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RESUMO 

 

 

Business Groups (BG) são formas organizacionais diversificadas muito comuns em 

países emergentes que congregam várias empresas sob o controle de uma família 

ou reduzido número de pessoas (KHANNA; YAFEH, 2007; SCHNEIDER, 2008). 

Esse tipo de estrutura é responsável por um significativo percentual do Produto 

Interno Bruto (PIB) e com frequência congrega as maiores empresas privadas de 

seu país (CASANOVA, 2009; GHOSH, 2010). Diversos trabalhos buscam explicar a 

formação dos BG tendo como base distintas teorias: a Teoria Institucional (LEFF, 

1978; KHANNA; PALEPU, 2000a); a Economia Política (SCHNEIDER, 2009a; 2010); 

a Sociologia (GRANOVETTER, 1994; 2005); e a Resource-based View (GUILLÉN, 

2000). Essas teorias apresentam mecanismos, por vezes complementares, que 

indicam razões para explicar a existência dos BG em economias emergentes. 

Durante as três últimas décadas, algumas economias emergentes conduziram 

reformas de mercado visando maior integração com outras nações sob o ponto de 

vista do comércio, inclusive o Brasil. Consequências das reformas incluem a 

abertura do mercado interno e a introdução de mecanismos comuns de 

intermediação financeira. A liberalização econômica decorrente limitou a ação de 

governos outrora protecionistas e expôs empresas nacionais à competição 

internacional. Tais alterações geraram profundas mudanças nas empresas desses 

países, e dentro desse contexto, o presente trabalho se propõe a analisar os 

efeitos das mudanças institucionais na importância dos BG na economia 

brasileira no período de 2001 a 2009. A Teoria Institucional foi utilizada para essa 

análise (NORTH, 1990). Um dos critérios para efetuar essa análise é calcada na 

Teoria de Custos de Transação, desenvolvida a partir de trabalhos de Coase (1937). 

Os BG, e não a firma, representam a unidade de análise do estudo, e o critério para 

definí-los o de propriedade. Os dados agregados dos BG foram obtidos no anuário 

Valor Grandes Grupos (jornal Valor Econômico), e a amostra final contou com 1800 

distintas observações de 328 BG. O ambiente institucional foi mensurado a partir de 

diversas variáveis oriundas de duas bases de dados: o índice de reformas 

estruturais do FMI (Fundo Monetário Internacional) e o World Competitiveness 

Yearbook. Para a análise dos dados optou-se por um modelo de efeitos não 

observados para dados em painel (UEM - Unobserved Effects Panel Data Model). 



 
 

As regressões foram executadas usando efeitos fixos (FE) e efeitos aleatórios (RE). 

Foi testado o efeito direto das reformas institucionais e o efeito moderador que o 

controle do governo pode exercer sobre os BG. Os resultados confirmam a 

significância da relação entre o ambiente institucional e a importância dos BG. O 

efeito moderador do controle do governo também se mostrou significante, indicando 

que quando o governo é sócio dos BG, a relação é afetada. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Business Groups. Teoria Institucional. Ambiente institucional. 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Business Groups (BG) – legally independent firms that are controlled by a 

family or a small group - are ubiquitous in emerging markets (KHANNA; YAFEH, 

2007; SCHNEIDER, 2008). BG are responsible for a significant share of Gross 

Domestic Product (GDP) and often encompass the country‟s largest private 

companies (CASANOVA, 2009; GHOSH, 2010). Several theories offer explanations 

for BG‟s creation: Institutional Theory (LEFF, 1978; Khanna, Palepu, 2000a) Political 

Economy (Schneider, 2009a, 2010), Sociology (Granovetter, 1994, 2005), and the 

Resource-based View (Guillén, 2000). All these theories use mechanisms, 

sometimes complementary, to explain existence of BG in emerging economies. 

Several emerging economies, including Brazil, led promarket reforms during the last 

three decades aimed at world trade integration. Reforms consequences include the 

opening of domestic markets and the introduction of common mechanisms for 

financial intermediation. Economic liberalization restricted protectionist procedures by 

governments and exposed domestic firms to international competition. 

This dissertation analyzes the effects of institutional environment changes in BG‟s 

importance in the Brazilian economy. Institutional Theory was used for this analysis. 

Institutions define and limit the set of choices of  society (North, 1990). The analysis 

is grounded on Transaction Cost Economy (Coase, 1937). The unit of analysis of this 

study is the BG, not the firm. Ownership criterion was used to define BG boundaries. 

Consolidated BG data was obtained in Valor Grandes Grupos magazine, published 

by Valor Econômico Journal. The final sample was formed by 1800 observations 

from 360 distinct BG from 2001 to 2009. . In order to assess market reforms we used 

International Monetary Fund‟s structural reforms index and several indicators from 

the World Competitiveness Yearbook, published by IMD (International Institute for 

Management Development). Propositions were tested using Unobserved Effects 

Panel Data Model, such choice aims at controlling for unobservables, which are 

accomplished by both fixed effects and random effects methods. Tests included 

institutional environment direct effects and government ownership moderating 

effects. Results confirm that both effects are significant.   

      

KEYWORDS: Business Groups. Institutional Theory. Institutional environment. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 Problema de Pesquisa 

 

 

Business Groups (BG) representam uma forma de organização empresarial 

muito comum em vários países emergentes (GHEMAWAT; KHANNA, 1998; 

KHANNA; YAFEH, 2007, SCHNEIDER, 2008). Esse tipo de estrutura é responsável 

por um significativo percentual do Produto Interno Bruto (PIB) e com frequência 

congregam as maiores empresas privadas de seu país (KHANNA; PALEPU, 1997; 

2000b; KHANNA; RIVKIN, 2001; CASANOVA, 2009; GHOSH, 2010). Na China, por 

exemplo, a relevância dos BG pode ser constatada pela sua contribuição na 

produção industrial do país, cerca de 60% (YIU; BRUTON; LU, 2005). Apesar de 

existirem algumas variações entre países, geralmente os BG se apresentam como 

um diversificado conglomerado de empresas que age de forma coordenada, 

controlado por uma família ou por um número muito reduzido de pessoas.  

Empresas auferem vantagens ao fazer parte de um BG de diversas formas: 

pelo acesso a recursos financeiros a baixo custo; pelo facilitado acesso a matérias-

primas e mercados; pelo compartilhamento de investimentos em pesquisa e 

desenvolvimento; e de forma geral, pelos ganhos de escala em diversas atividades, 

como contratação de serviços e treinamento de pessoal. Singh e Gaur (2009) 

alertam que em países como China e Índia, empresas afiliadas aos BG 

compartilham de grande reputação e prestígio, além de benefícios que um bom 

relacionamento com governos pode propiciar. 

Os BG praticamente inexistem em países desenvolvidos (HOSKISSON et al, 

2005), com raras exceções, como Suécia (COLLIN, 1998), Israel (MAMAN, 2002) e 

Japão (AOKI, 1990). Algumas teorias buscam explicar a formação dos BG: a Teoria 

Institucional (LEFF, 1978; KHANNA; PALEPU, 2000a); a Economia Política 

(SCHNEIDER, 2009a); a Sociologia (GRANOVETTER, 1994); e a Resource-based 

View (GUILLÉN, 2000). Todas essas teorias apresentam mecanismos, por vezes 

complementares, que indicam razões para explicar a existência dos BG em 

economias emergentes. 
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Durante as três últimas décadas, algumas economias emergentes como 

Chile, Índia, México e Brasil conduziram reformas de mercado, visando maior 

integração com outras nações sob o ponto de vista do comércio. Tais reformas 

buscaram a inserção das economias na comunidade internacional sob a orientação 

de órgãos financeiros supranacionais, por vezes seguindo um padrão de ações que 

foi conhecido pelo termo Consenso de Washington (WILLIAMSON, 2004 ). Uma das 

consequências do movimento nesses países foi a abertura do mercado e introdução 

de mecanismos comuns de intermediação financeira. A liberalização econômica 

decorrente limitou a ação de governos outrora protecionistas e expôs empresas 

nacionais à competição internacional. 

Com o passar do tempo, tais nações emergentes passaram a apresentar 

nas suas economias algumas características semelhantes às notadas em países 

desenvolvidos. Essa mudança, de acordo com as teorias supracitadas, deveria gerar 

uma diminuição da importância dos BG em prol de estruturas empresariais com 

reduzido grau de diversificação e controle difuso, como se observa em economias 

liberais mais maduras. No entanto, em vários países emergentes onde ocorreram 

reformas institucionais, os BG não tiveram sua importância econômica reduzida 

(SCHNEIDER, 2008; CASANOVA, 2009).  

O trabalho de Hoskisson et al (2005) justifica esse fenômeno pela 

capacidade dos BG se reestruturarem, movimento denominado por ele de refocus, 

que propiciou uma adaptação dos BG a uma nova realidade de mercado. Outra 

forma de justificar a existência dos BG é vê-los como mecanismos de governança, já 

que por vezes formam estruturas societárias piramidais (LA PORTA et al, 1997), que 

permitem o controle efetivo dos fluxos de caixa de todo o grupo, a partir de uma 

participação societária não majoritária (SINGH; GAUR, 2009). Outra linha de 

pensamento, a Economia Política, justifica essa resiliência pela capacidade 

desenvolvida pelos BG de se relacionarem com o agente econômico governo e dele 

obterem benefícios que sustentam a sua importância na economia (SCHNEIDER, 

2009a; 2009b).  

O presente trabalho se propõe a analisar os efeitos das mudanças 

institucionais na importância dos BG na economia brasileira. A Teoria Institucional 

tem sido usada com frequência como marco teórico em trabalhos sobre negócios 

internacionais (WAN; HOSKISSON, 2003; PENG; WANG; JIANG, 2008). Instituições 

são definidas de forma mais ampla como quaisquer tipos de restrições ou limites 
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existentes para as interações entre as pessoas (NORTH, 1990). Portanto, 

instituições estruturam os incentivos e restrições a trocas de qualquer natureza e 

não somente as mercantis. 

Instituições garantem a estabilidade no convívio entre as pessoas e 

estruturam a vida social nas dimensões social (DIMAGGIO; POWELL, 1983) e 

econômica (COASE, 1998). Dessa forma, o poder das instituições é exercido não só 

nas relações econômicas (NORTH, 1990) e nas relações políticas (HENISZ, 2000), 

mas também nas normas sociais e códigos culturais (WILLIAMSON, 2000). O efeito 

combinado dos incentivos e restrições é refletido na tomada de decisões dos 

agentes econômicos.  

A Teoria Institucional está estruturada em três pilares interligados: o 

regulatório, ou legal; o normativo, ou social; e o cognitivo, ou cultural (NORTH, 

1990). Todos os pilares afetam as estratégias das empresas, uma vez que 

instituições formais e informais influenciam o nível de concorrência do mercado. 

Como empresas adquirem seus insumos em mercados regulados por instituições, a 

decisão entre adquirir ou desenvolver recursos é, em parte, definido pelo ambiente 

institucional (KHANNA; PALEPU, 1997). 

A influência do ambiente institucional também se estende às práticas de 

governança (WILLIAMSON, 1998). Empresas inseridas em ambiente institucional 

orientado para o mercado tendem a apresentar mais transparência em suas 

práticas, o que pode gerar processos de alocação de recursos mais eficientes 

(AGUILERA; JACKSON, 2003). 

Estudos organizacionais têm dado crescente ênfase às forças institucionais 

e sua influência sobre a estratégia das empresas (NEWMAN, 2000; HENISZ, 2000; 

PENG; LEE; WANG, 2005; PENG; WANG; JIANG, 2008). Alguns autores voltaram 

sua atenção às mudanças institucionais e as formas pelas quais empresas 

respondem a esse tipo de alteração no ambiente (HENISZ, 2000; HOFFMAN, 1999; 

NEWMAN, 2000; PENG, 2003). Uma das consequências das mudanças 

institucionais é a alteração dos custos associados à atuação das empresas em 

contextos econômicos, políticos e sociais (AOKI, 1990; NORTH, 1990; 

GRANOVETTER, 1994). Instituições podem exercer grande influência sobre o 

desempenho das economias nacionais, e a teoria institucional se propõe a estruturar 

formas de analisar esse efeito.  
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Uma das formas de efetuar essa análise é calcada na Teoria de Custos de 

Transação (Transaction Costs Economics, TCE), desenvolvida a partir de trabalhos 

de Coase (1937). A TCE não considera mercados e firmas como elementos 

preexistentes, Coase sugeria que firmas e mercados eram formas alternativas de 

desempenhar o mesmo papel na economia e a alocação de recursos era uma 

decisão cujos determinantes poderiam ser analisados (WILLIAMSON, 1998b).  

Três são os elementos básicos nos quais se baseia a TCE. O primeiro é 

considerar a transação como unidade de análise; o segundo é entender a existência 

da firma como um mecanismo que visa à redução de custos; e o terceiro é 

considerar que os limites da firma são definidos dinamicamente pelo equilíbrio entre 

o custo transacional em mercados externos e internos à firma (WILLIAMSON, 1985). 

De acordo com a TCE, é possível que se observem anomalias na estrutura 

de custos em um ambiente formado por várias firmas e surjam falhas de mercado, 

situações em que as fronteiras das firmas podem se alterar significativamente. As 

condições propostas pela TCE para que ocorram falhas de mercado são: 

complexidade ambiental e incerteza; reduzido número de agentes econômicos 

ofertantes e demandantes de bens transacionáveis; uso de ativos específicos na 

produção; e possibilidade de agentes econômicos agirem de forma oportunista 

(WILLIAMSON, 1985). Todas essas condições são passíveis de ocorrer em países 

emergentes. 

O principal efeito da existência de falhas de mercado no ambiente é o 

aumento dos custos de transação externos à firma, fazendo com que seja mais 

vantajoso incorrer com os custos de transação associados ao desenvolvimento 

interno das atividades: os custos de coordenação. Ambientes institucionais com tais 

características são propícios para o desenvolvimento de empresas diversificadas 

que pouco dependem de agentes econômicos externos para desenvolver suas 

principais atividades. 

A partir do conceito de falhas de mercado da TCE, a Teoria Institucional 

sugere que o ambiente institucional pode apresentar limitações em três esferas: no 

mercado de produtos, de capitais e de trabalho (PENG; HEATH, 1996; KHANNA; 

PALEPU; SINHA, 2005). Permeando essas três esferas, há o sistema legal e 

regulatório. Os custos de transação em mercados com limitada observância a leis e 

contratos são elevados pelos mecanismos de proteção que as empresas precisam 

utilizar (HOSKISSON et al, 2001). 



17 

 

Limitações no mercado de produtos englobam restrições à mobilidade de 

fatores de produção e à aquisição e transmissão de informações, práticas 

monopolistas e oligopolistas e não observância dos direitos de propriedade. No 

mercado de capitais, as falhas podem se apresentar como reduzida oferta de capital 

e insipientes intermediários financeiros como bolsas de valores e bancos comerciais. 

No mercado de trabalho, as limitações podem se revestir de altos custos para 

contratação e dispensa de pessoal e na ausência de pessoal capacitado nas 

quantidades demandadas pelas empresas (NORTH, 1990). 

O mercado de capitais, talvez por ser o mais monitorado dos três, exibe de 

forma mais clara as diferenças institucionais entre países emergentes e 

desenvolvidos e é o foco de grande parte dos estudos sobre os BG (KHANNA; 

RIVKIN, 2001). Os primeiros trabalhos a explorar falhas do mercado de capitais são 

creditados a estudos sobre o sistema financeiro japonês na década de 1980 (AOKI, 

1990), onde os BG japoneses (keiretsu) gozavam de acesso privilegiado a recursos 

e custos menores. 

No entanto, não há razões sob o ponto de vista teórico para focar análises 

sobre os BG somente no mercado de capitais (KHANNA; PALEPU, 2000b). Os 

mercados de produtos e de trabalho podem apresentar imperfeições tão relevantes 

quanto às do mercado de capitais, e todas podem auxiliar ao entendimento dos 

determinantes da existência dos BG. 

A essas três esferas, North (1990) acrescenta como relevante a 

infraestrutura legal e regulatória, pois anomalias podem elevar significativamente os 

custos de transação das empresas. Falhas dessa esfera incluem a corrupção, 

sistema judiciário falho, limitada ação de agências governamentais reguladoras e a 

não observância de contratos e leis. Khanna e Yafeh (2007) atribuem a criação de 

estruturas piramidais nos BG à limitada proteção de investidores e à inadequada 

observância da lei. 

Nesse contexto, os BG surgem como uma resposta às falhas de mercado, já 

que são capazes de desenvolver estruturas mais eficientes do que as estruturas 

existentes à sua disposição nos mercados de capitais, de produtos ou de trabalho 

(KHANNA; RIVKIN, 2001; KHANNA; PALEPU, 1997; PENG, 2003). Enquanto os BG 

ou empresas forem capazes de gerar produtos e serviços a custos mais reduzidos 

do que o mercado oferece, tais estruturas continuam a se diversificar e ampliar sua 

atuação(TEECE, 1982; NORTH, 1990; PORTER, 1990; WAN; HOSKISSON, 2003).  
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De forma análoga, a medida que o ambiente institucional se altera e reduz 

as falhas de mercado, é de se esperar que os custos de transação externos à firma 

sejam reduzidos, e que os incentivos à diversificação diminuam. Os BG não podem 

prosperar em tal ambiente. Portanto, a redução de falhas de mercado, segundo a 

Teoria Institucional, deve estar associada à predominância de firmas especializadas 

em detrimento dos BG. Com a ausência das falhas de mercado, o escopo dos BG 

deve ser semelhante ao de corporações multidivisionais, em que a diversificação 

não deve prosperar (ANAND; SINGH, 1997; PALICH; CARDINAL; MILLER, 2000). 

Uma questão de pesquisa que motivou inúmeros trabalhos é o entendimento 

dos benefícios que a filiação da firma a um BG pode proporcionar. (CHANG; HONG, 

2000; GUILLÉN, 2000, KHANNA; PALEPU, 2000a; KHANNA; RIVKIN, 2001; 

CLAESSENS; FAN; LANG, 2006; LEE; PENG; LEE, 2008). Alguns resultados 

empíricos desses trabalhos sugerem que empresas pertencentes aos BG podem 

apresentar desempenho superior às suas concorrentes em mercados emergentes, 

mesmo em países em que falhas de mercado são limitadas. No entanto, em vários 

estudos foi observado que empresas afiliadas a BG apresentam desempenho 

inferior à media da indústria, tanto em países desenvolvidos como Japão e França, 

quanto em economias de menor porte, como Peru e Nigéria (CARNEY et al, 2011). 

Tais resultados, não conclusivos, revelaram a necessidade de melhor explorar o 

ambiente institucional, gerador das falhas de mercado, com o objetivo de melhor 

entender o papel dos BG. 

Pesquisas sobre o ambiente institucional confirmaram que a alocação de 

recursos nas empresas é afetada pelas condições desse ambiente, como também 

são afetadas as práticas de governança (LA PORTA; LOPEZ-DE-SILANES; 

SHLEIFER, 1999; AGUILERA; JACKSON, 2003). Tais trabalhos sugerem que 

quando instituições são mais eficientes, empresas tendem a manter práticas de 

governança mais transparentes e processos de alocação de recursos mais 

eficientes. 

Pesquisas adicionais sobre o ambiente institucional revelaram o seu caráter 

dinâmico. Elas procuraram identificar como as mudanças ocorrem e as formas pelas 

quais as empresas reagem a elas (GREENWOOD; HININGS, 1996; HOFFMAN, 

1999; NEWMAN, 2000; THORNTON, 2002; PENG, 2003; KIM; KIM; HOSKINSSON, 

2010).  
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Mudanças institucionais geralmente ocorrem de forma paulatina. Peng 

(2003) sugere um modelo de dois estágios para descrever o processo de mudança 

institucional em economias emergentes. A primeira fase é chamada de fricção 

institucional e a segunda de convergência institucional. 

Na fase de fricção institucional ainda coexistem no ambiente instituições 

antigas e novas, já que as mudanças não ocorrem de forma instantânea. Nessa fase 

também se observam atritos entre os agentes econômicos e inconsistências entre as 

instituições formais e informais (e.g. valores e crenças). 

