ,2872* 1  

14. GOV-MIN-IND ,1435* -,0256 ,1201* -,0374 ,1781* ,1033** ,0132 ,1820*  -,0905**  -,0493 -,0698 ,2443* ,2555* 1 

Nota: Correlação significativa ao nível de **p<0,10; *p<0,05. 
Fonte: Elaborado pelo autor.  
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Tabela 12 - Matriz de Correlação das Variáveis do 2º período. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. SETOR 1              

2. ROA ,0381 1             

3. ROAop ,1351* ,8826* 1            

4. ROE  -,0071 ,7423* ,5889* 1           

5. QTOBIN ,1013 ,2049* ,2950* ,1597* 1          

6. ALAV AT -,0824 -,1571* ,0331 -,1250* ,0182 1         

7. ALAV PL -,0953 -,1864* -,0789 -,1943* -,0201 ,7593* 1        

8. RECLIQ ,1268* ,3469* ,4675* ,3549* ,1817* ,1015** -,0402 1       

9. C/VOTO -,0038 -,0017 ,0001 -,0176 ,0382 -,0872 -,0519 -,0461 1      

10. TOTAL -,0850 -,0538 -,0266 -,0682 ,1151** -,0585 -,0219 -,0351 ,7910* 1     

11. GOV-MAJ-DIR -,0601 -,0139 -,0528 -,0311 ,0197 -,0277 -,0552 ,1273* ,0726 ,0684 1    

12. GOV-MIN-DIR -,0459 ,0723 ,0857 ,0943 ,0989 ,0697 -,0054 ,2264* -,0254 ,0234 ,0575 1   

13. GOV-MAJ-IND ,0412 ,0248 ,0009 ,0299 -,0522 ,0555 ,0240 ,0624 -,0115 ,0459 -,0352 ,1731* 1  

14. GOV-MIN-IND ,0979** ,0860 ,0969 ,1185* ,0245 ,0686 ,0795 ,2108* -,0599 -,0446 ,0371 ,1742* ,1580* 1 

Nota: Correlação significativa ao nível de **p<0,10; *p<0,05. 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Tabela 13 - Matriz de Correlação das Variáveis do 3º período. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. SETOR 1              

2. ROA ,0181 1             

3. ROAop ,1216* ,7783* 1            

4. ROE  -,0425 ,6861* ,6183* 1           

5. QTOBIN ,0078 ,3326* ,3645* ,3458* 1          

6. ALAV AT -,0389 -,2108* ,0313 ,0793 -,0612 1         

7. ALAV PL -,0126 -,1877* -,0166 ,0161 -,0374 ,7317* 1        

8. RECLIQ ,0198 ,1697* ,3786* ,2308* ,0752 ,2358* ,1312* 1       

9. C/VOTO -,0013 ,0625 ,0742 -,0179 -,0197 ,0334 ,0503 ,0393 1      

10. TOTAL -,0611 ,0871 ,0925 -,0061 ,1010** ,0006 ,0465 ,0274 ,8280* 1     

11. GOV-MAJ-DIR ,0512 -,0455 ,0233 -,0419 ,0342 ,0102 -,0077 ,1969* ,1088** ,0537 1    

12. GOV-MIN-DIR -,0177 ,0914 ,1335* ,1570* ,0469 ,1122* -,0107 ,2395* ,0826 ,0150 ,0650 1   

13. GOV-MAJ-IND ,0494 -,0410 -,0624 -,0301 -,0527 -,0060 -,0457 ,0547 -,0270 ,0160 -,0367 ,1903* 1  

14. GOV-MIN-IND ,1875* -,0007 ,0847 -,0374 -,0089 ,0859 ,0776 ,1988* ,0482 ,0045 ,1824* ,2707* ,2090* 1 

Nota: Correlação significativa ao nível de **p<0,10; *p<0,05. 
Fonte: Elaborado pelo autor.  
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Na matriz de correlação das variáveis utilizadas no primeiro período (tabela 11), que 

corresponde ao segundo mandato presidencial de Fernando Henrique Cardoso (de 

1999 a 2002), percebe-se que não há variáveis altamente correlacionadas, a não 

ser, as variáveis ROA, ROAop, e ROE, que são variáveis dependentes e não entram 

na mesma regressão. As variáveis de controle como SETORNUM, RECLIQ, ALV AT 

e ALAV PL apresentam baixos índices de correlação entre si, com a ressalva da 

correlação entre ALAV AT e ALAV PL que também não entram na mesma 

regressão. Esta alta correlação entre estas variáveis é ocasionada devido a elas 

possuírem os mesmos numeradores contábeis na formulação do índice, por 

exemplo: a ALAV AT e a ALAV PL utilizam um mesmo numerador contábil que é o 

exigível total da empresa, no entanto, a ALAVAT é dividida pelo ativo total da 

empresa, enquanto que, a ALAVPL é dividida pelo patrimônio líquido, como descrito 

na metodologia. O mesmo ocorre entre as variáveis dependentes ROA, ROAop e 

ROE, que, por sua vez, possuem os mesmos numeradores contábeis na formulação 

do índice. Sendo assim, os pressupostos da regressão foram atendidos. 

 

As variáveis de estrutura de propriedade, correspondentes a C/VOTO e TOTAL, 

possuem alta correlação entre si, com 78,07%, como é esperado, pois todo acionista 

que possui participação da empresa por meio de ações com direito a voto, possui 

uma parcela também do total. Quanto às demais variáveis, possuem baixo nível de 

correlação com as variáveis de estrutura de propriedade. As variáveis dummy´s de 

participação do governo, mantêm a mesma linha das demais variáveis, tendo baixo 

nível de correlação com as demais variáveis e entre si, de forma moderada, com no 

máximo 28,72% entre a GOV-MIN-DIR e GOV-MAJ-IND, ocasionados devido à 

frequência com que se encontram os dois tipos de propriedade do governo na 

mesma empresa. 

 

Na tabela 12, contempla-se a matriz de correlação das variáveis pertinentes ao 

segundo período, correspondente ao primeiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva 

nos anos de 2003 a 2006. Esta se apresenta muito similar a do primeiro, com a 

ressalva de a quantidade de correlações significantes serem menores que no 

primeiro período.  
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Finalizando a parte referente às correlações das variáveis, a tabela 13 mostra a 

matriz de correlação do terceiro período que corresponde ao 2º mandato de Luiz 

Inácio Lula da Silva de 2007 a 2010. Esta matriz também é muito similar a do 

primeiro e segundo períodos, mantendo assim, as características das anteriores. As 

variáveis de estrutura de propriedade têm alta correlação entre si, como esperado, 

pois tratam do mesmo assunto: a participação do acionista majoritário no controle e 

no total de ativos da empresa. As variáveis dummy´s, que identificam a participação 

do governo e o tipo de participação, são significantes em alguns casos, porém, com 

baixo teor de significância.  

  

Após a elaboração das matrizes de correlação, foram realizados os testes de 

regressão múltipla, com o intuito de identificar as relações entre as variáveis 

dependentes de desempenho e as variáveis independentes de estrutura de 

propriedade, de identidade do governo e de controle. Na tabela 14, são 

apresentados os resultados estatísticos dos três períodos, para a variável 

dependente ROA. 

 

Tabela 14 – Resultados da regressão linear múltipla para a variável dependente 

ROA dos três períodos. 