A fase de convergência institucional se caracteriza pela formação de uma 

nova lógica baseada no mercado e abandono de instituições centradas no Estado 

(ou antigos fatores dominantes). As instituições informais passam a se alinhar às 

instituições formais, através de novas configurações. Esta estabilidade gera nas 

empresas a necessidade de se reposicionarem perante o novo status institucional. 

Esta tese se propõe a abordar o efeito do ambiente institucional sobre os BG 

no Brasil, somente na fase de convergência institucional, conforme Kim, Kim e 

Hoskinsson (2010), pois na fase de fricção o comportamento das empresas é 

errático e defensivo, não refletindo necessariamente suas estratégias, mas apenas 

reações a mudanças. 

Tomando como base a problemática exposta, a seguinte questão norteia 

esta pesquisa: 

 

Alterações institucionais posteriores às reformas de mercado da década de 

1990 são capazes de gerar efeitos na importância dos BG na economia 

brasileira? 

Para investigar esse efeito foram utilizadas informações sobre o ambiente 

institucional do Brasil após as reformas ocorridas a partir de 1990, período em que 

ocorreu estabilização da moeda, consolidação e ampliação da bolsa de valores, 

abertura comercial, regulação de mercados e um amplo programa de privatizações. 

Apesar das reformas no mercado de capitais terem sido mais significativas do que 

nos mercados de trabalho e de produtos na América Latina (FRAILE, 2009), a 

validação empírica das hipóteses é focada nas alterações institucionais em várias 

dimensões. 
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1.2 Objetivos Geral e Específicos 

 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

 

O objetivo geral do trabalho é analisar o efeito de alterações institucionais na 

importância dos BG na economia brasileira, após as reformas de mercado ocorridas 

na década de 1990. 

 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

 

Os objetivos específicos do trabalho são: 

- Descrever as reformas institucionais ocorridas no Brasil na década de 1990; 

- Descrever a evolução dos BG no Brasil nas últimas cinco décadas;  

- Analisar o ambiente institucional do Brasil após as reformas de mercado da 

década de 1990; 

- Mensurar a importância dos BG na economia brasileira no período posterior às 

reformas de mercado da década de 1990; 

- Mensurar o efeito de alterações institucionais na importância dos BG na economia 

brasileira no período de 2001 a 2009. 

 

 

1.3 Justificativa 

 

 

As reformas institucionais foram alvo de diversos estudos relacionados à 

estratégia e ao desempenho empresarial em países emergentes, já que provocaram 

significativas mudanças na economia e no relacionamento das empresas com o 

restante do mundo (PENG, 2003; PENG; ZHOU, 2005; DIELEMAN; SACHS, 2006; 
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SAHAY; GOYAL, 2006; MA; YAO; XI, 2006; LEE; PENG; LEE, 2008; CUERVO-

CAZURRA; DAU, 2009; KIM; KIM; HOSKINSSON, 2010). Apesar da extensa 

discussão, Peng, Lee e Wang (2005) consideram que o ambiente institucional ainda 

é um tema central na pesquisa sobre estratégia em países emergentes a ser 

explorado.  

Por se tratar de um fenômeno relativamente novo, observado com maior 

ênfase apenas no final do século XX, mecanismos relacionados às reformas ainda 

são pouco conhecidos e várias das suas implicações não foram investigadas com 

profundidade (DIELEMAN; SACHS, 2006). Aspectos macroeconômicos também são 

alvo de estudos sobre o ambiente institucional, principalmente os relacionados ao 

crescimento econômico, estabilidade política, e sua influência sobre decisões de 

investimento do setor privado (HENISZ, 2000). 

Na Coréia do Sul, país em que as reformas datam da década de 1970 e que 

apresenta índices de desenvolvimento elevados, estudos sobre os BG (localmente 

denominados Chaebols) buscaram elucidar distintos aspectos do ambiente pós-

reformas. Em vários aspectos não há consenso nos resultados das pesquisas, um 

dos aspectos é o efeito dos BG sobre o desempenho das firmas afiliadas. (CHANG; 

HONG, 2002; CHANG, 2003; BAEK; KANG; PARK, 2004; LIM; KIM, 2005; LEE; 

PENG; LEE, 2008).  

Na Índia, país com elevado número de BG e cujas reformas foram iniciadas 

em 1989 (CAPPELLI et al, 2010), recente estudo empírico de Gaur e Kumar (2009) 

revela que a filiação aos BG continua relevante na Índia após as reformas, mas 

alerta que esse efeito tende a ser diminuído quando há a internacionalização das 

atividades. 

No entanto, o ambiente institucional pós-reformas de mercado é recente na 

América Latina e poucas pesquisas foram desenvolvidas nessa região com esse 

foco (NICHOLLS-NIXON et al, 2011). Estudos sobre Chile e México apresentam-se 

como exceções. O Chile foi um dos primeiros países da América Latina a 

implementar reformas de mercado. As primeiras reformas chilenas iniciaram em 

1973, quando o governo Allende foi deposto por Pinochet, mas uma crise cambial e 

de crédito em 1981 interrompeu o movimento. Em 1985, um novo conjunto de ações 

foi deflagrado com privatização em vários setores, sendo a assistência social o mais 

emblemático. Em 1990, com a volta da democracia, mais reformas foram 
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implementadas e ocorreu a primeira emissão de um ADR (American Depositary 

Receipt) por uma empresa chilena.  

Um dos trabalhos sobre a economia chilena pós-reformas é o de Khanna e 

Palepu (2000b), cujos achados revelam que a filiação aos BG permanece sendo 

relevante, e que os BG não se comportam como meros conglomerados 

diversificados que reduzem os custos de transação de empresas afiliadas. Há 

inferências sobre a relevância dos benefícios associados à formação de redes de 

empresas, cujos laços familiares, étnicos e sociais podem ir além da redução de 

custos. 

Outro país em que reformas recentes alteraram o perfil da economia foi o 

México. Casanova (2009) relata as reformas institucionais que propiciaram a entrada 

do país no NAFTA (North American Free Trade Agreement) em 1995. 

Consequências incluem o fortalecimento dos BG no país e a entrada de cinco 

empresas filiadas aos BG mexicanos na lista Fortune’s Global 500, das 500 maiores 

empresas do mundo. 

Os trabalhos de Peng e Zhou (2005) e Dieleman e Sachs (2006) apontam 

para a necessidade de maiores estudos sobre as transições institucionais em países 

emergentes, já que o seu efeito sobre a estratégia das empresas ainda não foi 

explorado. Em trabalho mais recente, Lee, Peng e Lee (2008) reconhecem que seu 

estudo sobre as transições institucionais na Coréia utilizam medidas simples e são 

muito superficiais, e que os mecanismos que explicam como tais mudanças 

institucionais afetam as empresas são desconhecidos. 

Nesse contexto, o presente trabalho visa contribuir para o melhor 

entendimento do fenômeno BG, através da análise do seu comportamento no Brasil, 

após um período de mudanças significativas em seu ambiente. Em estudo sobre a 

resiliência dos BG em países emergentes, Schneider (2008) conclui que aspectos 

teóricos relacionados aos BG podem ser esclarecidos a medida que tais países 

passem por reformas que tornem efetivos sistemas legais e mercados financeiros. 

Khanna e Yafeh (2007) alertam para as vastas diferenças existentes entre os BG de 

diversos países e da necessidade de estudos que contemplem maior amplitude de 

dados, não somente através de séries (dados em painel), mas também pela inclusão 

de maior número de variáveis. 

Estudos sobre os BG no Brasil são escassos e em geral abordam o período 

anterior às reformas (GUILLÉN, 2000; KHANNA; RIVKIN, 2001; HOSKISSON et al, 
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2005; KHANNA; YAFEH, 2007). Observam-se igualmente estudos cujo foco recai 

sobre a evolução histórica dos BG brasileiros (BONELLI, 1998; ALDRIGHI; 

POSTALI, 2010), aspecto relevante para o entendimento desse fenômeno e que é 

abordado no presente trabalho no segundo capítulo. 

Trabalhos que utilizam como unidade de análise os BG não são comuns, 

exceções focaram seus estudos somente em países asiáticos como a Coréia e 

Taiwan (CHANG; HONG, 2002; MAHMOOD; MITCHELL, 2004; LUO; CHUNG, 

2005). Estudo bibliométrico de Carney et al (2011) reforçam essa afirmação ao fazer 

uma meta-análise com 141 estudos em 28 países com o intuito de sintetizar as 

pesquisas já realizadas com os BG. 

 

 

1.4 Delimitação do Estudo 

 

 

O estudo se propõe a analisar o fenômeno no contexto brasileiro em um 

intervalo de tempo determinado, de 2001 a 2009. Essa decisão visa à observância 

dos efeitos do ambiente institucional, após o turbulento período de reformas no 

Brasil da década de 1990, época em que também foram observadas mudanças 

institucionais sob forma de crises na Ásia e Rússia, em 1997-1998, além do estouro 

da bolha especulativa da internet às vésperas do ano 2000. 

O período de análise buscou representar um horizonte de tempo longo o 

suficiente para que os efeitos transientes pudessem ser destacados, mas que, ao 

mesmo tempo, fosse posterior ao ciclo de mudanças institucionais ocorridas no 

Brasil. Várias dessas mudanças foram muito significativas para a economia, das 

quais se incluem a estabilização monetária a partir do plano Real, em 1995, e o 

programa de privatizações, que se estendeu até o final dos anos 1990. 

O uso de somente um país para a análise deve-se também à preocupação 

de não incluir possíveis variáveis intervenientes ao mesclar informações de diversos 

países. Pesquisas que abordam múltiplos países geralmente se transformam em 

estudos de casos múltiplos, ao invés de gerar uma amostra consolidada com 

informações que possa ser analisada simultaneamente (KHANNA; PALEPU, 1997; 

GUILLÉN, 2000). 
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1.5 Estrutura do Trabalho 

 

 

O trabalho está estruturado em cinco capítulos: introdução; referencial 

teórico; metodologia; apresentação e discussão dos resultados; e conclusão. 

O referencial teórico é dividido em três partes: a primeira aborda os 

fundamentos da teoria institucional e faz uma análise de trabalhos teóricos e 

empíricos que abordam os BG em vários países, a segunda parte trata da gênese e 

desenvolvimento dos BG no Brasil, e a terceira descreve as reformas institucionais 

ocorridas no Brasil na década de 1990.  

O capítulo de metodologia inicialmente apresenta as fontes de dados 

utilizadas e formaliza a operacionalização das variáveis do modelo. São comentadas 

e justificadas as decisões de pesquisa, discutidas as técnicas de análise dos dados 

e apresentados os modelos a serem testados. 

No capítulo seguinte, denominado apresentação e discussão dos resultados, 

os resultados das regressões e testes de robustez são mostrados. A interpretação e 

análise dos achados são comentadas à luz da hipótese de pesquisa.  

O último capítulo, conclusão, discute implicações gerenciais e acadêmicas 

dos resultados. São também apresentadas as limitações do estudo e sugestões de 

desdobramento do trabalho visando pesquisas futuras. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

2.1 Business Groups 

 

 

Business Groups (BG) são formas organizacionais que congregam várias 

empresas sob o controle de uma pessoa, família ou reduzido número de pessoas. 

Geralmente as empresas afiliadas aos BG são independentes e operam em diversas 

indústrias, o que confere aos BG alto grau de diversificação. 

Não há uma única maneira de definir um BG, uma abordagem comumente 

observada em pesquisas é a definição de um critério funcional para estabelecer as 

suas fronteiras. Um critério comum é o de propriedade, mas qualquer outro vínculo, 

formal ou informal, pode ser utilizado. Relações de parentesco, étnicas, religiosas ou 

outro tipo de afinidade podem igualmente ser utilizados, porém a sua 

operacionalização em estudos empíricos é limitada. A definição funcional de BG 

adotada no presente trabalho é abordada em tópico a seguir. 

BG são comuns em diversos países emergentes, e com frequência 

congregam as maiores empresas do seu país e boa parte da economia. Isso é 

observado na Índia (CAPPELLI et al, 2010), China (YIU; BRUTON; LU, 2005), 

Coréia (KIM; KIM; HOSKISSON, 2010), México (CASANOVA, 2009), Rússia 

(PEROTTI; GELFER, 2001), Hong Kong (LA PORTA et al, 1997), Indonésia, 

Malásia, Tailândia (CLAESSENS; DJANKOV; LANG, 2000b), apenas para citar 

alguns países. Carney et al (2011) identificaram a existência de BG em 28 países. 

Vários nomes são usados para fazer referência a essa forma de associação: 

Chaebol na Coréia, Keiretsu no Japão, casas de negócios na Índia e Grupos na 

América Latina. Embora seja uma forma de associação generalizada em diversas 

partes do globo, BG apresentam padrões distintos em cada país, e seu padrão de 

comportamento não pode ser generalizado (KHANNA; RIVKIN, 2001).  

Uma das linhas de pensamento mais aceitas para justificar a criação de BG 

em países emergentes é baseada em falhas de mercado. Nessa visão, BG se 

apresentam como respostas a existência de condições de negócio desfavoráveis ou 

limitantes, como ausência de infraestrutura de comunicações e transporte, oferta de 

crédito, ou sistema legal eficiente. A teoria institucional, a sociologia, a RBV 
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(Resource Based View) e a economia política tentam explicar o fenômeno de formas 

distintas, porém complementares. 

A Teoria Institucional é uma linha de pensamento que utiliza a Economia dos 

Custos de Transação (COASE, 1937; WILLIAMSON, 1979; 1998b) como uma das 

formas de explicar a criação e o crescimento da firma. Um dos primeiros trabalhos a 

usar essa teoria em BG foi LEFF (1978), que sugeriu o empreendedorismo em um 

ambiente com falhas de mercado como o responsável pela criação dos BG. As 

falhas supridas pela formação dos BG incluem imperfeições no mercado de capitais, 

no mercado de produtos, e no mercado de trabalho (KHANNA; PALEPU, 2000b ). 

As limitações do mercado de capitais estão na gênese de estudos sobre BG, 

em parte por serem mais facilmente mensuráveis, mas também porque em um dos 

primeiros países em que os BG foram estudados, o Japão, essa característica 

estava claramente presente (CAVES; UEKUSA, 1976). Estudo sobre os BG 

japoneses conduzido por Aoki (1990) relata que uma das características desses BG 

era o controle de uma instituição financeira. Praticamente todos os BG eram 

proprietários de um banco, isso permitia que empresas afiliadas obtivessem recursos 

financeiros em abundância e com taxas de juros menores. 

As falhas de mercado de trabalho também podem ser reduzidas ou 

eliminadas através da ação coordenada das empresas de um BG. Uma forma 

comum observada é o compartilhamento de profissionais especialistas, inclusive 

executivos, para suprir deficiências da oferta de trabalho. Cappelli et al (2010) 

afirmam que nos programas de formação e treinamento de executivos do grupo 

indiano Tata, os gerentes fazem rodízio em várias empresas do grupo, e que 

durante suas carreiras, as transferências entre as empresas do grupo são 

frequentes. Isso permite que a falta de funcionários qualificados no mercado seja 

suprida por um mecanismo interno. 

As falhas do mercado de produtos podem ser supridas da mesma forma por 

mecanismos internos. O porte dos BG permite ganhos de escala em diversas 

atividades e serviços não supridos pelo mercado onde as empresas afiliadas atuam. 

Uma alternativa é o desenvolvimento de fornecedores, porém nem sempre é viável. 

O grupo Odebrecht em sua operação em Angola, por exemplo, contava com a 

necessidade de transportar milhares de funcionários diariamente aos locais das 

obras. Na ausência de transporte público, o grupo criou e opera a maior empresa de 

transporte coletivo do país, que atua exclusivamente para atender seus projetos.  
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Outra corrente teórica que busca explicar a criação de BG é advinda da 

Sociologia e tem em Granovetter (1994) um de seus precursores. A visão 

sociológica se ancora em normas e comportamentos comuns a grupos sociais para 

justificar a formação dos BG. Os mecanismos de agregação observados em grupos 

sociais são utilizados nessa teoria. Essa abordagem é particularmente útil quando se 

observa a formação de BG em que a propriedade não é o principal elo, e quando 

aspectos culturais são relevantes. Nessas situações, com frequência o conceito de 

autoridade substitui o de propriedade como delimitador das fronteiras dos BG. As 

estruturas empresariais, nessa visão, são consideradas isomórficas e a figura do 

empreendedor e líder passa a ser importante em culturas onde o relacionamento 

social ocorre verticalmente. Se o relacionamento se dá de forma recíproca ou 

horizontal os grupos se reúnem em torno de famílias ou clãs. 

A visão baseada em recursos, RBV, também se apresenta como forma de 

compreender a criação dos BG. A ideia de sobra de recursos (slack resources) à 

disposição da firma apregoada por Penrose (1959) como forma de entender os 

limites da firma foi utilizada por Guillén (2000) para entender os BG como detentores 

de recursos e capacidades de alto valor, raros, inimitáveis e insubstituíveis.  

Ao disputar fatores de produção (mão-de-obra, matéria-prima, capital), 

conhecimento sobre processos (tecnologia, know how) e mercados (canais de 

distribuição), alguns empreendedores podem desenvolver a habilidade de combinar 

recursos e capacidades de forma superior. Tais capacidades permitem sucessivas 

entradas em diversas indústrias com sucesso, formando BG. Essas capacidades 

são genéricas e incluem, entre outros: a obtenção de licenças públicas e 

relacionamento com a burocracia governamental; a obtenção de recursos 

financeiros; a aquisição ou desenvolvimento de tecnologias e know how; a criação 

de fábricas; a contratação e treinamento de pessoal qualificado; e estabelecimento 

de rede de fornecimento e de canais de distribuição. 

Essas três abordagens, Teoria Institucional, Sociologia e RBV, consideraram 

os BG como estruturas capazes de agregar valor econômico. Porém, os BG também 

podem ser vistos como estruturas oportunistas, eventualmente daninhas à economia 

e à sociedade (GHEMAWAT; KHANNA, 1998). Alguns estudos focaram sua análise 

na dualidade herói/modelo ou vilão/parasita (CLAESSENS; DJANKOV; LANG, 

2000b; PEROTTI; GELFER, 2001; KHANNA; YAFEH, 2007; SAUVANT; 

MENDONÇA; INCE, 2008), sem chegar a uma conclusão. 
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A Economia Política é uma linha de pensamento que vê os BG como 

eventualmente prejudiciais à sociedade em função de seu comportamento diante do 

governo. Quando os BG estabelecem conexões de natureza política e as utilizam a 

seu favor em detrimento de outras empresas ou pessoas, esse tipo de dano pode 

ocorrer (SCHNEIDER, 2009a). O agente econômico governo detém estruturas de 

poder capazes de favorecer ou prejudicar empresas de forma voluntarista. Tais 

estruturas incluem seu poder como grande consumidor de produtos e serviços, a 

legislação de forma geral, o sistema tributário, a política fiscal e industrial. O trabalho 

de Claessens et al (2006) exemplifica esse fenômeno na Indonésia, onde alguns BG 

locais se beneficiam de contatos políticos para obter monopólios por direta 

concessão do Estado com prejuízo à sociedade. 

 

 

2.1.1 Definição Funcional de BG 

 

 

A definição dos BG e critérios de filiação de empresas não são rígidos, como 

as teorias acima sugerem. De forma geral, pode-se caracterizar um BG como um 

conjunto de empresas legalmente independentes que podem exercer suas 

atividades em diversas indústrias, correlatas ou não, que apresentam algum tipo de 

ligação perene. A ligação entre empresas de um mesmo BG difere do que se 

observa em um conglomerado, pois tal ligação pode ser informal, como se observa 

em empresas cujos controladores pertencem à mesma família. É comum existirem 

em um BG relações informais e formais entre as empresas afiliadas. 

Carney et al (2011) relata em estudo bibliométrico sobre os BG que a 

definição mais usual é do estudo de Khanna e Rivkin (2001), que define os BG como 

um conjunto de empresas legalmente independentes que estão ligadas por um 

conjunto de elos formais e informais e que tomam decisões de forma coordenada. 

O presente estudo compartilha do uso dessa definição e tem na propriedade 

o critério que define a fronteira entre os BG. No entanto, há outras definições de BG, 

das quais destacamos aquelas oriundas da legislação. Em alguns países, a 

importância dos BG levou o legislador a normatizar e regular algumas das atividades 

dos BG, o que gerou a necessidade de tipificar essa forma organizacional.  
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Uma definição de BG pode ser observada na legislação chilena. Na década 

de 1980, houve uma crise financeira no Chile que foi atribuída, em parte, a 

empréstimos pouco criteriosos concedidos a empresas ligadas a grupos financeiros. 

A configuração das empresas sugeria a existência de BG, a exemplo do que Aoki 

(1990) já relatara no Japão. Autoridades chilenas se viram obrigadas a definir o 

conceito de BG para monitorar e controlar atividades financeiras entre empresas de 

um mesmo grupo. O artigo da lei chilena que contém essa definição de BG, 

transcrito a seguir, aborda aspectos de propriedade, mas também inclui laços de 

natureza não financeira, como os familiares. 

Artículo 96 ‐ Grupo empresarial es el conjunto de entidades que presentan 
vínculos de tal naturaleza en su propiedad, administración o responsabilidad 
crediticia, que hacen presumir que la actuación económica y financiera de 
sus integrantes está guiada por los intereses comunes del grupo o 
subordinada a éstos, o que existen riesgos financieros comunes en los 
créditos que se les torgan o en la adquisición de valores que emiten. 
Forman parte de un mismo grupo empresarial: 
a) Una sociedad y su controlador; 
b) Todas las sociedades que tienen un controlador común, y éste último, y 
c) Toda entidad que determine la Superintendencia considerando la 
concurrencia de una o más de las siguientes circunstancias: 
1. Que un porcentaje significativo del activo de la sociedad está 
comprometido en el grupo empresarial, ya sea en la forma de inversión en 
valores, derechos en sociedades, acreencias o garantías; 
2. Que la sociedad tiene un significativo nivel de endeudamiento y que el 
grupo empresarial tiene importante participación como acreedor o garante 
de dicha deuda; 
3. Que la sociedad sea miembro de un controlador de algunas de las 
entidades mencionadas en las letras a) o b), cuando este controlador 
corresponda a un grupo de personas y existan razones fundadas en lo 
dispuesto en el inciso primero para incluirla en el grupo empresarial, y 
4. Que la sociedad sea controlada por uno o más miembros del controlador 
de alguna de las entidades del grupo empresarial, si dicho controlador está 
compuesto por más de una persona, y existan razones fundadas en lo 
dispuesto en el inciso primero para incluirla en el grupo 
empresarial. (CHILE, 1981). 

 

Já na China, o legislador objetivou o fomento dos BG (localmente 

denominado Qiye Jituan) ao invés do controle. As reformas estruturais na década de 

1980 que abriram o mercado chinês ao comércio mundial se depararam com 

inúmeras empresas estatais, algumas das quais pouco eficientes. Houve incentivo 

oficial para a formação dos BG, principalmente para substituir empresas estatais por 

meio de um programa de privatizações. O departamento da Indústria e Comércio 

Chinês definiu os BG como conjuntos de empresas cujo capital conjunto seja de pelo 

menos 100 milhões de Yuan (aproximadamente R$ 24 milhões), seja formado por 

pelo menos 6 empresas e que a empresa principal tenha um capital superior a 50 
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milhões de Yuan (aproximadamente R$ 12 milhões). Esse seleto grupo passou a 

receber incentivos do governo e prosperou rapidamente (LEE; KANG, 2010).  

Observa-se que, na China, a definição de BG é focada no porte e estrutura 

de propriedade, negligenciando laços informais, como os familiares. Nesse contexto, 

o Estado não visa o controle das empresas, como no Chile, mas elencar candidatos 

a um processo de desestatização controlada. Como o status de BG passou a ser 

gerador de benefícios nessa economia, alguns empresários formaram BG 

oportunisticamente, dessa forma gerando grupos de firmas com um novo tipo de 

afinidade, o desejo de auferir vantagens oferecidas pelo governo. Essa é uma das 

características únicas dos BG chineses, não observadas em outros países, onde 

geralmente laços familiares ou étnicos prevalecem.  

Na Índia, a estruturação da economia após a independência, em 1947, não 

gerou incentivos à formação de BG por parte do governo. No entanto, o ambiente 

caracterizado pelo alto nível de regulação e burocracia inviabilizava a existência de 

empresas de menor porte, a não ser na informalidade. O aparecimento de BG na 

Índia pode ser uma resposta a esse tipo de distorção, uma licença para estabelecer 

uma atividade econômica, ou mesmo aumentar o nível de produção, chamada raj, 

envolvia custos elevados e processos morosos a ponto de somente serem 

concedidos a empresas com significativo porte econômico (CAPPELLI et al, 2010). 

Outro aspecto relevante da nascente república indiana do século XX era a ausência 

de instituições reguladoras e fiscalizadoras dos mercados de capitais e de trabalho, 

o que fazia com que o poder econômico dos BG fosse ainda mais notório. 

Na Coréia, momento histórico singular, a cisão do país após a Guerra da 

Coréia (1950-1953), gerou um ambiente especialmente propício para a formação de 

BG, como relatam Porter (1990) e Kim (2010). Inicialmente incentivados pelo 

governo como forma de atingir objetivos de rápido desenvolvimento, os BG coreanos 

passaram a ter importância tão grande na economia do país que passaram a ser 

vistos como ameaça (CHANG, 2003). A crise asiática de 1997, de ordem financeira, 

acentuou a preocupação e diversas medidas legais de fiscalização e controle foram 

tomadas. 

Os Chaebols geralmente têm controle centralizado e operam de forma 

semelhante a unidades de negócio de grandes corporações (KIM, 2009). Para dirimir 

riscos de expropriação de acionistas minoritários, o governo coreano implementou 

diversos mecanismos que buscaram aumentar a transparência das atividades dos 
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BG. Algumas medidas incluem restrições ao oferecimento de garantia a dívidas 

entre empresas do mesmo grupo e a divulgação compulsória de um relatório 

denominado CFS (Combined Financial Statements), que consolida as operações 

dos BG, inclusive com dados sobre empresas não listadas em bolsa. 

A Korea Fair Trade Commission (KFTC), órgão governamental de 

fiscalização e controle do mercado de capitais, com atribuições semelhantes à 

brasileira CVM (Comissão de Valores Mobiliários) ou à americana SEC (Security 

Exchange Comission), define BG como um conjunto de empresas das quais pelo 

menos 30% pertencem a um acionista controlador ou a suas empresas afiliadas. 

Com o objetivo de melhor controlar as atividades dos Chaebols, o legislador coreano 

equipara todas as empresas afiliadas a empresas listadas em bolsa. O conjunto de 

medidas gera transparência nas atividades dos BG coreanos e facilita a sua 

fiscalização. 

Os exemplos citados das legislações do Chile, China e Coréia são exceção. 

A norma em países é legislar sobre empresas e ignorar os BG, o que pode gerar 

algumas anomalias. Uma delas é o tunnelling, definido como a transferência de 

recursos entre empresas de um mesmo BG com o objetivo de expropriar riqueza de 

acionistas minoritários (JOHNSON et al, 2000). 

 

 

2.1.2 Estudos Sobre BG 

 

 

Esse tópico visa apresentar o foco e principais resultados de estudos sobre 

os BG. Alguns aspectos dos estudos sobre os BG apresentam consenso na 

literatura: a sua existência em inúmeros países, sua forma de organização distinta 

de conglomerados, caracterizada por um conjunto e firmas controladas por 

mecanismos diversos, porém centralizados (DAVIS; DIEKMAN; TINSLEY, 1994); e 

sua capacidade de suprir falhas de mercado e estruturas legais e regulatórias 

ineficientes (LEFF, 1978; GUILLÉN, 2000). 

Um dos aspectos em que não se observa consenso na literatura é o próprio 

efeito global dos BG sobre a economia e a sociedade (FISMAN; KHANNA, 2004; 

GRANOVETTER, 2005). Alguns autores tentaram comparar os benefícios 

relacionados ao desenvolvimento econômico com os problemas gerados pela 
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formação de oligopólios, expropriação de riqueza de acionistas minoritários e a 

relação com o governo (CLAESSENS; DJANKOV; LANG, 2000b; PEROTTI; 

GELFER, 2001; GRANOVETTER, 2005; KHANNA; YAFEH, 2007). Resultados não 

são conclusivos, há situações em que os efeitos dos BG são benéficos à sociedade, 

e situações em que o oposto se observa.  

De acordo com Carney et al (2011), há quatro questionamentos geralmente 

citados em estudos sobre os BG que abordam desempenho e estratégia: 

desempenho dos BG; efeito do ambiente institucional; estratégia de agregação de 

firmas a BG; e nível de análise do estudo. 

O primeiro questionamento é sobre o desempenho de empresas afiliadas 

aos BG. Há autores que defendem um desempenho superior de firmas afiliadas e 

comprovam com resultados empíricos (CHANG; HONG, 2000; GUILLÉN, 2000; 

MAHMOOD; MITCHELL, 2004; LUO; CHUNG, 2005; ALMEIDA; WOLFEZON, 2006). 

Há autores que comprovam, também em resultados empíricos, que o efeito não é 

significativo (CLAESSENS; FAN; LANG, 2006; LEE; PENG; LEE, 2008). Um terceiro 

grupo de autores consideram que algumas empresas filiadas aos BG têm 

desempenho superior às expensas de outras afiliadas (JOHNSON et al, 2000; 

BERTRAND; MEHTA; MULLAINATHAN, 2002; KHANNA; YAFEH, 2007 ). Ou seja, 

não há ainda consenso sobre o que realmente ocorre em relação ao desempenho 

de empresas afiliadas. 

O segundo questionamento é derivado do primeiro e considera o efeito do 

ambiente institucional no desempenho de firmas associadas aos BG. O conceito 

mais comumente aceito é o de que empresas têm seu desempenho favorecido por 

pertencer a BG quando proliferam falhas de mercado no seu ambiente (KHANNA; 

PALEPU, 1997). No entanto, estudos empíricos nesse aspecto também não são 

conclusivos, como o de Khanna e Rivkin (2001), que sugere que estudos nesse 

aspecto devem buscar dados adicionais e explorar a questão de forma mais 

profunda. 

O terceiro questionamento aborda as estratégias adotadas por empresas ao 

filiarem-se a um BG, como por exemplo, em aquisições e fusões. Não há muitos 

estudos empíricos que procuram entender as estratégias adotadas por empresas ao 

ingressar em um BG, e se tais estratégias diferem das demais empresas da sua 

indústria. Algumas exceções são Colpan (2006) e Lamin (2006). Esse entendimento 

pode auxiliar a elucidar as duas questões anteriormente citadas. 
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O quarto questionamento diz respeito ao nível de análise dos estudos. A 

grande maioria dos estudos aborda o estudo dos BG sob a perspectiva da firma. 

Apesar de algumas exceções existirem (CHANG; HONG, 2002; MAHMOOD; 

MITCHELL, 2004; LUO; CHUNG, 2005), os BG geralmente não são a unidade de 

análise dos estudos empíricos. Esse fato é em parte devido à dificuldade de se obter 

dados consolidados de BG. Carney et al (2011) considera que existe uma 

discrepância entre as teorias que abordam os BG como um fenômeno e os estudos 

empíricos que analisam o desempenho somente no nível da firma. 

O presente trabalho objetiva focar sua atenção ao cruzamento do segundo 

com o quarto questionamento ao investigar o efeito de mudanças institucionais nos 

BG, o que é estruturado a seguir. 

 

 

2.1.3 O Efeito do Contexto Institucional sobre os BG 

 

 

Apesar de ampla concordância com o fato de que os BG podem suprir falhas 

de mercado e de que a existência de tais falhas pode justificar a existência dos BG, 

a importância relativa de cada falha de mercado é pouco explorada (CARNEY et al, 

2011). 

Alguns autores focam sua análise para as falhas no mercado de capitais e 

vislumbram os BG como eficientes mercados de capitais internos a serviço de suas 

afiliadas (ALMEIDA; WOLFEZON, 2006). São providas pelos BG alternativas para a 

reduzida liquidez de ativos, reduzido número de intermediários e limitada oferta de 

capital (AOKI, 1990; KHANNA; PALEPU, 2000a). A transferência de recursos entre 

afiliadas é abordada em diversos estudos, inclusive quando isso ocorre para o 

prejuízo de acionistas minoritários (LEE; PENG; LEE, 2008). 

É importante ressaltar que é possível e comum a existência de investidores 

minoritários nesse tipo de estrutura. Algumas empresas dos BG podem ser listadas 

em bolsa de valores, como se observa em vários países, inclusive no Brasil. A 

existência de acionistas minoritários em uma empresa ligada a um BG é potencial 

gerador de conflitos que podem acarretar em custos de agência refletidos em uma 

maior percepção de risco e consequente desconto em títulos negociados. Nessas 

situações não se observa o conflito de agência tradicional apregoado por Jensen e 
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Meckling (1976) entre o gestor e o proprietário (principal-agente), já que a figura do 

agente e do principal se confundem. No entanto, há o conflito principal-principal, em 

que o acionista minoritário e o controlador podem ter divergentes interesses, 

potencialmente gerando riscos para o minoritário (YOUNG et al, 2008; YOSHIKAWA; 

PHAN, 2005). Esse conflito embasa alguns estudos que associam os BG a um 

prêmio de risco, quando seus títulos são transacionados no mercado aberto (LEE; 

PENG; LEE, 2008).  

Outra área em que falhas podem ser observadas é no sistema legal e 

regulatório. A ausência de mecanismos que imponham a observância de contratos 

e leis comerciais pode dar lugar a comportamentos oportunistas e riscos 

(HOSKISSON et al, 2005). Diante dessa situação, os BG podem servir como um 

ambiente interno em que contratos e leis são observados com reduzido nível de 

risco. Transações entre firmas afiliadas a um mesmo BG ocorrem com rica troca de 

informações, baixo risco e instrumentos internos que garantem o cumprimento de 

cláusulas contratuais. (BERGLÖF; PEROTTI, 1994; KHANNA; PALEPU, 1997; 

GUILLÉN, 2000). Mesmo quando as transações são entre uma firma independente e 

uma afiliada, há efeitos da reputação dos BG e do seu poder econômico que pode 

exercer influência semelhante na observância de contratos.  

Falhas no mercado de produtos apresentam características semelhantes. 

BG podem desenvolver estruturas internas para sanar deficiências na infraestrutura 

(telecomunicações, transportes) e na cadeia de fornecedores (KHANNA; PALEPU, 

1997). O tamanho dos BG pode gerar rendas monopolistas quando sua escala é de 

porte semelhante ao do mercado em que atua, ou quando os BG contam com 

vantagens através de  estrutura de custos muito alavancada. 

O outro tipo de falha é no mercado de trabalho. BG podem desenvolver 

estruturas internas para suprir deficiências como limitada oferta de profissionais 

(FISMAN; KHANNA, 2004). Eficiência na contratação, treinamento e manutenção de 

talentos nos BG associada à disponibilização dos profissionais nas empresas 

afiliadas (CAPPELLI et al, 2010). 

Os diversos tipos de falhas no ambiente institucional não necessariamente 

geram efeitos nos BG da mesma forma (KHANNA; PALEPU, 1997; 2000b). As 

transições institucionais se apresentam como uma oportunidade de avaliar os efeitos 

das variações dos diversos tipos de falhas sobre os BG (SCHNEIDER, 2009a). As 

transições podem tanto intensificar como abrandar as falhas, e de forma não 
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homogênea. Quando as mudanças incrementam as deficiências do ambiente, 

tornando as falhas mais pronunciadas, é de se esperar que os BG façam uso de 

estruturas desenvolvidas internamente para atender as necessidades de firmas 

afiliadas. Como tais recursos não são disponíveis para as empresas isoladas, a 

importância dos BG nesse tipo de transição tende a aumentar. Portanto, a seguinte 

hipótese é formulada: 

 

H1a: Transições institucionais que ampliam as falhas de mercado aumentam a 

importância dos BG nas economias onde atuam. 

 

Inversamente, quando transições institucionais concorrem para redução de 

falhas institucionais, estruturas internas desenvolvidas pelos BG deixam de ser úteis 

para as firmas afiliadas, uma vez que o mercado passa a oferecer de forma 

competitiva a infraestrutura para a realização de negócios. No entanto, tais 

estruturas continuam a gerar custos que não podem ser facilmente eliminados pelos 

BG, gerando uma aparente desvantagem de custo para as empresas afiliadas. 

Essa situação foi abordada por Hoskisson et al (2005) de forma empírica, 

usando princípios da Transaction Cost Economics (TCE) e mensurando o grau de 

diversificação dos BG. Esses autores notaram que diante de transições institucionais 

que afetam as falhas de mercado, os BG apresentam uma capacidade de 

reestruturação interna visando novo perfil de alocação de recursos. A resposta a 

alterações institucionais não favoráveis, como a redução de falhas de mercado 

supridas internamente pelos BG, se mostrou rápida e eficiente. Foi observado que 

os BG alteram seu escopo e que a estrutura de propriedade tem importante papel 

nessa mudança. Como consequência, os BG foram capazes de equilibrar o relativo 

aumento de custos gerados pela mudança institucional.   

Schneider (2008), ao abordar o efeito das mudanças institucionais sobre os 

BG à luz da Economia Política, analisou o comportamento de três tipos ideais de BG 

descritos no Quadro 1: orgânico, portfólio e politizado. Seus resultados sugerem que 

BG respondem às mudanças institucionais de forma rápida de forma a não serem 

prejudicados. A resposta mais usual tem sido a internacionalização das atividades, 

que pode ocorrer visando obtenção de novos mercados (market seeking) ou de 

maior eficiência (efficiency seeking).  
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 Orgânico Portfólio Politizado 

Motivação principal Economias de escopo 
(integração vertical) 

Gerência de risco Incentivos 
governamentais 

Grau de diversificação reduzido muito amplo amplo 

Integração do corpo 
gerencial 

elevado variável variável 

Ligação com a afiliada longo prazo curto prazo curto prazo 

Exemplos Votorantim (Brasil), 
SAMSUNG (Coréia) 

Camargo Correa 
(Brasil) 

Carso (México)  

 

Quadro 1: Tipos ideais de BG. 
Fonte: Adaptado de Schneider (2008). 

 

De toda sorte, os BG não foram passivos diante da adversidade imposta 

pelas alterações institucionais e foram capazes de fazer uso de suas capacidades 

para ampliar suas atividades. Uma das consequências desse movimento na América 

Latina foi a formação das Multilatinas, ou Global Latinas, descritas por Casanova 

(2009). Outro aspecto apontado por Schneider (2008) para a atenuação dos efeitos 

adversos de reformas é a capacidade dos BG se relacionar com o governo através 

de conexões políticas. 

Em função dessa capacidade dos BG de se adaptarem às mudanças 

institucionais, a hipótese seguinte é formulada: 

 

H1b: Transições institucionais que reduzem as falhas de mercado não 

diminuem a importância dos BG nas economias onde atuam. 

 

São recentes e raros os estudos que relacionam alterações no ambiente 

institucional com os BG como um todo. Uma exceção é o estudo de Luo e Chung 

(2005) que analisou em Taiwan o efeito de relações (e. g. familiares) com o 

desempenho de BG durante as transições institucionais.  

Efeitos das mudanças institucionais sobre empresas, no entanto, são mais 

comuns em estudos: Peng, Lee e Wang (2005) buscaram relacionar as mudanças 

ao escopo da firma. Os artigos de Peng e Zhou (2005) e Zhou e Peng (2010) 

abordaram a resposta estratégica de empresas a mudanças institucionais na Ásia. 

Peng e Chen (2011) exploraram as mudanças no mercado de produtos e seu efeito 

em manufaturas na China. Todos os trabalhos encontraram significativos efeitos das 
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mudanças institucionais sobre suas respectivas variáveis de estudo, o que sugere a 

possibilidade de um efeito igualmente significativo sobre os BG. 