INDEPENDENTE 

DEPENDENTE ROA (Return on Assets) 

1º PERIODO P-LEVEL 2º PERIODO P-LEVEL 3º PERIODO P-LEVEL 
INTERCEPT -0,140795 0,000003 -0,118996 0,000122 -0,057941 0,067636 

SETORNUM 0,000740 0,276592 -0,000324 0,662117 0,000504 0,478950 

ALAV PL -0,007434 0,000000 -0,008254 0,000000 -0,005804 0,000105 

RECLIQ 0,012881 0,000000 0,012727 0,000000 0,007744 0,000550 

C/VOTO 0,007203 0,780407 0,042272 0,129172 0,000632 0,981951 

TOTAL 0,000245 0,992505 -0,014194 0,607280 0,020379 0,493104 

GOV-MAJ-DIR -0,030377 0,042132 -0,032604 0,043082 -0,030020 0,065310 

GOV-MIN-DIR -0,017345 0,161495 -0,000549 0,961865 0,013484 0,220724 

GOV-MAJ-IND -0,015264 0,534478 0,004331 0,906308 -0,048785 0,149397 

GOV-MIN-IND -0,016175 0,125763 0,012240 0,264923 -0,002580 0,826384 

R² 0,244743   0,243913   0,098694   

AJUSTED R² 0,222886   0,218427   0,070914   

P-VALUE 0,000000   0,000000   0,00033   

DURBIN-WATSON 1,957537   1,897061   1,648643   

Nº OBS 321   277   302   

Fonte: Elaborado pelo autor.   
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Na tabela 14 constam os resultados para o índice de desempenho econômico 

financeiro, o ROA dos três períodos da pesquisa. Primeiramente, se observa que o 

P-VALUE dos três períodos é menor que 0,05, significando que o conjunto de 

variáveis predizem significativamente a 0,001 a variabilidade da variável predita 

ROA, nos períodos de análise. Em seguida, vemos que o poder explicativo do 

modelo é moderado nos dois primeiros períodos e baixo no terceiro período, isso é 

percebido no AJUSTED R², o qual, no primeiro período, ajuda a explicar 22,28% da 

variabilidade do ROA dentro do período e, no segundo período, um pouco menos, 

com 21,84% que é explicado pelo modelo. No entanto, no terceiro período, o poder 

explicativo do modelo reduz consideravelmente, sendo capaz de explicar somente 

7,09% da variação do ROA dentro do período. Os betas, não padronizados, 

explicam a participação de cada variável dentro do modelo e mostram a existência 

de significância estatística para três variáveis dentro do modelo, variáveis estas, 

como: a ALAV PL que representa o nível de alavancagem sobre o capital próprio ou, 

pode-se dizer, o quanto de capital de terceiros a empresa possui em relação ao seu 

capital próprio; a RECLIQ20 que é nada mais que o logaritmo natural da receita 

líquida, o que representa o tamanho da empresa; e, GOV-MAJ-DIR, variável dummy, 

que indica a presença direta e majoritária do governo, ou seja, o governo tem o 

controle da empresa, permitindo assim, chamar a empresa de ESTATAL.  

 

Para esta pesquisa, são de suma importância as variáveis dummy´s que indicam a 

presença do governo na empresa. A única variável dummy que apresentou 

significância estatística de 5% (p<0,05) nos dois primeiros períodos e, no terceiro 

período 10% (p<0,10) foi a GOV-MAJ-DIR. Segundo o que indicam os resultados, o 

controle do governo quando direto, afeta negativamente o ROA suportando a 

premissa teórica de que o governo, quando majoritário, afeta negativamente o 

desempenho da empresa (SHLEIFER, 1998; TOMPSEN; PEDERSEN, 2000; 

PROCIANOY; CARVALHO-SOBRINHO, 2001; PEDERSEN; THOMSEN, 2003, 

BOUBAKRI et al., 2008). As demais variáveis dummy´s que identificam a 

participação do governo, apesar de não significantes estatisticamente, também 

mostram uma relação negativa para todos os tipos de participação do governo no 

                                            
20 Também foram testados os modelos utilizando como medida de tamanho das empresas o logaritmo 
do ativo total, no entanto, os resultados não foram favoráveis, pois reduziram o poder explicativo do 
modelo. 
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primeiro período. No segundo período, esta relação somente é negativa para a 

participação direta do governo, tanto majoritária quanto minoritária, e, no terceiro e 

último período, é negativa para todos os tipos de participação do governo, menos a 

minoritária direta, que apesar de não significante é positiva.  

 

No Brasil, o estudo de Lazzarini e Musacchio (2010) que também procura investigar 

a relação do ROA com o desempenho econômico financeiro, observa apenas a 

participação direta minoritária do governo por meio do BNDES. Os estudiosos 

alegam que, quando o BNDES tem participação minoritária em uma empresa, esta 

possui um ROA 3,8% maior que outros tipos de empresas. Eles advogam em favor 

da participação minoritária do BNDES, visto que, isso geraria um impacto positivo, 

considerável, no desempenho da empresa. Estão em concordância com a visão de 

que a interferência política nas empresas estatais pode diminuir ou anular os ganhos 

de eficiência, em potencial, de atribuições do BNDES. Em outras palavras, a 

vantagem de inferência política reduzida, que acompanha um banco de 

desenvolvimento na propriedade minoritária, pode ser neutralizada quando o 

BNDES participa minoritariamente em empresas, nas quais, o governo é um 

acionista majoritário (controlador). De certa forma, consistente com os resultados 

desta pesquisa, a qual encontrou esta relação negativa com a propriedade 

majoritária direta do governo, significante estatisticamente. Porém, não se pode 

confirmar a relação positiva entre o ROA e a participação direta minoritária do 

governo, pois nenhum dos três períodos apresentou significância estatística para 

esta variável independente (GOV-MIN-DIR). 

 

Outros estudos que observam a participação do governo e sua relação com o ROA 

como, por exemplo, os de Thomsen e Pedersen (2000) que atestam a relação 

negativa entre a propriedade majoritária do governo e o ROA como não sendo muito 

forte. Em contrapartida, na China foi encontrado o oposto do Brasil, em que, Ng, 

Yuce e Chen (2009) afirmam que a propriedade minoritária do governo tem efeito 

negativo no ROA, enquanto que a propriedade majoritária surte efeito positivo, 

logicamente influenciado pelas idiossincrasias chinesas. 

 

Em seguida, na tabela 15 serão mostrados os resultados estatísticos dos três 

períodos para a variável ROAop (ROA operacional), que tem por premissa o retorno 
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sobre o desempenho operacional da empresa ou, pode-se dizer, sobre a atividade 

principal da empresa. 

 

Tabela 15 – Resultados da regressão linear múltipla para a variável dependente 

ROAop dos três períodos. 