Peng, Wang e Jiang (2008) sugerem o surgimento de uma visão baseada 

em instituições (IBV – Institution Based-View) como relevante linha de estudos em 

negócios internacionais. Essa visão complementa a TCE e a teoria de 

internacionalização das empresas e também é consistente com o conceito de 

coevolução (TEEGEN; DOH; VACHANI, 2004) ao tentar compreender como firmas 

respondem à evolução do seu ambiente, quando instituições e o próprio ambiente 

estão em mudança. Ao lado da RBV e da Organização Industrial, a IBV forma uma 

tríade de teorias que podem melhor explicar os determinantes da estratégia de 

empresas em países emergentes, e seu desempenho, como a Figura 1 sugere.  

 

Figura 1: IBV: o terceiro elemento da Tríade da estratégia em países emergentes. 
Fonte: Peng, Wang e Jiang (2008). 

 

Os tópicos seguintes abordam dois importantes aspectos das hipóteses, 

fundamentos da teoria institucional e aspectos da estrutura de propriedade. 

 

 

2.2 Teoria Institucional 
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O desenvolvimento de um suporte teórico para estudo do impacto 

econômico de instituições foi impulsionado a partir do trabalho de North e Thomas 

(1972), em que apresentaram uma visão da História Econômica baseada nos custos 

de transação. De acordo com essa visão, agentes sociais, principalmente o 

Governo, são capazes de alterar os custos das atividades econômicas em geral, não 

somente as comerciais.  

No livro Institutions, Institutional Change and Economic Performance, North 

(1990) desenvolve questões que versam sobre a associação da estrutura 

institucional e a performance econômica. O estudo sistemático do ambiente deve, 

segundo essa teoria, identificar que combinações de instituições permitem uma 

melhor obtenção dos ganhos do comércio. 

Instituições são definidas de forma mais ampla como quaisquer tipos de 

restrições ou limites existentes para as interações entre as pessoas, ou de forma 

mais simples, instituições são a regra do jogo de uma sociedade (NORTH, 1990). 

Instituições estruturam os incentivos e restrições a trocas de qualquer natureza, 

sejam políticas, sociais ou econômicas, e não somente as mercantis. 

Uma vez criadas, instituições definem os custos associados a distintas 

formas de atuação em contextos econômicos e políticos. É observável a influência 

que instituições exercem sobre o desempenho das economias nacionais, e da 

economia de menores agregados econômicos, e a teoria institucional se propõe a 

estruturar formas de analisar esse efeito. 

Instituições podem reduzir a incerteza associada às interações pela 

estruturação de atividades relacionadas ao cotidiano da sociedade, e como as 

sociedades diferem, também as instituições diferem nas sociedades ou grupos 

sociais. Independente do grupo social ou de sua amplitude, instituições limitam as 

escolhas dos atores sociais através de normas formais e informais. 

Instituições podem ser formais ou informais, As formais podem ser 

exemplificadas pela legislação, contratos, mecanismos coercitivos, enquanto as 

informais englobam hábitos, normas de conduta e processos. Em geral elas estão 

ligadas e se complementam (ZENGER; LAZZARINI; POPPO, 2002). 

As restrições oferecidas (ou impostas) à sociedade englobam o que é 

permitido e o que é proibido fazer, em que condições são toleradas distorções ou 

distintos limites. Para a observância de tais condutas faz-se necessária uma 

estrutura que induza a sociedade a uma ampla aderência, seja por penalidades ou 
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incentivos. Tal estrutura pode ser interna ou externa. O silêncio em uma biblioteca 

pode ser mantido e monitorado pelos próprios frequentadores, o que não se pode 

esperar de uma sala de aula em um jardim de infância. Mecanismos coercitivos são 

caracterizados pela forma de sua implementação e estrutura de punição, aspectos 

que se complementam. 

Há uma distinção entre organizações e instituições, apesar da ampla 

definição citada no início do capítulo abrigar ambas. Instituições definem e aplicam 

as normas de interação entre os agentes sociais, enquanto organizações interagem 

no tecido social de acordo com as normas estabelecidas com o propósito de atingir 

seus objetivos. Agir de acordo com as normas não significa a sua observância, mas 

levá-las em consideração na toma de suas decisões. Uma organização pode 

deliberadamente burlar as normas visando algum benefício, mesmo tendo ciência da 

restrição, dos mecanismos coercitivos e punitivos. Por exemplo, uma empresa pode 

decidir sonegar impostos apesar da lei que o define (norma), da fiscalização do 

Estado (mecanismo coercitivo) e das possíveis multas pecuniárias resultantes do ato 

(estrutura de punição). 

As organizações são influenciadas pelas instituições. Organizações são 

criadas e evoluem a partir das limitações e permissões do ambiente institucional. As 

instituições, por sua vez, igualmente evoluem a partir de mudanças no ambiente, na 

sociedade, e na atuação de organizações. No entanto, as mudanças no ambiente 

institucional não representam instabilidade nas normas de interação na sociedade. 

Geralmente tais mudanças são incrementais, lentas, e não provocam rupturas. Se 

não fosse dessa forma, o principal papel das instituições na sociedade, o de reduzir 

a incerteza nas interações, não seria cumprido. 

A história pode representar uma importante perspectiva para entender o 

efeito da estrutura institucional na economia (NORTH, 1990). Uma estrutura 

institucional pode favorecer ou limitar o aumento de produtividade de uma economia. 

Tome-se, por exemplo, o Brasil colônia, escravocrata, monopolista, fortemente 

regulado e taxado pela coroa portuguesa. Restrições e escolhas à disposição de 

organizações nesse ambiente institucional dificilmente poderiam gerar aumento de 

produtividade e bem estar da sociedade em um sentido mais amplo. As decisões 

que geravam lucros estavam associadas à formação de cartéis, uso de mão-de-obra 

escrava e contrabando. 
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Henisz (2000) cita duas formas pelas quais o ambiente institucional pode 

afetar negativamente a economia: incerteza e ingerência política. A incerteza se 

materializa através de frequentes e imprevistas mudanças de política tributária, 

fiscal, e na regulação de atividades econômicas que acabam por onerar 

investimentos. A resposta da iniciativa privada pode ocorrer sob a forma de 

mecanismos de defesa que absorvam o risco, seja através de uma maior 

remuneração, ou pela redução da probabilidade de sua ocorrência. Uma possível e 

frequente decisão é a de não investir em ambientes de incerteza, canalizando 

recursos para ambientes ou momentos de maior estabilidade. A incerteza também 

altera o perfil dos investimentos, pois favorece aqueles que geram retornos 

imediatos e penaliza os de longo prazo, como os relacionados a novas tecnologias e 

infraestrutura. 

A ingerência política existe quando o sucesso no desenvolvimento de 

atividades econômicas pode ser facilmente garantido através de conexões políticas. 

O efeito dessa ingerência é a realocação de recursos de atividades produtivas para 

atividades políticas. Em ambos os casos o efeito sobre a economia é a redução de 

taxas de crescimento. 

A estabilidade do ambiente institucional pode ser medida de várias formas, 

como por exemplo: os índices de liberdade civil, índices de instabilidade política e 

índices de riscos enfrentados por multinacionais.  

Algumas medidas, como o índice Gastil, optam por quantificar o grau de 

democracia, ou o nível de liberdade civil e política do país. História recente do 

desempenho econômico da China e a década do milagre econômico brasileiro 

comprovam que essa medida não está necessariamente ligada ao crescimento e 

estabilidade da economia. Apesar do seu largo emprego em estudos acadêmicos, 

limitações do uso dessa métrica são apontadas por Knack e Keefer (1995), que 

alertam para a ausência de correlação com o direito de propriedade. Essa limitação 

veda seu uso em estudos organizacionais, foco do presente trabalho. 

Medidas de instabilidade política são calcadas em métricas como o número 

de assassinatos e prisões por motivação política, número de revoluções ou 

alternâncias de poder por motivações não democráticas, como golpes ou revoluções 

(HENISZ, 2000). Esse tipo de medida tende a ser mais eficaz do que índices de 

liberdade civil, mas se tornam falhos quando se consideram regimes autocráticos 
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que oferecem respeito à propriedade privada, como monarquias constitucionais 

estáveis, como a da Arábia Saudita. 

Índices de risco enfrentados por multinacionais, como os compilados pelo 

ICRG (International Country Risk Guide), têm foco em aspectos econômicos 

relacionados a empresas não locais e são utilizados em trabalhos empíricos sobre 

os BG (KHANNA; PALEPU, 2000a; GUILLÉN, 2000). Pela natureza de seu objetivo, 

esse tipo de índice tende a ser mais amplo e aborda aspectos subjetivos que podem 

não estar diretamente relacionados a aspectos sob o controle do Governo ou da 

sociedade. No entanto, estudos realizados na década de 1990 constataram boa 

aderência desses índices com fluxos de investimentos diretos externos (Foreign 

Direct Investments, FDI).  

Apesar de revelarem importantes aspectos do ambiente institucional, essas 

medidas não se revelam consistentes e abordam risco em negligência de outros 

aspectos (HENISZ, 2000). O mesmo cenário pode apresentar índices 

completamente distintos, tornando pouco confiáveis estudos longitudinais. 

Um exemplo da discrepância dessas medidas foi observado na guerra civil 

de Angola, logo após sua independência de Portugal, em 1975. No auge da Guerra 

Civil, soldados de Cuba, que apoiava o partido MPLA (Movimento Popular de 

Libertação de Angola), faziam a guarda das instalações da empresa de petróleo 

americana Chevron. Provavelmente a única oportunidade em que se pode observar 

soldados de Fidel Castro protegendo patrimônio e interesses americanos. A ironia é 

maior pelo fato do exército oponente, do partido UNITA (União Nacional para a 

Independência Total de Angola) ser parcialmente financiado e apoiado pelo Governo 

Americano.  

La Porta et al (1997) constataram a relevância da estrutura da legislação 

comercial do país, que foi associada desenvolvimento do mercado financeiro. Como 

referência para esse estudo foi usado o país de origem da legislação, ou sua 

inspiração: inglesa, francesa, holandesa ou espanhola. Medidas de cunho 

meramente político, como o número de partidos políticos efetivos, não se mostrou 

relevante preditor do crescimento econômico. 

Todas as métricas empíricas eram falhas em pelo menos um dos quatro 

seguintes aspectos (HENISZ, 2000): algumas das medidas não capturavam o 

comprometimento do Governo e da Sociedade em respeitar os diretos de 

propriedade; por vezes as medidas eram demasiadamente subjetivas e de difícil 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%A3o_Nacional_para_a_Independ%C3%AAncia_Total_de_Angola
http://pt.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%A3o_Nacional_para_a_Independ%C3%AAncia_Total_de_Angola
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operacionalização; a disponibilidade aos dados era limitada, não sendo viável em 

alguns países ou em alguns períodos históricos; e as medidas não tinham o suporte 

teórico devido. 

Um índice que não incorresse nessas quatro limitações foi proposto por 

Henisz (2000). As limitações de ordem política foram usadas como proxy para 

mensurar o ambiente institucional, a partir do número de independentes poderes 

com poder de veto existentes no governo. Resultados se mostraram 

significativamente relacionados ao crescimento econômico em diversos países. 

Os diversos índices e métricas têm sido usados em inúmeros artigos sobre o 

relacionamento entre o ambiente institucional e estratégia (HENISZ; WILLIAMSON, 

1999; OXLEY, 1999; HENISZ; DELIOS, 2002; PENG, 2002; YADONG, 2005; GAUR; 

DELIOS; SINGH, 2007; DUNNING; LUNDAN, 2008; PENG; WANG; JIANG, 2008). 

No entanto, formas de medir as instituições formais e informais através de 

indicadores ainda são limitadas. 

Um efeito observado nas mudanças institucionais é a alteração da estrutura 

de propriedade nas empresas, já que com frequência são flexibilizadas as restrições 

para a participação de investidores externos nos BG (KIM; KIM; HOSKISSON, 

2010). No caso das reformas no Brasil, as mudanças implicaram na entrada de 

grande fluxo de capitais externos, como será abordado a seguir. A redução de falhas 

no mercado de capitais pode também fazer com que os BG captem recursos fora do 

conjunto de empresas afiliadas, o que altera sua estrutura de capital. O tópico 

seguinte aborda a estrutura de propriedade, importante aspecto para análise dos 

BG. 

 

 

2.3 Estrutura de Propriedade 

 

 

O estudo de BG não pode prescindir da análise da estrutura de propriedade, 

já que a concentração de propriedade é uma de suas principais características. 

Tradicionalmente, a literatura que versa sobre a estrutura de propriedade se dedicou 

a analisar o efeito da concentração de propriedade sobre a alguma dimensão da 

performance da firma ou do seu valor. Harold Demsetz (1983) foi um dos primeiros 

autores a analisar determinantes da estrutura de propriedade e sugerir sua 
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importância na avaliação da performance da firma. Os determinantes inicialmente 

propostos foram: o tamanho da firma; potenciais ganhos do controle centralizado; e 

regulação do sistema (DEMSETZ; LEHN, 1985). 

O tamanho da firma é relevante porque gera ganhos de escopo e escala, o 

que pode contribuir para o aumento do seu valor. Quanto maior o valor da firma, 

maior o risco que os controladores assumem ao mantê-la. Portanto, se os 

proprietários são avessos ao risco, a valoração da empresa deve contribuir para um 

menor grau de concentração da propriedade. O aumento do custo de capital devido 

ao risco sugere que os controladores mantenham a menor participação possível, 

diminuindo a concentração. 

O segundo determinante da estrutura de propriedade apontado por Demsetz 

e Lehn (1985) são os potenciais ganhos que o controle centralizado pode 

proporcionar. Um número reduzido de controladores favorece o controle e 

monitoração das ações gerenciais, reduzindo perdas derivadas do conflito de 

agência e os custos de transação associados à aquisição e manutenção do controle 

da firma. 

O terceiro determinante, a regulação do sistema, limita o rol de ações 

disponíveis aos proprietários, e pode também reduzir as ações disponíveis ao corpo 

gerencial. Para os proprietários, a regulação se manifesta como um mecanismo de 

controle imposto, porém gratuito, que os ajuda a monitorar o corpo gerencial. No 

entanto, a regulação também é um fator de risco, e a incerteza associada a essa 

atividade, pode levar à redução da concentração, como forma de dirimir o risco do 

investidor. 

A concentração de propriedade, como se observa nos BG, pode ser vista 

como uma forma de dirimir conflitos de agência em empresas de maior porte 

(SHLEIFER; VISHNY, 1997). Acionistas com relevante participação na empresa 

tendem a cumprir o papel de monitoração do desempenho do corpo gerencial, 

atividade não interessante aos acionistas minoritários pelo alto custo envolvido. 

Ao atentarmos para a posição do acionista minoritário em empresas que 

apresentam concentração de propriedade, dois são os conflitos de agência: o 

conflito tradicional principal-agente descrito por Jensen e Meckling (1976), e o 

conflito entre acionistas (principal-principal), em que acionistas majoritários podem 

apropriar rendas de acionistas minoritários de diversas formas, como a realização de 

despesas de acordo com seus próprios interesses, escolha tendenciosa do corpo 
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gerencial, e a política de dividendos (FAMA; JENSEN, 1983; LA PORTA; LOPEZ-

DE-SILANES; SHLEIFER, 1999). 

A concentração de propriedade não é a única dimensão relevante para 

determinar a estrutura de propriedade de uma empresa. A identidade do proprietário 

é igualmente relevante (SHORT, 1994; THOMSEN; PEDERSEN, 2000). A 

classificação proposta por Demsetz e Lehn (1985) elenca duas categorias: 

proprietários individuais ou familiares, e investidores institucionais. O estudo de 

Thomsen e Pedersen (2000) identificou influência da identidade dos acionistas na 

estratégia e no desempenho das empresas. Esse estudo considerou cinco 

categorias de proprietários: indivíduos ou famílias; instituições financeiras; empresas 

não-financeiras; investidor institucional; e Governo. Como é mostrado a seguir no 

tópico gênese e formação de BG no Brasil, o Governo tem exercido relevante 

influência nos BG no Brasil. 

Thomsen e Pedersen (2000) alertam que grande parte dos estudos sobre 

estrutura de propriedade se ancora em dados de empresas americanas e inglesas, e 

que seus achados não são necessariamente válidos em outras partes do mundo, 

onde o ambiente institucional e legal muito diferem dos Estados Unidos e Reino 

Unido. A não validade de resultados empíricos obtidos em amostras limitadas a 

esses dois países é alertada também por Shleifer e Vishny (1997) e La Porta et al 

(1997), que sugerem a necessidade de validação de tais estudos em outros países. 

Um dos estudos no Brasil sobre estrutura de propriedade foi desenvolvido 

por Silva (2004), que buscou analisar os efeitos da estrutura de controle e 

propriedade em empresas de capital aberto brasileiras. No ambiente brasileiro foi 

identificada alta concentração do capital votante, mesmo na ausência de um 

acionista majoritário, o que sugere a existência de estruturas piramidais de controle. 

Também foram analisados os efeitos do acionista controlador ser um indivíduo ou 

família, estrangeiro, o Governo, ou uma instituição. 

Uma peculiaridade do Brasil, em relação à concentração de propriedade é 

notada na legislação que versa sobre empresas abertas. A Lei nº 6404 de 1976 

permitia na sua redação original a emissão de 2/3 de ações preferenciais sem direito 

a voto e 1/3 de ações ordinárias. A motivação principal do legislador era evitar que o 

controle de empresas nacionais deixasse de ser exercido por brasileiros em 

momento histórico de grande fluxo de investimentos externos. Tal legislação permitiu 

que o controle de algumas empresas fosse garantido com menos de 17% do capital 
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da empresa (metade dos 33,3% de ações ordinárias). A legislação atual aumentou o 

percentual mínimo de capital votante para 50%. 

Outra peculiaridade observada no Brasil é a grande influência exercida pelo 

Governo no ambiente corporativo, não somente por elevada carga tributária sobre o 

setor produtivo, mas também pela participação societária em empresas. Tal 

participação ocorre de forma direta, em empresas estatais como a Petrobrás, mas 

também de forma indireta, através de fundos de pensão de empresas estatais e do 

Banco de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Outros países 

emergentes apresentam também grande participação do governo na economia, 

como a China (SINGH; GAUR, 2009; LEE; KANG, 2010).  

Lazzarini (2007) estudou redes de proprietários no Brasil no período de 1995 

a 2003 e atesta a significativa participação do governo federal nas empresas, 

mesmo após o ciclo de privatizações ocorrido na década de 1990. O estudo também 

constata que o Programa de Privatizações, assunto abordado com mais detalhe a 

seguir, reforçou a posição de proprietários brasileiros, com destaque para os fundos 

de pensão de empresas estatais e o próprio governo federal. 

Hoskisson et al (2001) alertam que quando o governo detém participação 

acionária nos BG, pode ser observada uma tendência de expansão desses BG via 

diversificação, já que seu papel de monitoração das empresas pode ser limitada. 

Esse efeito, no entanto, não foi observado na Índia, o que sugere a influência do 

ambiente institucional nas decisões de empresas em que o governo detém uma 

participação acionária (RAMASWAMY; LI; VELIYATH, 2002). 

Achados empíricos de Andrews e Dowling (1998) em empresas privatizadas 

de 15 países indicaram que quando o governo mantém participação acionária nas 

empresas, alguns aspectos dessas empresas, dentre os quais o desempenho, 

diferem das demais empresas de sua indústria. Portanto, o fato do governo ser 

proprietário direto ou indireto dos BG deve moderar o efeito das reformas 

institucionais sobre a importância dos BG, hipótese propostas a seguir: 

 

H2: O efeito das transições institucionais sobre a importância dos BG para a 

economia é moderado pela presença do governo como sócio 
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Esse efeito moderador deve ser observado quando o governo é o sócio 

majoritário ou quando sua influência no BG é relevante, o que pode ocorrer quando 

é um sócio minoritário ou quando exerce o controle de forma indireta.  