INDEPENDENTE 

DEPENDENTE ROAop (ROA Operacional) 

1º PERIODO P-LEVEL 2º PERIODO P-LEVEL 3º PERIODO P-LEVEL 
INTERCEPT -0,164528 0,000000 -0,184526 0,000001 -0,190025 0,000004 

SETOR 0,003364 0,000003 0,002311 0,007009 0,002351 0,010751 

ALAV PL -0,004149 0,000221 -0,004774 0,002629 -0,003204 0,102586 

RECLIQ 0,018709 0,000000 0,021232 0,000000 0,019872 0,000000 

C/VOTO 0,004552 0,869404 0,009214 0,775454 -0,022370 0,533702 

TOTAL 0,013180 0,637286 0,039659 0,215554 0,065214 0,089794 

GOV-MAJ-DIR -0,047427 0,002132 -0,052216 0,004742 -0,030233 0,159018 

GOV-MIN-DIR 0,002931 0,817721 0,000085 0,994801 0,016331 0,248737 

GOV-MAJ-IND -0,033731 0,174379 -0,046319 0,271307 -0,098046 0,024680 

GOV-MIN-IND 0,002443 0,818698 0,009645 0,442066 0,001383 0,927355 

R² 0,296312   0,305115   0,195338   

AJUSTED R² 0,274771   0,281515   0,170452   

P-VALUE 0,000000   0,000000   0,000000   

DURBIN-WATSON 2,005060   1,971323   1,800551   

Nº OBS 304   275   301   

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

Nos resultados apresentados para a variável dependente ROAop21, são perceptíveis 

muitas similaridades com os resultados do ROA, entretanto, o modelo baseado no 

ROAop é mais robusto pelo fato de o seu poder explicativo da variabilidade do 

ROAop ser maior que o do ROA, ou seja, no primeiro período este modelo foi capaz 

de explicar 27,47% (R² AJUSTED) da variação do ROAop, ao passo que, o modelo 

do ROA só conseguia explicar 22,28%, que foi o melhor dos três períodos do ROA. 

No segundo período, houve uma leve melhora no poder de explicação, subindo para 

28,15% da variação do ROAop, e, no terceiro período ocorreu uma queda do poder 

explicativo, levando o modelo a explicar apenas 17,04% da variação do ROAop. 

                                            
21 O teste também foi realizado utilizando o EBIT (Sigla em inglês para lucro antes de juros e 
impostos) na composição do ROAop, porém os resultados obtidos não foram favoráveis, devido a 
redução do poder explicativo do modelo. 
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Quanto à significância do teste, todos os períodos foram relevantes, a uma 

importância de 5% (p-value = 0,000000).  

 

Neste segundo modelo utilizando a variável ROAop, todas as variáveis de controle 

foram significantes para os três períodos, salvo a do ALAV PL, que somente seria 

significante a 10%. Os betas não padronizados do INTERCEPT e do ALAV PL são 

negativos, o que indica que influenciam, negativamente, o ROAop dentro deste 

modelo, ou seja, quanto maior a alavancagem sobre o capital próprio da empresa, 

menor será seu ROA operacional. Nas demais variáveis de controle como, o SETOR 

e a RECLIQ (tamanho), os betas não padronizados são positivos, indicando uma 

relação positiva entre o setor e o tamanho da empresa com o ROAop. 

 

Nas variáveis de estrutura de propriedade, apesar de não significantes, os betas não 

padronizados possuem sinais positivos, indicando que, se fossem significantes, 

quanto maior fosse a concentração de controle e propriedade, maior seria o ROAop. 

Quanto às variáveis de participação do governo, como no primeiro modelo a variável 

GOV-MAJ-DIR, que se refere à participação direta majoritária do governo, apresenta 

significância nos dois primeiros períodos e seu beta não padronizado é negativo nos 

três períodos. Igualmente, a variável GOV-MAJ-IND apresentou significância no 

ultimo período e seu beta não padronizado também é negativo, levando a acreditar 

que a participação majoritária do governo está sim relacionada com o desempenho 

econômico financeiro da empresa e que esta relação é negativa, ou seja, quanto 

mais o governo participa majoritariamente nas empresas, sendo direta ou 

indiretamente, menor será o desempenho econômico financeiro destas empresas. 

Corroboram com o exposto, Thomsen e Pedersen, com o pressuposto teórico de 

que o governo, quando majoritário, afeta negativamente o desempenho da firma 

(THOMSEN & PEDERSEN, 2000, BOUBAKRI et al., 2008).  

 

Neste segundo modelo, apesar de não significante, a participação minoritária do 

governo, representada pelas variáveis GOV-MIN-DIR e GOV-MIN-IND, possui sinais 

positivos no beta não padronizado, nos três períodos sugerindo que, caso fosse 

significante, a participação do governo de forma minoritária teria uma relação 

positiva com o ROAop. Dando sequência à análise, na tabela 16 se verificam os 

resultados das regressões dos três períodos para a variável dependente ROE. 
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Tabela 16 - Resultados da regressão linear múltipla para a variável dependente 

ROE dos três períodos. 

INDEPENDENTE 

DEPENDENTE ROE (Return On Equity) 

1º PERIODO P-LEVEL 2º PERIODO P-LEVEL 3º PERIODO P-LEVEL 
INTERCEPT -0,284583 0,155833 -0,384515 0,001805 -0,297057 0,011693 

SETOR -0,001935 0,664327 -0,004755 0,091851 -0,001269 0,625676 

ALAV AT -0,905023 0,000000 -0,340143 0,000041 0,017553 0,830512 

RECLIQ 0,068323 0,000001 0,053440 0,000000 0,031877 0,000129 

C/VOTO -0,049688 0,769948 0,100733 0,342101 -0,045075 0,658289 

TOTAL -0,117490 0,493429 -0,105163 0,316707 0,026883 0,804147 

GOV-MAJ-DIR -0,210434 0,035203 -0,116333 0,057492 -0,085088 0,151493 

GOV-MIN-DIR -0,083156 0,311085 0,011811 0,786655 0,093593 0,020029 

GOV-MAJ-IND 0,148384 0,362130 0,027578 0,843759 -0,117951 0,338193 

GOV-MIN-IND -0,072215 0,298507 0,042946 0,301191 -0,067906 0,113344 

R² 0,195172   0,196981   0,089381   

AJUSTED R² 0,172104   0,170014   0,061314   

P-VALUE 0,000000   0,000000   0,001090   

DURBIN-WATSON 2,023310   1,812428   1,68959   

Nº OBS 324   278   302   

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 A variável ROE mostra o quanto de retorno a empresa tem sobre o capital próprio. 

Neste modelo todos os períodos apresentaram significância estatística e um 

moderado poder explicativo (R² AJUSTED), sendo que, nos dois primeiros períodos 

obteve-se mais de 17% da variação do ROE e, no último período, um baixo poder de 

explicação com apenas 6,13% da variação do ROE.  

 

As variáveis de controle, por meio de seu coeficiente beta não padronizado, se 

mostraram significantes, como por exemplo, as variáveis ALAV AT (alavancagem 

total da firma) e RECLIQ (tamanho da empresa) que, nos três períodos, mostraram 

um nível de significância de 5%, salvo a ALAV AT no último período, que não 

apresentou significância estatística. A alavancagem neste modelo, tem sinal 

negativo no beta não padronizado, indicando que, como nos outros modelos, a 

alavancagem tem relação negativa com o desempenho econômico financeiro da 

empresa. O tamanho da empresa (RECLIQ) tem exatamente o efeito contrário, pois, 

em todos os modelos, se mostrou significante e positivo, isto é, o tamanho da 
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empresa está relacionado com o desempenho econômico financeiro dela que, neste 

caso, é positiva, ou seja, quanto maior for à empresa maior tende a ser seu retorno.  

 

O setor está no meio termo das variáveis de controle, pois se mostrou negativo e 

não significante no modelo de ROE, ao passo que, aparece positivo e significante no 

modelo do ROAop. Por fim, no modelo do ROA, não significante e positivo nos 1º e 

3º período e, negativo no 2º período. Se analisarmos pela ótica setorial, seria 

possível apenas afirmar que o setor é relevante quando o desempenho analisado for 

o operacional. 

 

A participação do governo no terceiro modelo (ROE) apresenta significância 

estatística apenas em dois momentos. No primeiro período, assumindo valores 

negativos do beta não padronizado na variável GOV-MAJ-DIR e, no terceiro período, 

assumindo valores positivos na variável GOV-MIN-DIR, possibilitando crer que a 

posição majoritária do governo também possui uma relação negativa com o ROE, 

como mencionado nos modelos anteriores, enquanto, a participação direta 

minoritária do governo tem uma relação positiva com o ROE, sendo consistente com 

os estudos de Lazzarini e Musacchio (2010), nos quais se afirma que uma das 

formas do governo participar diretamente de forma minoritária das empresas é por 

meio do BNDES. 

 

Em suma, quando se trata de desempenho econômico financeiro, a participação do 

governo, de forma majoritária direta, se relaciona negativamente e, quando a 

participação do governo é a nível minoritário, a relação será positiva, confirmando 

parcialmente a H1 desta pesquisa. A participação indireta do governo aparece 

apenas em um momento, no segundo modelo (ROAop) em que a participação 

majoritária indireta (GOV-MAJ-IND) com beta não padronizado negativo tem 

significância estatística, sendo apenas esta variável, neste modelo, neste período, 

que se refere a H2.                           

 

O desempenho de mercado neste estudo, analisado por meio da variável QTOBIN, é 

apresentado na tabela 17, com os resultados da regressão linear múltipla. 
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Tabela 17 - Resultados da regressão linear múltipla para a variável dependente 

QTOBIN dos três períodos. 

INDEPENDENTE 

DEPENDENTE QTOBIN 

1º PERIODO P-LEVEL 2º PERIODO P-LEVEL 3º PERIODO P-LEVEL 
INTERCEPT -0,024325 0,886848 0,034543 0,908794 0,710460 0,025385 

SETOR 0,004165 0,270559 0,013256 0,052744 0,006802 0,317931 

ROE -0,127989 0,007038 0,259011 0,081544 1,158576 0,000000 

RECLIQ 0,022680 0,062821 0,034831 0,108072 0,000405 0,985425 

C/VOTO -0,004836 0,973321 -0,509614 0,055191 -0,752186 0,003857 

TOTAL 0,100231 0,494279 0,741906 0,006169 0,918206 0,001805 

GOV-MAJ-DIR 0,188041 0,019488 0,036620 0,799655 0,085815 0,567333 

GOV-MIN-DIR 0,233457 0,000581 0,118625 0,248596 0,100192 0,341586 

GOV-MAJ-IND -0,276546 0,071119 -0,495855 0,123158 -0,352547 0,361945 

GOV-MIN-IND 0,131743 0,024896 -0,013752 0,889449 0,012127 0,912649 

R² 0,152241   0,092846   0,170344   

AJUSTED R² 0,123120   0,058542   0,141062   

P-VALUE 0,000000   0,005110   0,000000   

DURBIN-WATSON 1,732712   1,722332   1,477012   

Nº OBS 272   248   265   

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

O modelo que utiliza a variável QTOBIN diferencia-se dos utilizados até agora, pois 

trata do desempenho do valor de mercado da empresa e utiliza na sua formulação, 

dados não apenas contábeis, mas também de mercado. Este modelo possui 

significância estatística para os três períodos. Seu teor explicativo é de moderado a 

baixo, com um poder explicativo (R² AJUSTED) no primeiro período de 12,31%, no 

segundo período de 5,85% e, no terceiro período de 14,10%, da variação do 

QTOBIN.      

 

Para uma maior estratificação, neste modelo foi utilizado o ROE como variável 

independente, e foi a única variável de controle que apresentou significância 

estatística dentro do modelo, no 1º e 3º período a 5% e no segundo período a 10% 

de significância. No primeiro período, assume valores negativos no beta não 

padronizado, entretanto, no segundo e terceiro período a variável independente 

ROE assume valores positivos, indicando que no primeiro período ele se relaciona 

negativamente com o ROE e, do segundo período em diante, se relaciona 

positivamente com o ROE.  
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Quanto às variáveis de estrutura de propriedade, dentro do modelo QTOBIN, 

apresentam significância estatística no segundo e terceiro períodos para a variável 

TOTAL e, no terceiro período para a variável C/VOTO. O beta não padronizado da 

variável C/VOTO do terceiro período assume um valor negativo, indicado que, 

naquele momento, o excesso de controle se relacionava negativamente com o valor 

de mercado da empresa. Já o beta não padronizado da variável TOTAL, tanto para o 

segundo período quanto para o terceiro período, assumiu valores positivos, 

indicando que a concentração de propriedade foi bem aceita pelo mercado e que se 

relacionava positivamente com o valor de mercado da empresa. 

 

Relativo à participação do governo, apenas no primeiro período22 houve significância 

estatística neste modelo e, foi positivo para a participação direta do governo, tanto 

majoritária como minoritária e, positiva também para a participação minoritária 

indireta do governo, entretanto, assumiu valor negativo na participação majoritária 

indireta do governo com significância estatística a 10%. A partir deste modelo é 

possível dizer que a participação do governo de forma direta é bem vista no Brasil, 

pois apesar de não possuir significância estatística, o segundo e o terceiro períodos 

também apresentaram valores positivos no beta não padronizado, para as variáveis 

GOV-MAJ-DIR e GOV-MIN-DIR, indicando que existe uma relação positiva entre o 

valor de mercado da empresa e a propriedade governamental direta.  

 

Quanto ao aspecto indireto da participação do governo, a participação majoritária 

tem assumido valores negativos dos betas não padronizados, ou seja, expondo uma 

relação negativa mesmo que não significante. A participação minoritária, por sua 

vez, se posiciona positivamente no 1º e no 3º período e, negativamente no segundo 

período, não permitindo assumir posições conclusivas. 

 

Pedersen e Thomsen (2003) alegam que na Europa a participação majoritária do 

governo na estrutura de propriedade das empresas surte efeito negativo no valor 

das empresas. Ang e Ding (2006) sustentam o contrário, alegando que em 

Singapura o efeito é exatamente o oposto e que empresas ligadas ao governo por 

                                            
22 Note que o primeiro período refere-se ao segundo mandato presidencial de Fernando Henrique 
Cardoso, coincidentemente o segundo e terceiro períodos tratam do primeiro e segundo mandato 
presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva. 
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meio da estrutura de propriedade tendem a possuir maior valor de mercado. No 

Brasil, empresas em que o governo é o majoritário tendem a ser menos valorizadas 

pelo mercado, segundo Carvalhal-da-Silva (2004). Apesar de não haver divisão 

entre participação direta ou indireta do governo na pesquisa de Carvalhal-da-Silva 

(2004), os resultados, quanto ao desempenho do valor de mercado da empresa, 

quando o governo é acionista, são conflitantes.  

 

O último modelo de regressão linear múltipla desta pesquisa está relacionado com a 

terceira hipótese deste trabalho e, tenta esmiuçar a relação entre os tipos de 

propriedade do governo e o nível de alavancagem das empresas. Este modelo 

utiliza como variável dependente a alavancagem total da firma (ALAV AT), como é 

apresentado na tabela 18.         

 

Tabela 18 – Resultados da regressão linear múltipla para a variável dependente 

ALAV AT dos três períodos. 