A influência de um bom relacionamento de governantes e legisladores com 

as empresas é notada em diversos trabalhos acadêmicos e é alvo de pesquisas 

(BANDEIRA-DE-MELLO; MARCON, 2008; BANDEIRA-DE-MELLO; MARCON; 

ALBERTON, 2008; VAALER, 2008). Schneider (2010) aponta como antigas as 

práticas de investimento do empresariado em atividades como associações, 

conselhos consultivos, lobby legislativo, financiamento de campanhas e networking. 

Uma das formas dos BG gerarem relacionamentos com o agente econômico 

é através de doações para campanhas políticas. Outras formas de conexão incluem 

laços familiares e de amizade, e a participação de políticos ou pessoas a eles 

relacionadas na direção ou no conselho de administração de empresas. Os frutos 

desse relacionamento podem ser traduzidos em privilegiado acesso a informações e 

aos líderes políticos, bem como ao processo legislativo (SCHULER; REHBEIN; 

CRAMER, 2002). 

Claessens et al (2008) alertam para o privilegiado acesso a recursos que as 

conexões políticas podem gerar, e que a influência das conexões motivadas por 

doações pode variar em função do cargo político, do tipo de pleito, e do resultado 

das urnas. Portanto, as conexões políticas dos BG podem influenciar os resultados 

das hipóteses testadas, e a inclusão de mecanismos para controlar esse efeito são 

necessários.  

Para o melhor entendimento do efeito das transições institucionais, Carney e 

Gedajlovic (2002b), Peng, Wang e Jiang (2008) e Langlois (2010) alertam para a 

importância da evolução histórica. Esses autores entendem que essa análise auxilia 

na compreensão dos mecanismos causais em processos que apresentam 

dependências de caminhos (path dependencies). Os dois tópicos seguintes abordam 

a gênese e desenvolvimento dos BG no Brasil e as reformas institucionais ocorridas 

a partir da década de1990 no intuito de descrever aspectos da criação dos BG no 

Brasil e as alterações ocorridas no seu ambiente institucional.  

 

 

2.4 Gênese e Desenvolvimento de BG no Brasil 
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Alguns dos principais BG brasileiros foram criados por direta ação 

governamental. Sob a administração do presidente Getúlio Vargas foram criadas as 

empresas Companhia Vale do Rio Doce (VALE), em 1941, Companhia Siderúrgica 

Nacional (CSN), em 1942, e a Petróleo Brasileiro S. A. (Petrobras), em 1953. Os 

setores escolhidos, mineração, siderurgia e energia, revelam o interesse do gestor 

público em limitar a ação de capitais externos em setores chave da economia, dada 

a limitada capacidade do setor privado nacional em desenvolver atividades de risco 

em indústrias de capital intensivo.  

A campanha que envolveu a criação da Petrobrás cujo slogan era “O 

petróleo é nosso”, e o discurso proferido pelo Presidente Vargas quando a estatal 

petrolífera foi criada revelam claramente os interesses e prioridades ao citar “orgulho 

patriótico” e “independência econômica” (PETROBRAS, 2009). Em nome desses 

interesses, algumas empresas estatais foram criadas posteriormente em nome da 

soberania nacional, como a Eletrobrás, em 1962 (projeto enviado pelo presidente 

Vargas que o Congresso Nacional aprovou após dez anos), e Telebras, em 1972.  

Posteriormente, tais empresas estatais de forma gradual passaram a contar 

com várias unidades industriais e ampliar suas atividades formando BG. Segundo 

Aldrighi e Postali (2010), catorze dos vinte e nove maiores BG brasileiros foram 

criados sob a forma de empresas estatais, e puderam prosperar sob a proteção de 

monopólios, reserva de mercado e abundante disponibilidade de recursos.  

Dentre os BG de origem estatal, destaca-se o mais antigo BG brasileiro, o 

Banco do Brasil, criado em 12 de outubro de 1808 pelo regente de Portugal, D. João 

VI, quando o Brasil ainda era colônia lusitana. Outro centenário BG financeiro de 

origem estatal, a Caixa Econômica Federal (CEF), foi criado em 12 de janeiro de 

1861 pelo neto de D. João VI, Dom Pedro II, a época imperador do Brasil 

independente, com o nome de Caixa Econômica e Monte de Socorro. 

A proposta nacionalista da era Vargas, na década de 1950 restringia o 

financiamento externo de projetos ou a participação de capital estrangeiro sob a 

forma de investimentos diretos (FDI). Recursos para tais iniciativas advinham de 

altas taxas de lucro da atividade industrial, da política de valorização cambial e da 

transferência de excedentes do setor agro exportador. 

Em 1952 foi criado o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 

(BNDE), financiado inicialmente por um adicional do Imposto de Renda. Essa 
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instituição se tornou fundamental ferramenta de financiamento de projetos de 

infraestrutura, e posteriormente, para quaisquer projetos e políticas industriais 

governamentais. No ano seguinte, 1953, foi criada outra instituição com importante 

papel para o desenvolvimento industrial, a Superintendência da Moeda e do Crédito 

(SUMOC). Com o objetivo de privilegiar ou onerar importações de acordo com os 

interesses da política industrial, a SUMOC alterava o câmbio a ser praticado nas 

importações em leilões de divisas, caso a caso. Tais leilões permitiam a existência 

de dois contratos de importação firmados na mesma data com taxas de câmbio 

distintas. Dessa forma, o Estado implementava a política de substituição de 

importações ao mesmo tempo em que obtinha significativa arrecadação (LACERDA 

et al, 2006).  

O conjunto de ações desenvolvimentistas de Vargas foi interrompido por 

uma crise política envolvendo simultaneamente: a classe de trabalhadores do setor 

secundário, sua base de sustentação política, que buscava maiores benefícios e 

participação na riqueza; o empresariado nacional, maior beneficiário das mudanças, 

que se sentia prejudicado pela política cambial que onerava bens de produção; a 

elite agroexportadora, que responsabilizou o governo por uma crise na agricultura 

cafeeira. O suicídio de Vargas como desfecho da crise trouxe Café Filho à 

presidência e uma brusca mudança na política industrial. 

No curto período de 1954 a 1955, Café Filho promoveu o controle da 

emissão monetária e de crédito visando efeitos anti-inflacionários e voltou a permitir 

a participação do capital estrangeiro através da importação de maquinário por parte 

de empresas estrangeiras instaladas no Brasil. Empresas nacionais foram 

penalizadas com a limitada oferta de crédito, diminuição dos gastos públicos, e 

consequente redução da demanda interna. Forças políticas simpatizantes do 

desenvolvimentismo nacional, representadas pelos candidatos à presidência, 

impediram a reforma cambial elaborada pelo Fundo Monetário Internacional (FMI), 

que na prática poria fim ao Processo de Substituição de Importações (PSI). 

Juscelino Kubitschek (JK) assumiu a presidência e novo rumo tomou a turbulenta 

economia brasileira do século XX. 

O governo de JK foi caracterizado pela bem-sucedida utilização do 

planejamento estatal, algo até então inédito no Brasil. Projetos de infraestrutura e 

captação de grandes volumes de recursos foram canalizados para impulsionar 

setores com vastas cadeias produtivas, como a indústria automobilística, 
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aeronáutica, e construção naval. Uma importante distinção observada em relação ao 

projeto anterior do presidente Vargas foi a predominância do capital externo. 

Para o Plano de Metas de JK foram utilizadas instituições já existentes, 

como a Comissão Mista Brasil-Estados Unidos (CMBEU), que elaborava projetos 

financiados pelo Banco de Exportação e Importação dos Estados Unidos 

(EXIMBANK) e pelo Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento 

(BIRD). No entanto, a base para o Plano de Metas foi traçada pelo Grupo Misto 

BNDE-CEPAL, presidida pelo economista Celso Furtado, que buscou focar ações 

em áreas críticas para viabilizar o desenvolvimento da indústria nacional como 

transporte, comunicação e energia. 

O plano de Metas, proposto para o quinquênio 1956-1960, era composto de 

31 metas, das quais se destacava a construção da nova capital, Brasília. Setores de 

maior interesse, como o de manufatura de bens duráveis, receberam subsídios e 

diversos tipos de estímulo para sua expansão. O setor privado teve voz ativa no 

processo de planejamento e implementação nos grupos executivos, que eram 

colegiados compostos por representantes do empresariado e do governo, 

responsáveis pela definição das responsabilidades do setor privado. 

O financiamento dos gastos, públicos e privados, era feito através de política 

monetarista de ampliação dos meios de pagamento e do crédito. Empréstimos 

através do BNDE (atual BNDES) ou tomados no exterior com aval governamental 

eram as formas mais comuns do Estado auxiliar na formação de capital. 

Empréstimos de curto prazo, como o de capital de giro, eram fomentados por outra 

ferramenta de política econômica do governo, o Banco do Brasil. A atuação do 

governo foi tão pronunciada no período de 1957 a 1960 que cerca de 48% dos 

investimentos totais do Brasil foi feito pelo governo (LACERDA et al, 2006). Uma das 

consequências do Plano de Metas e dessa política foi o crescimento do PIB a uma 

taxa média de 8,2% ao ano, aumento da renda per capita nacional em 5,1%, mas à 

custa do aumento da inflação e da dívida pública. 

Nesse período observou-se o crescimento de algumas empresas que mais 

tarde se tornariam grandes BG no Brasil, beneficiadas por oligopólios sancionados 

pelo governo, subsídios, incentivos fiscais e financiamentos de baixo custo. O grupo 

Odebrecht, por exemplo, em 1953 iniciou uma parceria com a Petrobras na 

construção de um oleoduto ligando Catu a Candeias. Esse grupo soube aproveitar 
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as oportunidades geradas pelo crescimento da indústria química e petroquímica com 

grandes obras de infraestrutura. 

Apesar da entrada de capitais externos ter ocorrido principalmente através 

de financiamentos de projetos específicos, muitas multinacionais estrangeiras 

aproveitaram a oportunidade para a efetivação de investimentos diretos que se 

mostraram posteriormente muito lucrativos. A alemã Volkswagen inaugurou em 18 

de novembro de 1959, com a visita do presidente Juscelino Kubitschek, a Anchieta, 

primeira fábrica da Volkswagen instalada fora da Alemanha, no ABC paulista. A 

americana IBM iniciou em 1961 na sua fábrica de Benfica, Rio de Janeiro, a 

montagem dos computadores 1401, um dos equipamentos de maior sucesso na 

história do processamento de dados. 

Subsidiárias de multinacionais estrangeiras previamente instaladas no Brasil 

também receberam tratamento privilegiado o que permitiu seu desenvolvimento em 

ambiente de competitividade limitada. A indústria automotiva no Brasil, representada 

pelas montadoras Volkswagen, Ford e General Motors, beneficiou-se de décadas de 

protecionismo, benefícios e reserva de mercado, que perduraram mesmo após a 

chegada da italiana FIAT, em 1973, e foram somente parcialmente mitigados com a 

entrada de outras montadoras na década de 1990. As quatro montadoras 

inicialmente instaladas no país ainda representam, em 2010, as maiores 

participações no mercado de automóveis, totalizando 76% da produção nacional 

(ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS FABRICANTES..., 2010). 

Algumas empresas privadas nacionais igualmente se beneficiaram desse 

movimento. Setores cujo desenvolvimento era de interesse governamental eram 

beneficiados com incentivos sob forma de subsídios, isenção de impostos, 

financiamento a baixo custo e protecionismo. 

Nos anos seguintes, o crescimento da economia diminui a ponto de ocorrer 

uma recessão em 1963, ano em que a formação bruta de capital fixo foi negativa, 

bem como o crescimento da produção industrial. Seguiu-se uma crise agravada pela 

instabilidade política: posse e renúncia do presidente eleito Jânio Quadros, fracasso 

nas tentativas de estabilização econômica (Plano Trienal) de seu sucessor, João 

Goulart, e a instauração do regime militar a partir de 1964. Esse novo regime 

manteve a dependência do capital estrangeiro estabelecida no Plano de Metas e 

através do Programa de Ação Econômica do Governo (PAEG), coordenado pelo 
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economista Roberto Campos, lançou as bases do milagre econômico brasileiro, 

período de 1968 a 1973 em que houve grande crescimento econômico. 

Reformas efetivadas no PAEG incluem a tributária e bancária, que explica 

em parte a formação dos BG financeiros do Brasil. A reforma bancária de 1965 

estabeleceu as bases do atual Sistema Financeiro Nacional (SFN), quando foram 

criados o Banco Central do Brasil (BACEN) e o Conselho Monetário Nacional (CMN). 

Também foram alteradas nesse período as funções do Banco do Brasil, BNDES e 

da CEF, que passaram a ser instituições especiais do subsistema normativo. Até 

1986, o Banco do Brasil permaneceu como autoridade monetária do SFN. Foi 

estruturado o subsistema de intermediação financeira e instituições financeiras 

passaram a ser especializadas: bancos comerciais; bancos de investimento e 

financeiras. A correção monetária foi instituída através da criação das Obrigações 

Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTN), lenitivo para uma inflação anual de 90% 

em 1964. Essas mudanças fortaleceram oligopólios e estimularam um movimento de 

fusões e aquisições no sistema financeiro nacional. O Banco Moreira Salles, por 

exemplo, que em 1964 contava com 191 agências, iniciou um processo de 

aglomeração em 1966 com a criação do Banco de Investimento do Brasil (BIB), em 

parceria com as corretoras Deltec e IBEC (do grupo Rockfeller). Já no ano seguinte, 

em maio de 1967, há a fusão do BIB com o Banco Agrícola Mercantil sob a 

denominação de União de Bancos Brasileiros S.A. (UBB), que já contava com 333 

agências, a maior rede bancária do país. Em apenas dois anos, em 1969, o grupo, 

que em 1975 mudou a denominação para UNIBANCO, já se tornava o segundo 

maior banco comercial privado do Brasil. (UNIBANCO, 2007). 

Outro grupo financeiro oriundo das reformas do PAEG foi o grupo Itaú. O 

Banco Federal Itaú de Investimentos S.A. foi o primeiro banco de investimentos 

constituído no Brasil, em maio de 1965. Em menos de dez anos, um processo de 

aglomeração através de sucessivas aquisições não limitadas ao setor financeiro 

tornou as Instituições Financeiras Itaú holding de um grupo formado por mais de 50 

empresas, atuando em metalurgia, informática, cerâmica, química, além do bancário. 

Em 3 de novembro de 2008 os grupos Itaú e Unibanco anunciam sua fusão e criam 

o maior grupo financeiro do Brasil, e do Hemisfério Sul com a anuência do Banco 

Central e do CADE (Conselho Administrativo de Defesa Econômica), a quem cabe 

analisar o impacto concorrencial de concentrações horizontais. 
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O período que se seguiu ao PAEG foi muito benéfico para a economia 

brasileira, houve grande crescimento do comércio mundial e de fluxos financeiros. 

Investimentos diretos (FDI) e empréstimos do exterior foram intensificados 

principalmente nos setores de bens duráveis e bens de capital. A exemplo do que 

ocorrera na Alemanha e Japão na década de 1950, e na Espanha e Taiwan na 

década de 1960, no Brasil se observou um período de expansão econômica. A 

equipe econômica liderada por Antônio Delfim Netto adotou uma política monetária 

expansiva com significativo aumento de crédito para o setor privado, o que viabilizou 

o crescimento de vários setores de base, agroexportadores, e até o de bens não 

duráveis, que congregava em sua maioria empresas nacionais. Um dos efeitos 

dessa política foi o crescimento acelerado dos BG brasileiros, tanto estatais como os 

privados. 

Nova guinada econômica ocorre em setembro de 1973, com a crise 

internacional do petróleo. A mudança no contexto mundial encontra a economia 

brasileira com crescente déficit na balança de transações correntes, alto 

endividamento externo e inflação. Com o objetivo de alterar o quadro adverso o 

presidente Ernesto Geisel, empossado em 1974, estabelece o II Plano Nacional de 

Desenvolvimento (II PND), coordenado por João Paulo dos Reis Velloso. Esse plano 

retoma os objetivos da era Vargas de fortalecer a indústria de bens de capital e bens 

intermediários nacional, áreas estagnadas que impediam a continuidade do 

crescimento econômico.  

Nesse período de 1975 a 1979 do II PND, o governo buscou financiar 

empresas nacionais via BNDE, principalmente as de bens de capital, enquanto 

empresas estrangeiras passaram a ter papel secundário. Enquanto multinacionais 

estrangeiras vislumbravam um momento de crise e incerteza mundial, as empresas 

nacionais de bens de capital passaram a contar com financiamentos subsidiados 

pelo governo e mercado consumidor gerado pelo próprio II PND. Empresas estatais 

como a Eletrobrás, Petrobrás, Siderbras e Embratel eram os efetivos executores do 

plano através de significativos investimentos na infraestrutura do país. 

Grupos brasileiros ligados a setores de base crescem significativamente, 

incentivos governamentais incluem: crédito fiscal do IPI (imposto sobre produtos 

industrializados) para compra de equipamentos; depreciação acelerada para 

maquinário nacional; isenção de II (imposto de importação) para aquisição de 

maquinário; crédito subsidiado; política de preços garantidora de preços favoráveis. 
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O Grupo Votorantim, por exemplo, na área de cimento, cria e amplia fábricas e em 

1977 assume o controle acionário do Grupo Industrial Itaú, composto de fábricas de 

cimento e cal em cinco estados da federação. Cerca de 37% do mercado nacional 

de cimento passou a se concentrar no grupo presidido pro Antônio Ermínio de 

Moraes (LACERDA et al, 2006).. 

O período que se seguiu ao II PND foi caracterizado por instabilidade política 

e econômica, aumento da inflação, recessão. Externamente o preço de commodities 

cai enquanto o preço do petróleo fez subir de US$ 4 bilhões para US$ 10 bilhões os 

gastos anuais brasileiros com sua importação. A prime rate sobe de 6% para 19% 

em menos de dois anos, maior patamar do século XX. Infrutíferas tentativas das 

sucessivas equipes econômicas envolveram racionamento de combustíveis, 

maxidesvalorização da moeda (em 1979 e 1983), controle das importações e 

incentivo às exportações. Essa década, a de 1980, foi conhecida como a década 

perdida em função da estagnação econômica que se seguiu ao milagre brasileiro. A 

moratória mexicana de 1982 dificultou ainda mais o financiamento do déficit externo 

brasileiro e as reservas líquidas tornaram-se negativas. 

Foi observado nesse período o fenômeno estagflação, que combina 

crescimento inflacionário com redução significativa do nível da atividade econômica. 

O setor de bens de capital sofreu uma redução de 55% de 1981 a 1983, o que 

representou a perda de todos os ganhos do II PND. A renda per capita nacional teve 

uma redução de 11%. 

Diante desse quadro adverso, que fez o Brasil recorrer ao FMI em 1982, as 

empresas brasileiras mais uma vez contaram com auxílio do governo, empréstimos 

subsidiados pelo BNDE e aportes de capital foram vitais para que algumas delas 

não fossem à falência. Outros grupos, no entanto, souberam fazer uso das altas 

taxas de juros e da liquidez dos títulos públicos de curto prazo e prosperaram. De 

forma geral, a limitação de importações e política cambial proporcionaram uma 

reserva de mercado à produção nacional, o que favoreceu, principalmente, a 

indústria de bens duráveis e não duráveis. O controle de preços era outro 

mecanismo à disposição do governo para proteção de empresas nacionais, o 

Conselho Interministerial de Preços (CIP), instituído no II PND e mantido pelos 

governos posteriores, era uma das ferramentas disponíveis para esse fim. 

Um conjunto de empresas, no entanto, prosperou de forma significativa 

durante esse período de crise. Grandes empresas, em função de seu poder de 
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mercado e excedentes de capital, destinaram recursos à especulação financeira. A 

junção do capital especulativo ao produtivo proporcionou lucros excessivos em 

tempos de recessão. Em alguns setores, resultados financeiros superavam em muito 

aos operacionais, processo que perdurou até o efetivo controle da inflação com o 

plano Real, em 1994. 

Mais do que um mecanismo de proteção ao efeito inflacionário, a 

especulação financeira exercida pelas grandes empresas denotava uma reação à 

incapacidade do sistema financeiro brasileiro de financiar o setor produtivo. Tal falha 

de mercado era acentuada pela insipiência do mercado de capitais brasileiro e pelo 

oligopólio formado no sistema bancário. Paradoxalmente, ao contrário do que se 

observava em demais economias em desenvolvimento, o sistema financeiro 

brasileiro tinha significativa e crescente participação no PIB e era muito sofisticado, 

além de congregar poder político (LACERDA et al, 2006). A Tabela 1 indica que o 

aumento da participação do setor financeiro no PIB do Brasil é crescente e mais 

pronunciado quando do descontrole da inflação no final da década de 1980. Esse 

crescimento gerou grandes conglomerados financeiros que depois se transformaram 

em BG financeiros, como os estais Banco do Brasil e CEF, e os privados Itaú, 

Unibanco.  

 

Tabela 1: Participação do setor financeiro no PIB nacional. 
 

Ano 
Participação do 
setor financeiro 

no PIB 

Inflação anual 
média 

Variação do PIB 
no Brasil 

1970 A 1979 6,3 % 31,7 % 5,9 % 
1980 7,8 % 47,2 % 5,4 % 
1981 9,8 % 53,7 % 0,1 % 
1982 9,7 % 55,9 % -0,5 % 
1983 11,3 % 91,6 % -2,7 % 
1984 10,5 % 118,4 % 2,3 % 
1985 11,0 % 121,8 % 3,8 % 
1986 7,4 % 77,2 % 3,8 % 
1987 13,5 % 116,2 % 2,5 % 
1988 13,4 % 222,9 % 1,5 % 
1989 19,5 % 1782,9 % 3,16% 

 
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2010). 

 

O período seguinte à década perdida foi caracterizado pela estabilização 

econômica através do Plano Real após um novo período de recessão, e pela 
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estabilização política. Porém, uma reestruturação da economia visando a 

modernização também foi iniciada, a exemplo do que ocorria em boa parte da 

América Latina. Um conjunto de medidas liberalizantes sugeridas por órgãos 

financeiros internacionais, comumente chamado de Consenso de Washington, foi 

adotado a partir do mandato do presidente Fernando Collor, em 1990. Os governos 

que se seguiram reiteraram e intensificaram tais medidas, que provocaram a 

abertura da economia, desregulamentação de mercados e privatização de vários 

setores.  

O próximo tópico é focado nas reformas de mercado ocorridas no Brasil a 

partir da década de 1990. É dada ênfase às alterações institucionais e seu reflexo 

nas empresas no Brasil. 

 

 

2.5 As Reformas de Mercado no Brasil 

 

 

De forma muito clara a nova política industrial introduzida no governo do 

presidente Collor provocou uma ruptura com as políticas anteriores adotadas desde 

a Velha República. A mudança, com foco na produtividade, pela primeira vez não 

colocou o aumento da capacidade produtiva como prioridade principal das diretrizes 

governamentais. Sahay e Goyal (2006), ao analisar quantitativamente reformas 

institucionais em diversos países da América Latina no período de 1970 a 2004, 

observa avanços e retrocessos em distintos momentos na maioria dos países, 

inclusive o Brasil.  

A nova política industrial do Brasil, segundo Guimarães (1996), obteve 

resultados desiguais. Enquanto a política de abertura comercial foi bem-sucedida, os 

objetivos de ganhos de produtividade foram limitados. As principais estratégias 

foram precedidas por duas reformas que diminuíram barreiras tarifárias e não 

tarifárias que protegiam as empresas nacionais. A primeira, de 1988, reduziu 

algumas tarifas de importação, eliminou tributos e extinguiu alguns regimes 

especiais de importação. A segunda, em 1989, provocou a redução o imposto de 

importação de bens de capital e bens intermediários. 

As medidas de liberalização da economia brasileira passaram a ser mais 

claramente definidas em 1990, na Exposição de Motivos da Medida Provisória 158, 
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de 15 de março de 1990. A principal mudança observada foi a ênfase na 

competitividade da indústria nacional, e com isso reduzindo significativamente o 

suporte ao aumento da capacidade produtiva mediante incentivos diretos e do 

programa de substituição de importações. Outros objetivos incluíam o aumento do 

nível de salários e a desregulamentação da economia. Detalhamento posterior foi 

efetivado no mesmo ano através de um documento intitulado Diretrizes Gerais para 

a Política Industrial e de Comércio Exterior (PICE), que citava a eficiência na 

produção e comercialização de bens e serviços como objetivo principal 

explicitamente descartava o processo de substituição de importações em prol das 

forças de mercado.  

Para atingir os objetivos e estimular a competitividade, foram revistos os 

incentivos vigentes ao desenvolvimento, produção e exportação. A capacitação 

tecnológica da empresa nacional e o fomento às áreas de tecnologia foram 

privilegiados, enquanto inúmeros mecanismos de proteção que garantiam rendas a 

alguns setores foram extintos. Apesar de ter havido preocupação em setores mais 

impactados pelas mudanças, uma reforma aduaneira foi levada a cabo com relativa 

rapidez, alíquotas de importação foram reduzidas e foi dada mais transparência aos 

processos pela eliminação de sistemas discricionários.  

Para implementar a política industrial e de comércio exterior foram definidas 

cinco estratégias principais: redução dos níveis de proteção tarifária, subsídios e 

incentivos com fortalecimento da concorrência; reestruturação da indústria visando a 

competitividade através de linhas de crédito, fortalecimento da infraestrutura 

tecnológica e mecanismos de coordenação; fortalecimento de setores 

potencialmente competitivos através da especialização da produção; exposição 

planejada da indústria nacional à competição externa com atenção a setores 

oligopolistas visando aumento da concorrência; capacitação tecnológica da empresa 

nacional via proteção tarifária de setores de alta tecnologia e transferência de 

tecnologia entre setores. 

Os Programas de Competitividade Industrial (PCI) e o Programa Brasileiro 

de Qualidade e Produtividade (PBQP) foram criados para auxiliar na implementação 

das mudanças, enquanto o PCI visava desenvolver os setores de tecnologia de 

ponta e reestruturar os setores industriais e de serviços, o PBQP buscava difundir 

melhores práticas de gestão, capacitar recursos humanos, e adequar a infraestrutura 

de serviços tecnológicos. 
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Para atingir esses objetivos o banco de desenvolvimento do governo, que 

passou a se chamar BNDES em 1982, teve papel preponderante. A Integração 

Competitiva, nome dado ao novo modelo adotado pelo banco, passou a canalizar 

suas linhas de financiamento para empresas cujas práticas resultassem em aumento 

de produtividade, em detrimentos das antigas políticas setoriais. Visando a inovação, 

pequenas empresas foram contempladas com uma linha de crédito denominada 

CONTEC. As exportações passaram a contar com um fundo denominado FINAMEX, 

e a agroindústria passou a ter à sua disposição o FINAME. Em 1992, foi instituído o 

Programa de Reestruturação e Racionalização Empresarial, cujo principal propósito 

era a viabilização de fusões e incorporações de empresas. Outro papel importante 

exercido pelo BNDES foi o de gestor do Programa Nacional de Desestatização 

(PND), comentado no tópico seguinte. 

 

 

2.5.1 Marco Legal Política Industrial e do Comércio Exterior 

 

 

Para minimizar o poder de oligopólios e monopólios estabelecidos, as 

reformas também precisaram reformular a legislação que dava suporte a tais 

estruturas. A legislação antitruste (Lei nº 4137 de 1962) era um exemplo de lei que 

não se mostrava capaz de atender seus objetivos de limitar a ação de trustes e 

fomentar a livre concorrência. No primeiro dia de governo, uma medida provisória, 

posteriormente referendada no Congresso Nacional (Lei nº 8032 de 1990), revogou 

isenções e exceções à cobrança de imposto de importação (II) e imposto sobre 

produtos industrializados (IPI), mantendo apenas restrições a produtos de 

informática, da Zona Franca de Manaus e de zonas de processamento de 

exportação. A lei também eliminou obrigações acessórias como a apresentação de 

programas de importação e anuência prévia governamental para importar. 

Apesar da inicial manutenção de restrições à importação de produtos de 

informática, a reserva de mercado para esses produtos foi aos poucos eliminada. A 

lei de informática (Lei nº 7232 e 1984) que estabeleceu a reserva de mercado se 

apresentava como entrave aos objetivos de produtividade ao limitar ao acesso de 

tecnologias que envolviam além da informática áreas correlatas, como a automação 

industrial e comercial. Em 1989, um computador pessoal produzido na Zona Franca 
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de Manaus custava o equivalente a oito mil dólares, enquanto no mercado 

internacional um produto tecnologicamente superior podia ser adquirido por menos 

de dois mil dólares. Apesar da inferioridade tecnológica e da disparidade de preços, 

a indústria nacional de informática sempre buscou justificar a necessidade da 

reserva de mercado perante o governo e a sociedade (TIGRE, 1987). Através do 

Decreto nº 99541, de 1990, foram alteradas algumas normas e suspensas as 

restrições a importação, limitando a proibição a um restrito rol de produtos. O mesmo 

ato eliminou a exigência de autorização prévia para importar e produção de itens de 

informática.  

A mesma legislação que reformulou a política de informática também se 

encarregou de instituiu formas de incentivar os investimentos no setor, de capacitar 

a indústria nacional, e de aumentar a produtividade (Lei nº 8248 de 1991 e Decreto 

574 de 1992). Observa-se que a livre concorrência foi buscada em vários setores, 

não se limitando à informática (Lei nº 8158 de 1991 e Decreto 36 de 1991), mas o 

foco das ações era nitidamente setores de alta tecnologia. 

Uma das reduções de tarifas aduaneiras ocorridas em 1990 atingiu o setor 

têxtil, que sofreu significativo impacto. Gomes et al (2007) apontam as mudanças 

derivadas dessa política como responsáveis pela radical transformação em escopo e 

escala da indústria brasileira de máquinas têxteis. Grande parte das fabricantes 

nacionais de máquinas fechou portas devido a dificuldades de concorrer com as 

líderes do mercado internacional. As remanescentes reposicionaram-se, resultando 

na especialização dessa indústria no Brasil em produtos de reduzido conteúdo 

tecnológico, limitando-se em grande parte a disponibilização de peças e simples 

componentes destinados a manter com menor custo máquinas europeias e 

japonesas de alto grau de sofisticação. Esse é o efeito oposto do que era objetivado 

com as mudanças. 

A política industrial operou mudanças significativas nas regras de exportação 

através da concessão de créditos e benefícios para a exportação de bens e serviços 

via PROEX (Programa de Financiamento de Exportações). No entanto, grande parte 

dos incentivos já existentes à exportação foi mantida, como o drawback (Lei nº 8402 

de 1992). Para incentivar a atividades manufatureiras de exportação foi concedida a 

isenção do IPI com a manutenção de seus créditos e a depreciação acelerada de 

novos bens de capital, inclusive dos importados (Lei nº 8191 de 1991). 
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Em outubro de 1992, ocorreu o impeachment do presidente Collor e o 

presidente Itamar Franco assumiu o governo por um período de tempo relativamente 

curto. O marco regulatório da política industrial não foi significativamente alterado, 

uma das alterações ocorridas foi o restabelecimento de incentivos do Programa de 

Desenvolvimento Tecnológico Industrial, implantado em 1988 no governo do 

presidente Sarney. Essa mudança não foi efetivamente implementada pelo seu 

inerente mecanismo burocrático, tentativas posteriores de simplificação desse 

processo foram efetivadas posteriormente através da Lei nº 8661 de 1993. 

Outras alterações do marco regulatório da política industrial e do comércio 

exterior envolveram no período do presidente Itamar Franco foram a nova lei de 

defesa da concorrência (Lei nº 8844 de 1994) e duas medidas provisórias (MP nº 

616 e 655 de 1994) para ajustar a legislação nacional sobre dumping às resoluções 

advindas da oitava rodada do GATT (General Agreement onTariffs and Trade) que 

durou de 1986 a 1994 e também ficou conhecida como Rodada do Uruguai. 

O Quadro 2 indica de forma cronológica os principais atos regulatórios que 

alteraram a política industrial e de comércio exterior. Duas características se 

destacam, redução do protecionismo à indústria nacional e abertura ao capital e 

comércio externo.  

 

Data Política Industrial 

15/3/90 Revê Imposto Importação e IPI e Imposto Renda (Lei nº 8 032; Lei nº 8 034, Port. 56) 

26/6/90 Revê Imposto Importação e IPI e Imposto Renda (Lei nº 8 032; Lei nº 8 034, Port. 56) 

2/8/90 
Normas para defesa da concorrência (MP nº 204 = MP no 246 de 13/10/90 = Lei nº 8158 
de 8/1/91 com modificações) 

12/9/90 Apoio à Capacitação Tecnológica da Indústria 

13/9/90 Financiamento à importação bens de capital (Res. BC nº 1 749) 

21/9/90 Anuência prévia na importação de informática (Dec. nº 9 9541) 

16/1/91 Restabelece incentivos regionais (Lei nº 8167) 

31/1/91 Implementação de reforma tarifária (Port. nº 58) 

14/2/91 Regulamentação da Lei no 8 158 (Dec. nº 36) sobre concorrência 

27/2/91 Índice de nacionalização (Port. n 126) 

27/2/91 
Programa Competitividade Industrial Normas transferência de tecnologia (Res. INPI nº 
20) 
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Data Política Industrial 

17/4/91 Regulamentação da Lei nº 8 167 (Dec. nº101) 

1/6/91 Isenção IPI e depreciação acelerada para bens de capital (Lei nº 8 191) 

1/6/91 Financiamento exportação (Lei nº 8 187) 

23/10/91 Capacitação do setor de informática (Lei nº 8248) 

30/12/91 Zona Franca de Manaus (Lei nº 8 387) 

8/1/92 Incentivos fiscais à exportação (Lei nº 8402) 

3/2/92 Zona de Processamento de Exportação (Lei nº 8 396) 

18/2/92 Revisão do cronograma da reforma tarifária (Port. nº 131) 

18/2/92 Prazos para investigação de dumping/Subsídios (Port. nº 132) 

18/2/92 Regulamentação da Lei no 8 402 (Dec. nº 452) 

26/6/92 Incentivos para informática (Dec. nº 574) 

21/7/92 Regulamentação da Lei nº 8.387 IPI de produtos da Zona Franca Manaus (Dec. nº 613) 

2/6/93 Incentivos fiscais para a capacitação tecnológica (Lei nº 8 661) 

10/6/94 Normas de defesa da concorrência (Lei nº 8 844) 

11/9/94 Alteração da legislação antidumping (MP nº 616 e 655) 

1/10/94 Antecipação da implantação da Tarifa Externa Comum 

25/10/94 Crédito fiscal PIS e COFINS na exportação (MP nº 674) 

 

Quadro 2: Marco regulatório da política industrial e de comércio exterior de 1990 a 
1994. 

Fonte: Adaptado de Guimarães (1996). 

 

A política industrial até o início das reformas era gerida por inúmeros 

ministérios, como o da Indústria e Comércio, da Fazenda, da Ciência e Tecnologia, 

do Interior. A reforma administrativa da gestão do presidente Collor, que buscou no 

serviço público a eficiência administrativa e demitiu milhares de funcionários 

públicos, criou o Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento com o objetivo de 

concentrar os agentes executores dessa política em um número reduzido de órgãos. 

No entanto, nem todas as funções foram concentradas nesse novo ministério. Ao 

Ministério da Justiça, por exemplo, coube o controle de patente através do INPI 

(Instituto Nacional de Propriedade Industrial) e da política de fomento à concorrência 

através da Secretaria Nacional de Direito Econômico. À Secretaria de 
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Desenvolvimento Regional coube as zonas de processamento de exportação e as 

superintendências de desenvolvimento regional SUDENE, SUDAM e SUFRAMA.  

É importante ressaltar a importância dessa reforma administrativa no plano 

político, pois gerou uma generalizada desarticulação de agentes que poderiam 

oferecer resistência às alterações da política industrial e de comércio exterior 

vigentes: a extinção da CACEX (Carteira de Comércio Exterior); a extinção do MIC 

(Ministério de Indústria e Comércio); a transferência do INPI (Instituto Nacional de 

Propriedade Industrial) para o Ministério da Justiça; limitação das atribuições da SEI 

(Secretaria Especial de Informática). Uma menor resistência advinda da estrutura 

administrativa do governo auxiliou na implantação das medidas iniciais, cuja 

continuidade apontava para a diminuição da intervenção do Estado na economia, o 

programa de privatizações. 

 

 

2.5.2 O Programa de Privatizações 

 

 

O mais polêmico conjunto de medidas do período das reformas foi o 

programa de privatizações. Até 1990 as privatizações se concentraram em 

empresas englobadas pelo Estado por problemas financeiros e não tinham função 

de arrecadar recursos para o Tesouro, sendo que as 38 privatizações ocorridas na 

década de 1980 renderam apenas US$ 780 milhões (LACERDA et al, 2006). No 

entanto com a criação do Programa Nacional de Desestatização (PND) através da 

lei 8031 de 1990, ficou clara a intenção da gestão Collor de reduzir a presença do 

Estado em vários setores da economia. Foi criado o Conselho Nacional de 

Desestatização com a função de privatizar as 68 empresas inicialmente listadas na 

Lei nº 8031/1990, porém esse número foi ampliado, algumas empresas foram 

posteriormente incluídas e outras, retiradas dessa lista.  

A função de executar as determinações do Conselho Nacional de 

Desestatização coube ao BNDES, que controlava o Fundo Nacional de 

Desestatização (FND), em que foram reunidas as ações a serem privatizadas. No 

processo de execução o BNDES se encarregou de licitar e contratar profissionais do 

mercado, auditores e consultores, para avaliação das empresas, divulgação e 

execução do processo de venda das empresas. Outro relevante papel do BNDES foi 
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a ativa participação na recuperação e desenvolvimento de empresas através da 

subsidiária BNDES Participações S.A. (BNDESPar). Suas atividades incluem o 

fornecimento de capital de risco a setores considerados estratégicos pela política 

industrial com financiamentos de longo prazo e baixo custo, inclusive a projetos que 

apresentem externalidades positivas, como geração de empregos, não importando o 

setor. Durante o processo de privatização, o BDNESPar por vezes viabilizou ofertas 

de compra de empresas através da participação minoritária em consórcios, que por 

orientação estatutária devem ter caráter transitório. 

A siderúrgica Usiminas foi a primeira grande estatal privatizada, que rendeu 

ao Tesouro US$ 2,31 bilhões, em leilão realizado na Bolsa de Valores do Rio de 

Janeiro em outubro de 1991. Nos primeiros meses do programa foram privatizadas 

empresas dos setores químico, petroquímico e siderúrgico, áreas consideradas 

estratégicas nas políticas industriais anteriores. Apesar de a renda auferida ser 

considerável, cerca de US$ 4 bilhões, as negociações poderiam ser realizadas com 

moedas de privatização, o que reduziu o efetivo ingresso de moeda nos cofres 

públicos. 

As moedas de privatização, em geral, representavam títulos da dívida 

pública. Alguns papéis aceitos eram debêntures da Siderbras, títulos da dívida 

agrária, títulos da dívida externa, letras hipotecárias da Caixa Econômica Federal e 

algumas séries de Notas do Tesouro Nacional. O percentual mínimo de moeda 

corrente a ser utilizado em cada processo de privatização era definido pelo 

presidente da república. É importante observar que algumas das moedas de 

privatização não apresentavam liquidez no mercado, como por exemplo, os títulos 

da dívida externa. Em virtude disso tais títulos eram negociados no mercado com 

considerável deságio, o que não ocorria ao serem utilizados no PND. Apesar de o 

governo reduzir sua dívida ao aceitar os tais títulos, sua utilização representava uma 

substancial redução do valor real da negociação sob a óptica do comprador. 