INDEPENDENTE 

DEPENDENTE ALAV AT (Alavancagem total) 

1º PERIODO P-LEVEL 2º PERIODO P-LEVEL 3º PERIODO P-LEVEL 
INTERCEPT 0,373286 0,000006 0,447761 0,000000 0,260202 0,001929 

SETOR -0,000788 0,670814 -0,004164 0,041585 -0,001753 0,345111 

ROE -0,156552 0,000000 -0,178985 0,000041 0,008953 0,830512 

RECLIQ 0,017613 0,002858 0,018700 0,002768 0,021872 0,000238 

C/VOTO 0,066760 0,344493 -0,101869 0,185014 0,034289 0,637571 

TOTAL -0,091477 0,199388 0,051509 0,499219 0,032956 0,670310 

GOV-MAJ-DIR -0,129515 0,001749 -0,062879 0,157582 -0,030694 0,469381 

GOV-MIN-DIR 0,021807 0,523222 0,013607 0,667263 0,013087 0,650311 

GOV-MAJ-IND 0,038092 0,573941 0,057653 0,569936 -0,055837 0,525728 

GOV-MIN-IND 0,019913 0,490858 0,024485 0,416628 0,017292 0,573094 

R² 0,179906   0,098957   0,070560   

AJUSTED R² 0,156400   0,068698   0,041913   

P-VALUE 0,000000   0,000854   0,010160   

DURBIN-WATSON 2,042907   1,852329   1,727843   

Nº OBS 324   278   302   

Fonte: Elaborado pelo autor.  

 

Os resultados para a regressão linear múltipla, que utiliza como variável dependente 

a alavancagem total da empresa, foram significantes a 5%, entretanto, com baixo 

poder explicativo da variação da variável ALAV AT. Por exemplo, no primeiro 
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período, obteve-se uma capacidade explicativa de 15,64% da variabilidade da 

variável dependente, enquanto, nos dois períodos seguintes foram de 6,86% e 

4,19%, respectivamente.  

 

Apesar do baixo poder de explicação do modelo, as variáveis de controle 

apresentaram significância estatística na maior parte dos períodos, sendo que a 

variável RECLIQ, que representa o tamanho da empresa, se mostrou significante em 

todos os períodos e assumiu valores positivos, indicando, logicamente, que quanto 

maior a empresa maior é a sua alavancagem, ou seja, quanto maior o aporte 

financeiro da empresa, maior será a sua necessidade de captação. Nas demais 

variáveis de controle como o ROE, houve significância nos dois primeiros períodos, 

tendo valores negativos, o que leva a acreditar que quanto mais alavancada a firma 

menor é seu retorno sobre o capital próprio. A variável de controle setor, só se 

tornou significante no segundo período, não permitindo tirar conclusões sobre o fato. 

 

As variáveis de estrutura de propriedade assumiram valores positivos na maior parte 

dos períodos, apesar de não serem significantes estatisticamente em nenhum deles. 

As variáveis que indicam a participação do governo não se mostraram significantes 

estatisticamente, a não ser, no primeiro período, onde a variável GOV-MAJ-DIR, que 

se refere à participação majoritária direta do governo, obteve significância e assumiu 

valor negativo. As variáveis que refletem a participação majoritária do governo foram 

as únicas a assumir valores negativos, mais precisamente, a variável GOV-MAJ-

DIR. Caso tivesse alguma significância, seria possível dizer que existe uma relação 

negativa entre a propriedade direta majoritária governamental e a alavancagem, ou 

seja, quando a empresa for estatal é menos alavancada, contrariando estudos 

anteriores que alegam que empresas do governo tendem a ser mais alavancadas 

que as outras (SAPIENZA, 2004; DINÇ, 2005).  

 

As demais variáveis de participação do governo neste modelo, apesar de não 

significantes, assumiram valores positivos, possibilitando concluir (caso fossem 

significantes) que empresas conectadas ao governo, principalmente de forma 

minoritária, têm melhor acesso a recursos ou são mais alavancadas (FIRTH et al., 

2009). 
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4.3 Discussão dos resultados 

 

 

As hipóteses desta pesquisa, derivadas dos pressupostos teóricos que envolvem a 

teoria de agência e a teoria de estratégia política corporativa, visam conseguir 

explicar o comportamento do desempenho econômico financeiro, de mercado e o 

nível de alavancagem das empresas, listadas na BM&FBOVESPA na última década, 

pela presença de um tipo de acionista em particular, o governo. Lembrando que a 

participação do governo em estruturas de propriedade pode-se dar por meio do 

ativismo da empresa em estratégias políticas, como no caso da FRIBOI descrita por 

Lazzarini (2011), em que a empresa, em uma emissão de debêntures conversíveis 

em ações, captou recursos do BNDES e pagou com ações.  

 

A Hipótese H1 testada, estabelece: a existência de uma relação entre a propriedade 

direta do governo (o governo como acionista) e o desempenho econômico financeiro 

e de mercado das empresas, sendo esta relação é negativa em níveis majoritários e 

positiva em níveis minoritários. Dividindo-a em partes, se consegue explicar como a 

propriedade do governo afeta o desempenho da empresa. Primeiramente, nossos 

resultados suportam a existência de uma relação negativa entre desempenho 

econômico financeiro e a propriedade direta estatal, principalmente, quando o 

principal acionista é o governo (Tabela 14, 15 e 16). Coerente com o preconizado 

por Thomsen e Pedersen (2000), no qual predizem quando o governo é o acionista 

majoritário, o desempenho econômico financeiro das empresas tende a ser reduzido. 

Isso pode ser explicado por Boubakri et al. (2008), os quais alegam que os objetivos 

do governo como acionista de uma empresa, tendem a ser conflitantes com os 

objetivos dos demais acionistas, pois o governo preza mais os objetivos sociais e 

políticos do que a maximização da riqueza da empresa.  

 

Estes princípios não maximizadores de riqueza do governo são suportados pela 

teoria de agência, pois como sugere Ng, Yuce e Chen (2009), proprietários privados, 

mais motivados que funcionários do governo para monitorar, disciplinar e 

recompensar os seus gestores, com o intuito de melhorar o desempenho da 

empresa. Igualmente, o governo como acionista majoritário pode expropriar a 

riqueza dos minoritários em benéfico próprio (Jensen; Meckling, 1976). Neste caso, 
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os benefícios próprios podem ser: maximizar o emprego e salários; promover o 

desenvolvimento regional através da localização da produção em regiões 

politicamente desejável, em vez de bairros economicamente atraentes; garantir a 

segurança nacional; fornecer baixa dos preços dos bens e serviços e produzir bens 

desnecessários. Estes objetivos visam geralmente garantir o sucesso nas eleições e 

uma longa permanência no poder (BOUBAKRI et al., 2008). Obedecendo esta 

lógica, sempre que o governo for, diretamente, o acionista majoritário ele irá impor 

seus objetivos não maximizadores de riqueza para os demais acionistas, o que 

refletirá, obviamente, no desempenho econômico financeiro da empresa, assertiva 

esta coerente com os resultados encontrados nesta pesquisa. 

 

A segunda parte da H1 trata do desempenho do valor de mercado das firmas, 

quando o governo é o acionista direto majoritário. A H1 afirma que a relação entre o 

desempenho e a propriedade estatal é negativa, pressuposição baseada na 

proposição teórica de Pedersen e Thomsen (2003) onde conjeturam que ceteris 

paribus, empresas estatais podem vir a ser fracas em termos de medidas de 

desempenho convencionais de valor da empresa, e um maior nível de participação 

do governo poderia resultar em um menor valor da empresa. Para o Brasil, a 

comprovação empírica de Carvalhal-da-Silva (2004) sugere que, quando o governo 

é o principal acionista, em empresas brasileiras, a tendência é que estas sejam 

menos valorizadas. Os resultados obtidos neste, vão de encontro à teoria, pois 

conforme apresentado na tabela 17, o mercado observou de forma positiva as 

empresas, cujo governo tomou parte diretamente da estrutura de propriedade no 

primeiro período de 1999 a 2002, na gestão de Fernando Henrique Cardoso, não 

permitindo assim confirmar esta parte da H1. Para os demais períodos (de 2003 a 

2006, correspondente ao 1º mandato de LULA e de 2007 a 2010, correspondente ao 

2º mandato de LULA), não se observou significância estatística para nenhum tipo de 

participação do governo, ou seja, não foi possível encontrar uma relação entre o 

valor de mercado (medido pelo QTOBIN) e a propriedade governamental. 

  

A H1 ainda trata da posição minoritária direta do governo, alegando uma relação 

positiva com o desempenho econômico financeiro. A literatura afirma que o único 

acionista minoritário que é capaz de trazer implicações para o desempenho, 

certamente, é o governo (WU, 2010). Pressuposição coerente com os estudos de 
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Lazzarini e Musacchio (2010) que investigam a participação minoritária do governo 

brasileiro por meio do BNDES e afirmam que, empresas que disponham desta 

característica acionária serão afetadas, positivamente, no desempenho econômico 

financeiro, à medida que forem capazes de promover investimentos de longo prazo 

e, protegidas da interferência governamental e da potencial expropriação dos 

acionistas minoritários. Nossos resultados suportam esta parte da hipótese, pois foi 

encontrado uma relação positiva entre a participação minoritária direta do governo e 

o retorno sobre o capital próprio (Tabela 16), o que tornam-se coerente com a 

corrente teórica de estratégia política corporativa que enxerga benefícios neste tipo 

de conexão política, juntamente com a incapacidade do governo de impor seus 

objetivos não maximizadores de riqueza segundo a teoria de agência. 

 

A parte da H1 que trata do desempenho do valor de mercado das empresas que 

possuem participação minoritária do governo, a priori não tem sido investigada no 

Brasil. Para que se tome como base, em Taiwan apesar de um contexto diferente, 

onde o governo age em favor das empresas, a participação do governo de forma 

minoritária nas empresas taiwanesas surte efeito positivo para o valor de mercado, 

sendo o oposto do achado para a propriedade majoritária do governo (WU, 2010). 

Os resultados da regressão para a variável em questão (Tabela 17) no primeiro 

período assumem valores positivos, possibilitando assim confirmar esta parte da 

hipótese, ou seja, a participação minoritária direta do governo tende a aumentar o 

valor de mercado das empresas. 

 

A segunda hipótese (H2) trata da participação indireta do governo como acionista, ou 

como exposto anteriormente, por meio de fundos de pensão de empresas públicas e 

privadas e sua relação com o desempenho econômico financeiro e de mercado das 

empresas. Tendo em mente que este tipo de conexão é uma idiossincrasia 

brasileira, justifica o fato de não ter sido investigada anteriormente. Obedecendo aos 

princípios da teoria da estratégia política corporativa e da teoria de agência, 

supomos que seguiria a mesma lógica da participação direta do governo. Pois o 

governo serve como patrono para estes fundos, sendo capaz de influencia-los 

amplamente. Os resultados suportam a ideia de que este tipo de vinculo indireto com 

o governo afeta negativamente o desempenho econômico financeiro quando for a 

níveis majoritários (Tabela 15), como era esperado.  
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Entretanto não foi possível estabelecer uma relação entre a participação indireta 

minoritária do governo com o desempenho econômico financeiro das empresas, 

visto não haver significância estatística para esta variável (GOV-MIN-IND) em 

nenhuma das regressões que vislumbram o desempenho econômico financeiro. 

 

Na segunda parte da H2, que observa o desempenho do valor de mercado, a 

variável GOV-MAJ-IND que identifica a posição majoritária indireta do governo,  

apresentou significância estatística a 10%, e assumiu valores negativos, indicado 

uma relação negativa entre a propriedade majoritária indireta do governo e o 

desempenho do valor de mercado das empresa (Tabela 17), coerente com o 

esperado. Também como esperado, o vinculo indireto a nível minoritário com o 

governo se relaciona positivamente com o desempenho do valor de mercado 

(Tabela 17). 

 

A terceira e última hipótese (H3) sugere que haveria uma relação positiva entre todos 

os tipos de propriedade do governo (direta ou indireta, majoritária ou minoritária) 

com a alavancagem das firmas. Derivados da corrente teórica da estratégia política 

corporativa, que enxerga benefícios nas conexões políticas, e, baseados na 

pressuposição teórica de que empresas conectadas politicamente ao governo teriam 

melhor acesso a financiamentos, melhores taxas e maiores prazos (THOMSEN; 

PEDERSEN, 2000; SAPIENZA, 2004; DINÇ, 2005). Os resultados não permitiram 

confirmar esta hipótese (Tabela 18), pois apenas no 1º período (1999 a 2002, 

mandato de Fernando Henrique Cardoso) a participação majoritária do governo 

assumiu posição significativa estatisticamente e, esta posição foi negativa, obrigando 

a rejeição da hipótese H3, de que empresas conectadas politicamente são mais 

alavancadas. 

 

Em suma, os resultados indicam que no mandato presidencial de Fernando 

Henrique Cardoso o governo mantinha visíveis relações com as empresas e, isso 

era bem visto pelo mercado, apesar de surtir efeitos negativos no desempenho 

econômico financeiro das empresas. No entanto, nos dois mandatos de Luiz Inácio 

Lula da Silva, o mercado não se manifestou, não sendo possível encontrar esta 

relação. Porém, mantiveram-se os efeitos negativos sobre o desempenho 

econômico financeiro das empresas.   
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Para um melhor entendimento das relações entre os indicadores e os tipos de 

propriedade do governo, a tabela 19 explicita de uma melhor forma os resultados 

para as hipóteses formuladas.  

 

Tabela 19 – Indicadores e suas relações com os tipos de propriedades do governo. 

  
ROA  ROAop ROE QTOBIN ALAV AT 

1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 
GOV-MAJ-

DIR 

-* -* -
** 

-* -*  -* -
** 

 +*   -*   

GOV-MIN-

DIR 

        +* +*      

GOV-MAJ-

IND 

     -*    -
** 

     

GOV-MIN-

IND 

         + 
** 

     

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Nota: ** p< 0,10; * p< 0,05. 

 

Constatou-se que a participação direta majoritária do governo se mostrou negativo e 

significante em todos os modelos, confirmando parcialmente a primeira hipótese do 

trabalho, no entanto, assumiu uma relação positiva com o valor de mercado das 

companhias. A participação minoritária direta se mostrou significante e positiva 

quando relacionada com o ROE e o QTOBIN, ou seja, com os desempenhos 

econômico financeiro e de mercado. Este mesmo tipo de participação minoritária 

direta não apresentou significância alguma perante a alavancagem.   