A aceitação de moedas de privatização também tinha o papel de facilitar a 

venda de empresas de menor interesse do mercado. Outro mecanismo utilizado pelo 

governo para acelerar o processo de privatização foi a diminuição de restrições à 

participação de investidores estrangeiros. Legislação posterior eliminou a distinção 

entre investidores estrangeiros e nacionais, o que permitiu que algumas empresas 

contassem com a totalidade de seu capital nas mãos de estrangeiros, o que acirrou 



63 

 

ainda mais manifestações contrárias ao programa de privatizações por parte de 

alguns setores da sociedade. 

A Tabela 2 indica a participação de investidores estrangeiros em todo o 

programa de privatização, de 1991 até 2002. Observa-se que a participação 

estrangeira no setor de telecomunicações foi muito significativa, enquanto no PND 

restrições legais limitaram sua entrada, principalmente nos primeiros anos da 

década de 1990. 

 

 

Tabela 2: Participação do capital estrangeiro nas privatizações - 1991 a 2002 (em 
US$ milhões e %). 

 

País PND Estaduais Telecomunicações Total 

 

US$ 
milhões % 

US$ 
milhões % 

US$ 
milhões % 

US$ 
milhões % 

Estados 
Unidos 

4.318 15,1% 6.024 21,6% 3.692 12,8% 14.034 16,5% 

Espanha 3.606 12,6% 4.027 14,4% 5.042 17,5% 12.675 14,9% 

Portugal 1 0,0% 658 2,4% 4.224 14,7% 4.882 5,7% 

Itália - - 143 0,6% 2.479 8,6% 2.621 3,1% 

Chile - - 1.006 3,6% - - 1.006 1,2% 

Bélgica 880 3,1% - - - - 880 1,0% 

Inglaterra 2 0,0% 692 2,5% 21 0,1% 715 0,8% 

Canadá 21 0,1% - - 671 2,3% 692 0,8% 

Suécia - - - - 599 2,1% 599 0,7% 

França 479 1,7% 196 0,7% 10 0,0% 686 0,8% 

Holanda 5 0,0% 410 1,5% - - 415 0,5% 

Japão 8 0,0% - - 256 0,9% 264 0,3% 

Coreia - - - - 265 0,9% 265 0,3% 

Argentina - - 148 0,5% 11 0,0% 159 0,2% 

Alemanha 75 0,3% - - - - 75 0,1% 

Outros 1.815 2,6% 350 1,3% - - 2.165 1,3% 

Participação 
Estrangeira 

11.210 36,4% 13.654 48,9% 17.270 59,4% 42.134 48% 

Total 30.824,20 100% 27.948,80 100% 29.049.5 100% 87.822,50 100% 

 
Fonte: Adaptado de Banco Nacional de Desenvolvimento (2002). 

 

Inicialmente empresas privatizadas estavam ligadas aos setores industriais, 

principalmente de infraestrutura, etapa concluída em 1995, quando novo foco foi 

dado ao programa. O novo foco do PND passou a ser empresas concessionárias de 

serviços públicos, notadamente energia elétrica, transportes e comunicações. Essa 
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alteração visava conferir maior qualidade dos serviços oferecidos à população, já 

que em algumas áreas a limitada capacidade de investimento do Estado limitava 

não somente a qualidade, mas também a abrangência dos serviços. Esperava-se 

que os novos acionistas controladores efetivassem os investimentos necessários 

nas empresas para o seu reaparelhamento e consequente aprimoramento dos 

serviços públicos prestados.  

Essa alteração no PND incluiu incentivo a privatizações estaduais efetivadas 

pelos estados, mas com a ajuda do Governo Federal. Algumas empresas estaduais 

privatizadas nessa fase incluem: Companhia Eletricidade do Rio de Janeiro, 

Companhia Estadual de Gás do Rio de Janeiro (CEG), Rio Gás S.A., Companhia de 

Eletricidade do Estado da Bahia (COELBA). O valor obtido nas privatizações foi 

significativo, o valor arrecadado em empresas estaduais até 2002 atingiu a cifra de 

US$ 34,7 bilhões, valor próximo dos US$ 37,8 bilhões obtidos nas privatizações de 

cunho federal no mesmo período. Nessa segunda fase do PND ocorreu a 

privatização da Companhia Vale do Rio Doce, a conclusão da privatização da Rede 

Ferroviária Federal (RFFSA) e do terminal de contêineres 1 do porto de Santos. A 

Tabela 3 indica as receitas advindas do PND desde sua criação até 2008, e o 

Quadro 3 lista as empresas estatizadas pelo PND, por setor, de 1991 a 2002. 

 

Tabela 3: Receitas das privatizações através do PND, de 1991 a 2008 (em US$ 
milhões). 

 

Ano 
Número de 

privatizações 

Receitas 
de 

Vendas 

Transferências 
de dívidas 

Receita 
total 

Geradora da maior 
receita (% do capital 

vendido) 

1991 4 1613,6 374,1 1987,7 Usiminas (69,9%) 
1992 14 2400,9 982,3 3383,2 Copesul (62,9%) 
1993 6 2620,7 1561,2 4181,9 CSN (81,9%) 
1994 14 1971,8 348,8 2320,6 Usiminas (16,2%) 
1995 8 1004,0 624,4 1628,4 Copene (14,9%) 
1996 11 4079,8 669,8 4749,6 Light (65,8%) 
1997 6 4264,7 3558,8 7823,5 CVRD (31,9%) 
1998 7 1655,6 1082,0 2737,6 Gerasul (51,2%) 
1999 3 132,9 0,0 132,9 Datamec (97,9%) 
2000 3 7670,2 0,0 7670,2 Petrobras (16,6%) 
2001 2 1090,3 0,0 1090,3 Petrobras (3,5%) 
2002 2 1976,5 0,0 1976,5 CVRD (20,3%) 
2003 - 0,0 0,0 0,0 - 
2004 1 26,6 0,0 26,6 BEM (90,0%) 
2005 1 316,0 0,0 316,0 BEC (89,3%) 
2006 - 0,2 0,0 0,2 Participações 
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minoritárias 
2007 - 0,0 0,0 0,0 - 

2008 - 0,4 0,0 0,4 
Participações 
minoritárias 

Total 82 30824,2 9201,4 40025,6 37,8 
 
Fonte: Adaptado de Banco Nacional de Desenvolvimento (2002). 

 

 

 

 

 

Setor Empresas 

Siderúrgico Usiminas, Cosinor, Aços Finos Piratini, CST, Acesita, CSN, Cosipa, Açominas;  

Químico e 
petroquímico 

Petroflex, Copesul, Nitriflex, Polisul, PPH, CBE, Poliolefinas, Deten, Oxiteno, PQU, 
Copene, Salgema, CPC, Polipropileno, Álcalis, Pronor, Politeno, Nitrocarbono, 
Coperbo, Ciquine, Polialden, Acrinor, Koppol, CQR, CBP, Polibrasil, EDN; 

Fertilizantes Arafértil, Ultrafértil, Goiasfértil, Fosfértil, Indag; 

Elétrico Light, Escelsa, Gerasul; 

Ferroviário 
RFFSA-Malha Oeste, RFFSA-Malha Centro-Leste, RFFSA-Malha Sudeste, RFFSA-
Teresa Cristina, RFFSA-Malha Sul, RFFSA- Malha Nordeste e Malha Paulista; 

Mineração CVRD - Cia. Vale do Rio Doce, Caraíba; 

Portuário 
TECON 1 (Santos), TECON 1 (Sepetiba), Cais de Paul e Cais de Capuaba 
(CODESA), Terminal roll-onroll-off (CDRJ), Porto de Angra dos Reis (CDRJ) e Porto 
de Salvador (CODEBA); 

Financeiro Meridional, Banespa, BEA, BEG, BEM e BEC; 

Outros 
setores 

Datamec, Embraer, Mafersa, Celma, SNBP.  

 

Quadro 3: Empresas desestatizadas, por setor, de 1991 a 2002. 
Fonte: Adaptado de Banco Nacional de Desenvolvimento (2002). 

 

Um dos principais setores privatizados nessa fase foi o de 

telecomunicações. Com a aprovação da Lei nº 9.472 de 1997 foram eliminados as 

restrições legais para que o sistema Telebrás passasse às mãos do setor privado. 

Essa lei, chamada de Lei Geral das Telecomunicações, criou a Agência Nacional de 

Telecomunicações (ANATEL), órgão regulador do setor. Somente as concessões de 

telefonia móvel geraram uma receita de US$ 4 bilhões nessa fase inicial.  

Os setores que mais contribuíram para as receitas do PND, que chegaram 

ao patamar de US$ 40 bilhões, foram o siderúrgico, mineração e energia. As 

privatizações estaduais geraram cerca de US$ 34 bilhões e foram em sua maioria 

ligadas a concessionárias de serviços públicos e bancos. As privatizações em 
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telecomunicações geraram cerca de US$ 31 bilhões. O Gráfico 1 mostra a 

participação setorial das privatizações nessas três esferas, que somaram US$ 105,9 

bilhões. 

 

 

Gráfico 1: Participação setorial nas privatizações - período 1990-2008. 
Fonte: Adaptado de Banco Nacional de Desenvolvimento (2002). 

 

De forma geral, as medidas de política de comércio exterior tiveram sucesso. 

A abertura comercial ocorreu sem gerar excessivo aumento do coeficiente de 

importação brasileiro e vários setores sofreram ajustes positivos em busca de 

competitividade e eficiência. No entanto, a política industrial atingiu modestos 

resultados. Guimarães (1996) aponta três dificuldades principais encontradas na 

implementação da nova agenda industrial brasileira: a dificuldade em abandonar 

antigas práticas das políticas industriais anteriores e adoção de novos instrumentos 

de política; a carência de instrumentos legais e marco institucional para implantar a 

nova política, o que envolve limitada aplicação até mesmo da limitada legislação 

existente; o despreparo das agências governamentais encarregadas de implementar 

a nova política, corpo técnico inexperiente e carência de estrutura. Em virtude 

desses fatores, tanto a política de aumento da livre concorrência quanto a política de 

aumento da competitividade obtiveram modestos resultados. 
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Uma das consequências diretas dessas medidas foi o aumento do déficit de 

conta corrente da balança de pagamentos e significativo aumento da dívida externa. 

Esses fatores tornaram a economia brasileira mais vulnerável a variações na 

economia internacional e dependente de capitais externos para suprir suas 

necessidades de financiamento. Os investimentos diretos estrangeiros (IDE) 

efetivamente aumentaram, principalmente após a implantação do Plano Real em 

1994 e posterior controle da inflação, tópico a ser abordado a seguir. 

Sob a óptica das empresas brasileiras o PND foi uma oportunidade única de 

crescimento e consolidação. A resolução 803 de 1993 do BNDES fixou em 6,5% ao 

ano a taxa de juros em operações de privatização (VELASCO-JUNIOR, 2010). Em 

virtude da disponibilidade de financiamentos pelo BNDES o do alto risco percebido 

do Brasil por atores internacionais, a maioria das privatizações teve como 

compradores grupos nacionais (ALDRIGHI; POSTALI, 2010). Cabe-se ressaltar que 

o marco regulatório para grande parte dos setores ainda não existia. O Quadro 4 

lista alguns dos compradores das maiores empresas privatizadas. 

 

Empresa 
privatizada 

Grupo(s) Comprador(es) Capital Setor Ano 

COPESUL Odebrecht Brasileiro Petroquímica 1992 

CSN Vicunha Brasileiro Siderúrgico 1993 

CVRD CSN Brasileiro Siderúrgico 1997 

Light 
EDF, Hughes Energy, AES, 

Andrade Gutierrez 
Francês/Americano Energia 1996 

 

Quadro 4: Empresas desestatizadas, por setor, de 1991 a 2002. 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Fundos de pensão de grande porte, em grande maioria ligados a empresas 

de origem estatal, também aproveitaram o programa de privatizações para obter 

participações significativas nas empresas negociadas. Fundos de pensão 

controlados pelo governo federal como Previ (Banco do Brasil), Petros (Petrobras) e 

Funcef (Caixa Econômica Federal) participaram em vários leilões e adquiriram 

empresas através de fundos de investimentos, empresas de participações, ou 

diretamente. Alguns fundos de pensão de empresas privatizadas como Valia 

(CVRD) e Sistel (Embratel) também fizeram aquisições significativas. Um exemplo é 

a empresa 521 participações, controlada pelo fundo PREVI, que no setor energético 
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adquiriu o controle sobre a CPFL além de participar em outras empresas como 

Neoenergia e Itapebi (ALDRIGHI; POSTALI, 2010). 

2.5.3 O Plano Real e a Estabilização Econômica 

 

 

O sucessor do presidente Collor, Itamar Franco, herdou uma economia com 

alguns processos em curso: abertura comercial, programa de privatizações, 

negociação da dívida externa e desregulamentação do mercado. Apesar de grandes 

impeditivos ao desenvolvimento e competitividade nacional como o sistema 

educacional e estrutura tributária não terem sido significativamente alterados, o 

grande desafio permanecia sendo a estabilização econômica e o controle da 

inflação. Para abordar esse desafio o então ministro da Economia, Fernando 

Henrique Cardoso, implementou um novo plano de estabilização chamado Plano 

Real. 

Ao contrário de planos anteriores, não houve congelamento de preços, o 

plano estava calcado no equilíbrio das contas públicas, na criação de uma unidade 

estável de valor, e na mudança da moeda. A primeira fase do plano, em 1993, 

buscou o saneamento das contas públicas, o que foi efetivado pelo combate à 

sonegação de impostos, redução de gastos da União e equacionamento das dívidas 

dos estados e municípios, e pela intensificação do programa de privatizações.  

O sistema financeiro era um dos grandes beneficiários das altas taxas 

inflacionárias, e uma redução brusca da inflação poderia acarretar em um colapso 

do sistema bancário. Partindo dessa hipótese, bancos públicos federais e estaduais 

foram saneados com o objetivo de garantir ao sistema bancário uma melhor 

estrutura. A institucionalizada inflação no país tornara não somente os bancos, mas 

inúmeras empresas dependentes de resultados financeiros para a sua 

sobrevivência. 

Outras medidas iniciais do plano incluíram o corte orçamentário do ano 

corrente, vinculação de orçamentos futuros às receitas estimadas, limitação das 

despesas com funcionalismo em 60% da receita e alteração das normas de 

cooperação com estados e municípios. A legislação que amparou essas medidas 

forçava estados e municípios a controlar seus gastos e manter os repasses à União 

em dia, sob pena de não mais receber verbas federais.  
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O controle de gastos públicos em várias esferas da administração pública foi 

uma tônica durante todo o período de implantação do plano. Porém somente mais 

tarde, em 2000, as medidas de controle se consolidaram sob forma de lei com a 

promulgação da Lei Complementar nº 101 de 2000, a Lei de Responsabilidade 

Fiscal (LRF). Essa lei, que normatiza o artigo 163 da constituição federal, está 

pautada em quatro pilares: o planejamento dos gastos via plano plurianual (PPA), 

Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA); 

transparência das ações com ampla publicidade dos atos; controle efetivo dos 

tribunais de contas da União, estados e municípios; responsabilização dos gestores 

públicos por seus atos, tornando crime o não cumprimento dessas diretrizes (Lei nº 

10028 de 2000). 

Cabe ressaltar que a constituição federal promulgada em 1988 foi muito 

generosa com a destinação de receitas tributárias a estados e municípios, ao 

mesmo tempo que limitava a forma com que gastos da União poderiam ser 

efetivados. Em função disso foi criado o Fundo Social de Emergência, cuja função 

era equilibrar o orçamento da União. Como complemento de receitas federais, foi 

criado um novo imposto, o Imposto Provisório sobre Movimentação Financeira 

(IPMF). Esse imposto, inicialmente limitado para o biênio 1993-1994, posteriormente 

foi transformado em CPMF (Contribuição Provisória sobre Movimentação 

Financeira), que apesar de provisório, foi prorrogado por 16 anos até ser extinto em 

2008. Deve ser destacado que o processo de privatização, cujas receitas tiveram um 

aumento significativo a partir de 1993, exerceu importante papel no saneamento das 

contas públicas e auxiliou em todo o processo de estabilização econômica 

(MODIANO, 2000). 

A fase seguinte do Plano Real foi a implantação da URV (Unidade Real de 

Valor), em maio de 1994. O objetivo da URV era servir como transição até a 

implantação da nova moeda, novamente rompendo a tradição de planos anteriores 

que optaram por abruptas transições. A URV era um indexador geral da economia, 

sua aceitação na sociedade foi em parte devida à preocupação de evitar distorções 

no equilíbrio econômico de contratos e poder de compra dos salários.  

Uma importante consequência da implantação da URV foi a transformação 

de contratos prefixados em pós-fixados na economia, essa mudança evidenciava a 

diferença entre lucro nominal e lucro real, e teve importante papel na reeducação 
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financeira de uma sociedade com memória inflacionária e habituada à ilusão 

monetária e à ciranda financeira. 

A última fase do plano ocorreu em 1º de julho de 1994 através de uma 

medida provisória que introduziu a moeda. A manutenção do valor da moeda foi 

garantida por rígida política monetária que limitava o poder do Conselho Monetário 

Nacional (CMN) de emitir moeda e por alterações na política de câmbio, que contava 

com câmbio flutuante, mas também com um limite máximo para a taxa, inicialmente 

estabelecida como um real por dólar americano. 

Nos meses seguintes observou-se a queda da inflação, crescimento do PIB, 

e expansão da maioria dos setores da economia, com exceção das atividades 

habituadas ao ganho inflacionário. A receita oriunda da inflação representava em 

1993 mais de 4% do PIB nacional e cerca de um terço da receita total do sistema 

bancário. O fim da ciranda financeira foi, em parte, responsável pela falência alguns 

bancos brasileiros como o Nacional, Bamerindus e Econômico. O controle da 

inflação e do déficit da balança comercial, pressionados pelo aumento demanda de 

uma população com maior poder de compra, levou o governo a adotar medidas para 

restringir o crédito ao consumidor, o que gerou uma redução das taxas de 

crescimento da economia. 

O câmbio passou a ser flutuante, e em virtude da manutenção de elevadas 

taxas reais de juros, o Real passou a ser artificialmente valorizado em relação às 

demais moedas. A forte atração de capitais especulativos aumenta a oferta de 

moeda estrangeira no Brasil, o que por sua vez gera sua valorização. Essa 

valorização que perdura por vários anos gerou consequências diretas na estratégia 

de empresas brasileiras, possibilitando que muitas delas aderissem processos de 

internacionalização.  

Com o sucesso na estabilização da economia, as bases da política 

macroeconômica estabelecidas no Plano Real foram mantidas mesmo com a 

mudança do governo em 2002, quando um partido de oposição venceu as eleições 

presidenciais. 
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2.5.4 Análise do Brasil após Reformas 

 

 

As reformas ocorridas no Brasil a partir de 1990 efetivamente alteraram a 

economia do país e seu relacionamento com os demais países. Em vários aspectos 

as reformas atingiram a principal característica observada em países que seguiram 

as sugestões do Consenso de Washington: redução, pelo menos aparente, do papel 

do Estado na economia e melhora na governança do país (WILLIAMSON, 2004). 

Sob o ponto de vista de melhorias nas empresas brasileiras em desempenho, 

produtividade e tecnologia, há várias histórias de sucesso, mas tais ganhos não são 

homogêneos nos diversos setores da economia. 

Críticos e os próprios proponentes do Consenso de Washington concordam 

que os resultados obtidos em vários países não foram os esperados (RODRIK, 

2006). O Banco Mundial acenou com uma nova perspectiva ao publicar em 2005 o 

documento World Bank’s Economic Growth in the 1990s: Learning from a Decade of 

Reform, em que se apregoa a diversidade em políticas públicas, a implementação 

de reformas seletivas e mais modestas, e a experimentação, ao contrário da 

prescrição. Uma análise da efetividade das reformas a luz dos Dez Mandamentos 

listados no Quadro 5 do Consenso de Washington indica que nem todas as 

sugestões foram observadas no Brasil, mas boa parte dos propósitos foi alcançada. 