 

E por fim, o vinculo formado com o governo de forma indireta por meio dos fundos 

de pensão de empresas públicas e estatais, quando majoritário assumiu valores 

negativos e significantes na sua relação com os desempenhos econômico financeiro 

e de mercado, e quando minoritário assumiu valor positivo apenas em sua relação 

com o desempenho de mercado, não apresentando significância alguma em relação 

ao desempenho econômico-financeiro e para a alavancagem.    
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5 CONCLUSÕES E SUGESTÕES  

 

 

Apesar de ser uma discussão muito antiga, a participação do governo na economia 

tem tomado destaque na atual literatura brasileira. O quanto, como e onde o governo 

deve se posicionar entra em discussão, principalmente, após a onda de 

privatizações da década de 90. Shleifer (1998) alega que a função do governo é se 

posicionar, principalmente, em setores que não são financeiramente atraentes, mas 

são extremamente importantes para o país, como por exemplo, as áreas de 

infraestrutura e segurança. No entanto, não é o que realmente tem acontecido no 

Brasil. A grandes questões aqui são: o que acontece com as empresas quando o 

governo passa a ser o sócio? A participação do governo nos mais diversos setores 

pode influenciar o desempenho das empresas, por exemplo, na capitação de 

recursos e em outros casos?   

 

A revista Época de 13 de julho de 2011, faz uma analogia entre a economia 

brasileira e um jogo de futebol, considerando o governo federal brasileiro como juiz, 

bandeirinha, goleiro, meio de campo e atacante, devido a sua extensa participação 

em empresas brasileiras. Alega que em 2011 o governo federal brasileiro está 

posicionado como acionista, direta ou indiretamente, em 675 empresas do país. 

Também afirma que em 2010 as vendas das empresas não financeiras, sob 

influência do governo federal, equivalem a 30% do PIB brasileiro, evidenciando a 

vasta presença do governo na economia brasileira. 

 

Levando isso em conta, esta pesquisa teve como principal objetivo identificar e 

analisar a relação entre as estruturas de propriedades, das empresas brasileiras não 

financeiras de capital aberto, na última década, cujo governo tenha participação 

direta ou indireta e, o desempenho econômico financeiro, de mercado e 

alavancagem destas empresas.  

 

Para que esse objetivo fosse atingido foi necessário dividí-lo em partes. A primeira 

parte consistiu em verificar a estrutura de propriedade das empresas brasileiras no 

tocante a concentração, identidades assumidas pelo governo e conexões políticas.  

No que tange a concentração de propriedade, os resultados da pesquisa (tabela 3 e 
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4) mostraram que no Brasil as empresas costumam possuir um majoritário 

controlador, ou seja, em média, o maior acionista possui mais de 60% das ações 

com direto a voto e mais de 49% do total de ações das empresas, tornando explícita 

a existência de um ambiente de estruturas de propriedade concentrada. 

 

Quanto às identidades assumidas pelo governo e conexões políticas, a revisão 

teórica permitiu dividirmos a participação do governo em estruturas de propriedade, 

em quatro formas de participação: 

• O governo como acionista direto majoritário, ou seja, uma empresa estatal. 

• O governo como acionista direto minoritário, isto é, quando o governo não 

detém o controle da empresa, apenas possui uma parcela das ações, 

inclusive por meio de estruturas de propriedade piramidais.  

• O governo como acionista indireto majoritário, uma particularidade brasileira 

em que a coalizão política dominante tem muita influência sobre fundos de 

pensão de empresas púbicas e estatais, descrito por Lazzarini (2011) como 

sendo o governo o último dono. 

• O governo como acionista indireto minoritário, da mesma forma, através dos 

fundos de pensão de empresas públicas e estatais. 

 

A partir destas definições foi possível verificar que o governo brasileiro, sendo ele da 

esfera federal, estadual ou municipal, está diretamente envolvido com 55 empresas 

em 1º nível (quando o governo é o acionista), possuindo em média 49,72% das 

ações com direito a voto. Em 2º nível (quando o acionista é uma empresa estatal, 

com participação direta do governo), está envolvido, diretamente, com 40 empresas, 

possuindo, em média, 54,29% das ações com direito a voto. Por fim, no 3º nível, 

participa diretamente de 21 empresas, com uma média de 59,06% das ações 

ordinárias.  

 

Sua participação indireta é um pouco diferente, pois a título de 1º nível (quando o 

acionista é um fundo de pensão de empresa pública ou estatal) ele tomou parte de 

50 empresas possuindo, em média, 16,61% das ações ordinárias e, em 2º nível, 

reduziu sua participação a 32 empresas que tinham, em média, participação em 

63,44% das ações ordinárias, o que resulta apenas em participações minoritárias do 

governo de forma indireta. Com isso, é possível concluir que o governo está 
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ativamente inserido nas empresas brasileiras e como ator principal no teatro da 

economia. 

 

A segunda parte do objetivo era comparar os desempenhos econômico financeiro, 

de mercado e alavancagem das empresas conectadas politicamente, por meio da 

estrutura de propriedade, com seus pares. Esta etapa necessitou da utilização de 

um estudo estatístico um pouco mais sofisticado, por meio da regressão linear 

múltipla. Os resultados apontam para a existência de uma relação entre a 

participação do governo em estruturas de propriedade e o desempenho econômico 

financeiro, corroborando com os pressupostos teóricos levantados no referencial 

teórico, e que esta relação, na maior parte das vezes, é negativa para o 

desempenho econômico financeiro e positiva para o valor de mercado, sendo 

novamente negativa para a alavancagem.  

 

A terceira parte do objetivo era comparar os desempenhos econômico financeiro, de 

mercado e alavancagem, entre os níveis majoritários e minoritários de propriedade 

estatal das empresas conectadas politicamente, por meio da estrutura de 

propriedade. Fundamentado na literatura que sugere a existência de uma relação 

curvilínea, em que a participação majoritária do governo surtiria efeito negativo sobre 

ambos os desempenhos da empresa e que a redução desta participação, a nível 

minoritário, levaria à inversão deste efeito, apesar do baixo poder explicativo, os 

resultados que apresentaram significância, permitem afirmar que a participação 

majoritária do governo realmente afeta negativamente o desempenho econômico e 

financeiro da empresa. No entanto, afetou positivamente o valor de mercado no 1º 

período (1999 a 2002), correspondente ao segundo mandato presidencial de 

Fernando Henrique Cardoso, contrariando os estudos de Pedersen e Thomsen 

(2003) e Carvalhal-da-Silva (2004). Já quando Luiz Inácio Lula da Silva assumiu o 

governo os resultados não foram favoráveis.   

 

A participação minoritária deveria surtir efeito positivo sobre o desempenho 

econômico e financeiro, segundo previsto por Lazzarini e Musacchio (2010). Os 

resultados não nos permitem afirmar o contrário, pois foi encontrado, apenas em um 

momento, um beta não padronizado que confirmasse a pressuposição de uma 

relação positiva entre a propriedade minoritária do governo e desempenho 
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econômico financeiro. Este resultado está contido no terceiro período (2007 a 2010) 

obtido pela regressão da variável ROE. Para o valor de mercado, no primeiro 

período, as duas formas de participação minoritária do governo mostraram-se 

significantes e assumiram valores positivos, indicando a existência de uma relação 

positiva entre a participação minoritária do governo e o desempenho de mercado 

das empresas (1999 a 2002). Novamente reforçando a visão positiva do mercado 

quanto à gestão do 2º mandato de Fernando Henrique Cardoso. 

 

Referente à alavancagem, apenas em um período houve significância estatística da 

participação do governo quando este é majoritário direto, permitindo acreditar que 

existe uma relação negativa entre empresa estatal e a alavancagem da firma. 

 

Este estudo possui algumas recomendações, para abordagens em estudos 

posteriores, no que tange a estrutura de propriedade e participação do governo 

como acionista, ou melhor, conexões políticas por meio de estruturas de 

propriedade. 

 

• Na identificação da participação do governo, pode-se utilizar uma variável 

contínua com o percentual de participação do governo, em vez de utilizar 

variáveis dummy´s da identificação do tipo de participação do governo. 

• Podem existir outras variáveis de controle que apresentem um melhor poder 

explicativo para os modelos utilizados como, idade da empresa, o risco 

idiossincrático da empresa, o risco de mercado e a qualidade da governança 

corporativa.  

• A utilização do acordo de acionistas para verificar a possível presença do 

governo como controlador em empresas em que ele possua participação 

minoritária. 

• A identificação de outras identidades utilizadas pelo governo, não 

mencionadas neste estudo. 

• A aplicação de outros métodos estatísticos levando em conta o tempo de 

participação do governo como, regressão múltipla, usando dados em painel, 

verificando os efeitos fixos e aleatórios. 
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APÊNDICE A 
 
 
AUTOR NIVEL DE 

PARTICIP
AÇÃO 

RESULTADO 

Boardman & 
Vining (1989) 
  
Em todo o 
Mundo, nas 
500 maiores 
empresas 
não 
americanas  

Majoritária 
direta 
(Privada, 
Mista ou 
Estatal). 

Os resultados fornecem evidências de que, após o controle de uma 
ampla variedade de fatores, as empresas mistas e as estatais 
desempenham substancialmente pior que privadas similares. Em 
termos de indicadores de rentabilidade, as empresas mistas não têm 
melhor desempenho e, muitas vezes, o desempenho é pior que o 
das empresas estatais. Em termos de vendas por empregado, 
empresas mistas fazem melhor que as estatais, mas em termos de 
vendas por ativo, não há diferença substancial. Estes resultados 
indicam que existem diferenças de desempenho entre empresas 
públicas e privadas, em ambientes competitivos.  
 

Majundar 
(1998) 
 
Índia 

Majoritária 
direta 
(Privada, 
Mista ou 
Estatal). 

Os resultados afirmam que empresas controladas pelo governo 
central ou por governos estaduais são menos eficientes que 
empresas mistas ou privadas. Ao passo que, as empresas mistas 
são menos eficientes que as empresas privadas, contradizendo 
resultados anteriores que indicam não haver diferença entre 
empresas estatais e privadas, na India. 
 

Chhibber & 
Majumdar 
(1998) 
 
Índia  

Majoritária 
direta 
(Privada, 
Mista ou 
Estatal). 

Concluiram que as empresas que o estado não tem participação 
majoritária, de fato, desempenham melhor que empresas em que o 
estado tem a maioria das ações, embora, as primeiras também não 
produzam retornos positivos sobre ativos ou vendas.  

Pedersen & 
Thomsen 
(2003) 
 
Europa 

Majoritária 
direta 

Identificaram que a concentração de propriedade tem um efeito 
positivo sobre o valor da empresa, isto, quando o maior proprietário é 
uma instituição financeira ou de outra corporação. Se o maior 
proprietário é uma família ou um único indivíduo, a concentração da 
propriedade não tem efeito sobre o valor da empresa. O efeito é 
negativo se o maior proprietário é uma organização do governo. 
Valor da empresa é encontrado para ter um efeito de retorno positivo 
sobre a concentração da propriedade, exceto, para os governos, que 
detêm participações superiores em empresas de baixo valor.  
 

Ang & Ding 
(2006) 
 
Cingapura 

Majoritária 
Indireta  

Mostram que em Cingapura empresas conectadas ao governo são 
mais valorizadas e com melhor governança corporativa do que um 
grupo, cujo controle não está conectado ao governo. Os resultados 
são válidos mesmo quando controlamos, para a empresa, 
características específicas, tais como: lucratividade, alavancagem,  
tamanho da empresa e a propriedade estrangeira.  
 

Chen, Firth & 
Xu (2009) 
 
China 

Majoritária 
Direta 

Concluíram que a propriedade privada das empresas listadas na 
China, não é, necessariamente, superior a certos tipos de 
propriedade estatal. Os resultados empíricos indicam que a 
eficiência operacional das empresas chinesas listadas, varia 
conforme o tipo de acionista controlador. Empresas afiliadas ao 
governo central executam melhor e, Bureaus de gerenciamernto de 
ativos do governo e empresas privadas tem pior desempenho. 
Empresas afiliadas ao governo local estão no meio.  
 

Li, Yue & 
Zhao (2009) 
 
China 

Majoritária 
Direta 

Mostram que as empresas estatais possuem fácil acesso a 
financiamentos de longo prazo o que é positivamente associado ao 
investimento de longo prazo e, negativamente associado ao 
desempenho da empresa. 
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Ng, Yuce & 
Chen (2009). 
 
 
China 

Majoritária 
Direta 

Os resultados confirmam a hipótese de uma relação convexa entre a 
propriedade estatal e desempenho. Não é apenas da estrutura de 
propriedade encontrada para afetar o desempenho, mas também a 
concentração da propriedade e da balança, de poder afetar o 
desempenho do conjunto. As empresas chinesas com controle misto 
mostram um desempenho, significativamente, pior que as do estado 
ou as empresas privadas, afirmando os problemas de, ambigüidade 
do controle, direitos de propriedade, as questões de agência, os 
objetivos de lucros e rentabilidade.  
 

Poyry & 
Maury (2009) 
 
Rússia 

Majoritária 
direta 

Verificou que empresas cujo estado é o acionista controlador tem 
influência, significativamente, maior que as empresas controladas 
por acionistas controladores domésticos privados, que não oligarcas. 
Ambas as empresas controladas pelo Estado ou oligarcas financiam 
seu crescimento com mais dívidas do que as outras. A rentabilidade 
é negativamente relacionada à alavancagem de todos os tipos de 
sócios controladores, o que indica uma preferência para o 
financiamento interno sobre a dívida. Os resultados indicam que as 
empresas em que os proprietários têm influência política ou vínculos 
com os grandes grupos financeiros, desfrutam de melhor acesso a 
empréstimos. 
 

Wu (2010) 
 
Taiwan 

Minoritária 
Direta 

Encontrou uma relação curvilinear entre participação estatal 
minoritária e o valor da empresa. Alega que os benefícios da 
confiança dos investidores como um resultado da incerteza 
institucional e gerencial devem prevalecer em baixos níveis de 
propriedade estatal, mas os riscos de interferência política podem 
ser um tiro pela culatra e enfraquecer o valor da empresa em níveis 
altos. 
 

Lazzarini & 
Musacchio 
(2010) 
 
Brasil 

Minoritária 
Indireta 

Os resultados sugerem que a participação minoritária de um banco 
de desenvolvimento pode ter um efeito positivo sobre o 
desempenho, desde que, promova investimentos em longo prazo, 
protegidos contra a interferência governamental e de expropriação 
dos acionistas minoritários em potencial.  
 

Quadro 9 – O governo como acionista e o desempenho. 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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APÊNDICE B 
 
NUMERO  DESCRIÇÃO FORMULA 
Formula 
01 

Q de Tobin (TOBIN, 

1969), medida de valor 

das empresas, 

adaptada para a 

realidade brasileira por 

Famá e Barros (2000). 

QTOBIN = VM+ ET                                                          

  AT 

Onde: 

� VM = Valor de mercado das ações 

ordinárias mais o Valor de mercado das 

ações preferenciais. 

� ET = Valor contábil do exigível total 

(passivo circulante menos o ativo 

circulante mais o exigível em longo prazo 

menos os estoques). 

� AT = Ativo Total da Firma. 

Quadro 10 – Fórmula do QTOBIN. 
Fonte: Elaborado pelo autor. 