 

Mandamento Principais norteadores/objetivos 

1. Disciplina fiscal 
O déficit orçamentário deve ser reduzido a ponto de prescindir do 
imposto inflacionário 

2. Prioridades em gastos 
públicos 

Gastos públicos devem ser desviados de alvos políticos para áreas com 
externalidades significativas, capazes de aprimorar a distribuição de 
riqueza, como educação, saúde e infraestrutura 

3. Reforma tributária Aumentar a base tributária e impostos marginais 

4. Liberalização financeira Taxas de juros livremente determinadas pelo mercado 

5. Taxa de câmbio 
Taxas de câmbio competitivas a ponto de induzir o crescimento de 
exportações não tradicionais 

6. Liberalização do 
comércio 

Barreiras não tarifárias devem ser extintas e substituídas por tarifas, que 
por sua vez devem ser progressivamente reduzidas até atingirem 
patamares de 10% a 20% 

7. Investimentos externos Barreiras que impeçam a entrada de FDI devem ser abolidas 
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8. Privatização Empresas públicas devem ser privatizadas 

9. Livre concorrência 
Restrições que impeçam a entrada de empresas estrangeiras e limitem 
a concorrência devem ser abolidas  

10. Direitos de 
propriedade  

O sistema judiciário deve garantir os direitos de propriedade sem custos 
excessivos e atingir a economia informal 

 

Quadro 5: Os Dez Mandamentos do Consenso de Washington. 
Fonte: Adaptado de Williamson (2004). 

 

No Brasil, o déficit orçamentário (1, no Quadro 5) foi controlado e os gastos 

públicos foram equacionados, principalmente após as entradas de recursos do 

programa de privatizações, a redução da inflação e da implantação da Lei de 

Responsabilidade Fiscal. No entanto a reforma do sistema previdenciário pode 

prejudicar esses resultados no futuro, à medida que o perfil demográfico da 

população faz com que o número de beneficiários da previdência pública aumente 

significativamente.  

No entanto as prioridades em gastos públicos (2) ainda carecem de 

melhoras qualitativas e quantitativas no sistema educacional e da saúde. Gastos 

públicos no Brasil têm se mantido estáveis no patamar de 41% do PIB (MILLER; 

HOLMES, 2011). Além dos serviços da dívida pública, a maioria dos gastos se 

concentra na folha de pessoal e em transferências, tanto as oriundas de programas 

de distribuição de renda quanto nas transferências legais, em muito aumentadas 

desde a constituição federal de 1988. Períodos que antecedem pleitos eleitorais 

alteram o perfil de gastos de forma oportunista, e geralmente são seguidos de 

momentânea contração de despesas, assim que os novos governantes assumem 

seus cargos.  

A reforma tributária (3) visando universalização da base de arrecadação, 

simplificação do sistema e aumento da competitividade nacional com a diminuição 

de tributos indiretos ainda não foi implementada. No período dessa pesquisa, 2001 a 

2009, a carga tributária aumentou em valores absolutos e relativos, atingindo o valor 

de 34,4% do PIB em 2009. Com o objetivo de diminuir a centralização de decisões 

na esfera federal, a constituição federal de 1988 acentuou o volume de 

transferências para estados e municípios e diminuiu a autonomia da União. Para 

manter suas receitas, a União criou novos impostos e contribuições como a CPMF, 

contribuição financeira de caráter cumulativo.  
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No âmbito dos estados, disputas de arrecadação através de políticas 

relacionadas ao imposto sobre valor agregado, o ICMS, geraram uma guerra fiscal e 

mantiveram o caráter regressivo desse imposto. Altas alíquotas ainda oneram 

serviços básicos como telecomunicações (25%), alguns alimentos da cesta básica 

(18%) e energia elétrica (26%).  

A liberalização das taxas financeiras (4), ou seu controle por regras de 

mercado, ainda não foi totalmente efetivada. O Brasil apresenta uma das maiores 

taxas básicas de juros do mundo acompanhada por um spread bancário elevado. O 

sistema financeiro é regulado e muito concentrado, os dois maiores BG brasileiros 

são financeiros (Itaú e Bradesco). Além disso, os ativos dos principais grupos 

financeiros de controle estatal (BNDES, Banco do Brasil e CEF) representam 40% 

do total de ativos disponíveis no sistema financeiro nacional.  

Mesmo com a entrada de grupos financeiros internacionais (HSBC e 

Santander), não houve significativa alteração das taxas praticadas. Operações de 

financiamento de longo prazo e microcrédito ainda são limitadas e oferecidas por 

operadores públicos, ou por eles credenciados.  

No período de 2004 a 2009 houve expressivo movimento de abertura de 

capital de empresas brasileiras de maior porte. A Natura, empresa de cosméticos, 

iniciou o movimento com a captação de R$ 678 milhões em 2004. No mesmo, ano a 

companhia aérea Gol captou R$ 878 milhões. Durante esse período houve 115 

aberturas de capital com a captação de cerca de R$ 99 bilhões. O destaque desse 

período é do empresário Eike Batista, que conseguiu captar 10% desse total, 

aproximadamente R$ 10 bilhões, e se tornou a pessoa mais rica do país quando 

duas empresas valorizaram-se no mercado. A crise financeira de 2007/2008 reduziu 

esse impulso, apesar de seus efeitos no Brasil terem sido relativamente suaves 

(LAZZARINI, 2011). 

Apesar dessa entrada de recursos no mercado de capitais e entrada de 

inúmeras empresas na bolsa de valores, as empresas no Brasil ainda contam com 

um mercado de capitais concentrado e pouco acessível às empresas de menor 

porte.  

Houve progressos em relação à taxa de câmbio (5) e à liberalização do 

comércio (6), embora as tarifas de importação ainda apresentem patamares altos. 

Experiências com o Plano Collor indicam que essa redução deve ser paulatina para 
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não afetar de forma brusca a balança de pagamentos e setores produtivos 

nacionais. 

Houve progresso em relação a investimentos externos (7), fluxos de FDI no 

Brasil aumentaram significativamente, já que investidores externos passaram a 

contar com o mesmo tratamento de investidores locais. Aos investidores externos foi 

permitido o envio para o país de origem de dividendos, royalties e o próprio capital 

investido. O mercado de resseguros foi aberto à iniciativa privada em 2008, o que 

aumentou o interesse de investidores. No entanto, ainda há restrições que datam da 

política industrial protecionista em diversos setores. 

A diminuição da presença do Estado na economia através do programa de 

privatizações (8) foi pequena. Como indicado no tópico anterior, fundos de pensão 

de empresas estatais e o próprio banco de investimento estatal (BNDES) tiveram 

papel preponderante na privatização de diversas empresas em setores considerados 

relevantes pelo governo central. O resultado desse movimento, como aponta 

Lazzarini (2011), é que o governo federal acaba por controlar significativa parte da 

economia, seja através de empresas estatais, ou por empresas indiretamente 

controladas por fundos de pensão ou o banco de investimentos estatal, BNDES. 

A livre concorrência no Brasil avançou significativamente com a entrada de 

empresas de outros países, com avanço na legislação antitruste e com o aumento 

da participação de agências reguladoras em setores oligopolizados. No entanto, 

ainda há vários setores com forte concentração como o petróleo, siderurgia, 

mineração e cimento, em que há número reduzido de empresas. 

A observância de direitos de propriedade (10) no Brasil ainda carecem de 

um sistema judiciário mais célere e independente. A legislação é moderna e 

abrangente, porém decisões do judiciário podem levar anos. Uso não autorizado de 

marcas, pirataria, é comum em toda a sociedade e minimamente coibido pelas 

autoridades.  

A liberalização do mercado de trabalho, apesar de não constar de forma 

explícita nos dez mandamentos do consenso de Washington, pode representar um 

entrave à competitividade das empresas, o que de certa forma ocorre no Brasil.  

O mercado de trabalho no Brasil apresenta cinco características indesejáveis 

sob o ponto de vista de competitividade das empresas, segundo Schneider e 

Karcher (2010): baixos níveis de educação e formação profissional dos 

trabalhadores; elevado grau de regulação das relações de trabalho; elevado turnover 
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nas empresas, principalmente nas atividades de menor qualificação; elevado grau 

de informalidade; e sindicatos politizados sem representação dos trabalhadores. 

Essas características, aliadas à significativa oneração tributária da folha de 

pagamentos, representa um elevado custo às empresas. Motivações políticas 

tendem a manter a situação, como é observado no indicador Labor Regulations 

(regulação das relações de trabalho) do IMD, em que O Brasil apresenta não 

apresenta melhorias na década de 2000. 

Apesar dos pontos que ainda carecem de melhorias na economia brasileira, 

ao compararmos o ambiente institucional do Brasil com o dos demais países 

emergentes observamos uma posição intermediária. A Tabela 4 indica o índice de 

liberdade econômica da Heritage Foundation e o índice de competitividade do IMD 

de 7 países emergentes. 

 

Tabela 4: Índices IEF e IMD de alguns países emergentes. 
 

País 
Índice IEF - 

Heritage 
Foundation 

Ranking mundial 
IMD World 

Competitiveness
Yearbook 

Ranking Mundial 

Chile 77.4 11º 69 28º 

México 67.8 48º 51 47º 

África do Sul 62.7 74º 54 44º 

Brasil 56.3 113º 56 38º 

Índia 54.6 124º 65 31º 

China 52.0 135º 80 8º 

Rússia 50.5 143º 49 51º 

 
Fonte: Miller e Holmes (2011) e base de dados do International Institute for Management 

Development (2010). 

 

Essa semelhança entre os BRICs e demais países emergentes é mais 

facilmente observada na Figura 2, em que são categorizadas as economias em 

quatro grupos, de acordo com o índice IEF. 
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Figura 2: Mapa-mundi com indicação do índice IEF. 
Fonte: Miller e Holmes (2011). 
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3 METODOLOGIA 

 

 

Neste capítulo são apresentadas as bases de dados utilizadas, as variáveis 

e construtos relacionados às grandezas apresentadas na fundamentação teórica.  

 

 

3.1 Unidade de análise 

 

 

O BG representa a principal unidade de análise do estudo. O critério 

utilizado para definir o BG foi o de propriedade, o mesmo utilizado pelas duas 

principais publicações brasileiras que desenvolvem rankings brasileiros de BG: 

revista Exame Maiores & Melhores (Editora Abril), e a revista Valor Grandes Grupos 

(Jornal Valor Econômico). O critério de propriedade é normalmente adotado por 

pesquisadores de outros países como Khanna e Rivkin (2001) que estudaram 

efeitos de filiação de empresas a BG na performance de empresas de 14 países 

emergentes. Igual critério tem sido adotado em recentes trabalhos como o de Chung 

e Mahmood (2010), que estudaram BG em Taiwan.  

A escolha de BG como unidade de análise objetiva capturar efeitos pouco 

observáveis nas empresas listadas afiliadas. Um dos efeitos é o de tunnelling, 

definido como a transferência de recursos entre empresas de um mesmo BG. 

Geralmente o tunnelling é utilizado para disponibilizar fluxos de caixa aos 

controladores do BG ou a investimentos de seu interesse (JOHNSON et al, 2000). 

Empresas afiliadas nas quais os controladores têm limitado acesso (menor 

participação societária) transferem recursos para empresas afiliadas nas quais os 

direitos dos controladores sobre os fluxos de caixa são mais elevados (maior 

participação societária). 

A principal dificuldade em utilizar essa unidade de análise reside na 

inexistência de informações públicas sobre grande parte das empresas de cada BG. 

A publicação Valor Grandes Grupos na sua edição de 2010 lista 4.800 empresas 

dos maiores BG brasileiros, das quais menos de 10% são listadas. Assim torna-se 

limitado o acesso a informações dessas empresas.  
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Dificuldade semelhante se observa em BG de capital estrangeiro, que em 

2009 representam, na base de dados analisada, 31% da receita, 24% do patrimônio 

e 23% dos lucros de BG no Brasil. Geralmente suas empresas se apresentam 

juridicamente sob a forma de companhias limitadas, subsidiárias de suas respectivas 

matrizes no exterior, das quais não é possível obter relatórios contábeis para 

análise. 

O período utilizado no estudo foi de 2001 a 2009, contemplando um 

momento histórico posterior às reformas institucionais da década de 1990, quando 

houve grande turbulência gerada pelas alterações nas políticas governamentais e 

pelo programa de privatizações, como descrito no Capítulo 2. O período de estudo, 

mais homogêneo, sob o ponto de vista macroeconômico, é mais propício para a 

análise dos efeitos de mudanças institucionais nos BG.  

A decisão da escolha do período também objetivou priorizar o período de 

convergência institucional em detrimento do período de maiores alterações nas 

instituições, denominado de fricção transicional, conforme sugerido por Peng (2003) 

e corroborado por Kim, Kim e Hoskinsson (2010). No período de convergência 

institucional as instituições formais e informais se adequam à nova lógica vigente e 

não se observam reações inconsistentes por vezes encontradas no período de 

fricção institucional. 

A amostra final contou com 1800 distintas observações de 328 BG 

distribuídos nos anos fiscais de 2001 a 2009. É importante salientar que apenas 

alguns BG se fazem presentes em todos os nove períodos, portanto os dados são 

não balanceados (unbalanced). O tratamento a outliers se limitou à verificação da 

veracidade dos dados, seja por informações disponíveis em outras publicações, ou 

nos sites e relatórios contábeis das empresas afiliadas ao BG, quando disponíveis. 

Foram retirados os dados inconsistentes com outras publicações. 

 

 

3.2 Variáveis dependentes 

 

 

O estudo visa analisar através de dois modelos os efeitos de mudanças 

institucionais nos BG brasileiros, e para tanto duas dimensões são utilizadas: o 

tamanho do BG e o seu crescimento.. Publicações recentes sobre BG acenam para 
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alternativas de mensuração desse efeito, já que reformas de mercado ocorreram em 

diversos países emergentes na segunda metade do século XX (MAHMOOD; 

MITCHELL, 2004; PENG; ZHOU, 2005; KIM; KIM; HOSKISSON, 2010; GUEST; 

SUTHERLAND, 2010; CARNEY et al, 2011; NICHOLLS-NIXON et al, 2011). Lee, 

Peng e Lee (2008) optaram por medidas de diversificação, como sugerido em 

trabalho anterior de Hoskisson et al (2005).  

A dimensão de mercado, normalmente operacionalizada através do valor de 

mercado da empresa, não foi adotada por limitação na obtenção das informações. 

Vários BG brasileiros apresentam somente uma ou nenhuma de suas empresas 

listadas em bolsas de valores, e os BG estrangeiros normalmente não contam com 

nenhuma de suas empresas listadas. Mesmo quando a empresa principal de um BG 

é listada, dezenas de outras não são, o que impede a captura dos efeitos a serem 

testados.  

O crescimento dos BG é um forma de mensurar sua importância na 

economia. Chang e Hong (2000) argumentam que os tipos de ativos disponíveis aos 

BG permitem que sejam reunidos os recursos necessários para aproveitar 

oportunidades de negócio de forma superior às demais empresas. Luo e Chung 

(2005) e Rocha (2011) complementam essa linha de pensamento ao alertar que as 

redes que as estruturas hierárquicas dos BG formam permitem igualmente o 

aproveitamento de oportunidades de negócio por uma eficiente troca de 

informações.  

No presente estudo a dimensão crescimento de vendas foi utilizada como 

proxy do crescimento dos BG, e operacionalizada da seguinte forma: 

 

(taxa de) Crescimento de vendas = Receita ano atual / Receita ano anterior * 100 

 

O faturamento dos BG foi utilizado para identificar sua pujança. Essa 

grandeza é por vezes utilizada em publicações acadêmicas e não acadêmicas para 

evidenciar a relevância dos BG, como observamos em Berger e Ofek (1995) e no 

ranking dos 200 maiores BG brasileiros, publicado pelo Jornal Valor Econômico, que 

tem como critério a receita bruta anual. O mesmo critério é utilizado pela Revista 

Exame Maiores & Melhores para identificar os maiores BG do Brasil.  

Em estudos acadêmicos que têm nos BG sua unidade de análise, o tamanho 

normalmente é utilizado como forma de denotar seu poder de mercado e capacidade 
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de gerar influência de natureza política (CLAESSENS; DJANKOV; LANG, 2000a). A 

importância dos BG na economia foi mensurado nesse trabalho pelo seu tamanho, a 

exemplo do estudo empírico de Guillén (2000). O tamanho dos BG foi mensurado 

através de suas receitas totais anuais na forma logarítmica, como segue: 

 

Tamanho = Log (Receita Bruta) 

 

Pelo fato da unidade de análise do estudo, BG, englobar empresas em sua 

maioria não listadas, com limitado acesso a demonstrativos contábeis, outros 

indicadores não puderam ser utilizados. 

Porém, não é objetivo deste trabalho mensurar o desempenho de BG de 

forma mais abrangente, mas sim sua importância para a economia nacional e sua 

reação frente às alterações institucionais. Portanto, foi descartado o uso de medidas 

como ROA (return on assets), ROE (return on equity) e ROS (return on Sales), 

métricas comumente utilizadas em estudos de desempenho de BG que têm a firma 

como unidade de análise (KHANNA; PALEPU, 2000a; KHANNA; RIVKIN, 2001; YIU; 

BRUTON; LU, 2005). Como o presente estudo usa o BG como unidade de análise, 

estas medidas deixam de ser significativas, na medida em que se observa grande 

diversificação nos BG, resultando em empresas de inúmeras indústrias com diversos 

graus de alavancagem. 

A sobrevivência dos BG, outro aspecto relevante que pode ser influenciado 

pelo ambiente, não foi analisada nesse trabalho. Dados em painel relativos a apenas 

nove anos oferecem um limitado horizonte de tempo para esse tipo de análise em 

grupos empresariais de maior porte. 

 

 

3.3 Dados 

 

 

Para a obtenção de dados agregados dos BG foram utilizadas informações 

do anuário Valor Grandes Grupos em todas as edições já publicadas, de 2002 a 

2010. Essa publicação lista os 200 maiores BG brasileiros usando o critério de renda 

bruta anual. Outra publicação anual que gera um ranking semelhante, revista Exame 

edição Maiores & Melhores, exclui de sua metodologia os BG estatais, como a 
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Petrobrás, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil. Em virtude disso, a revista 

Exame, optou-se por usar os dados da revista Valor Econômico e contar com as 

informações que grupos com controle estatal podem agregar à análise. 

O uso de dados oriundos de publicações de cunho jornalístico é comum em 

estudos acadêmicos de BG (GUILLÉN, 2000; KHANNA; RIVKIN, 2001; KHANNA; 

YAFEH, 2007; SCHNEIDER, 2008; ALDRIGHI; POSTALI, 2010). Iniciativas de 

mapear informações sobre empresas não listadas filiadas a BG são muito onerosas, 

como a levada a cabo em 2005 pelo Banco Mundial na Rússia (WORLD BANK, 

2005). 

Para mensurar o ambiente institucional foram utilizadas as bases de dados 

da Heritage Foundation e do IMD (International Institute for Management 

Development), descritas no tópico a seguir. 

 

3.4 Variáveis independentes, moderadoras e de controle 

 

 

As variáveis independentes, moderadoras e de controle são a seguir 

apresentadas, com breve descrição de sua operacionalização. 

 

3.4.1 Variáveis independentes - indicadores do ambiente institucional  

 

 

O ambiente institucional foi mensurado a partir de duas bases de dados, que 

oferecem indicadores complementares sobre o efeito das reformas de mercado em 

diferentes nações: o banco de dados da Heritage Foundation e o World 

Competitiveness Yearbook. 

A primeira base de dados, da Heritage Foundation, cujas informações geram 

o índice de reformas estruturais do Fundo Monetário Internacional (International 

Monetary Fund’s structural reforms index), foi compilada por Sahay e Goyal (2006), 

em estudo que buscou aprofundar estudos que correlacionam crescimento 

econômico e a volatilidade da política macroeconômica dos países. O primeiro 

estudo que mensurou essa relação é creditado a Ramey e Ramey (1995), que 

identificaram uma significativa relação entre o crescimento real do PIB e sua 
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volatilidade. Enquanto o estudo de Ramey e Ramey (1995) foi cross sectional, 

Sahay e Goyal (2006) compilaram dados de 1970 a 2004. 

O índice de reformas do FMI varia de zero a 100 e registra o grau de 

liberalização econômica e nível de governança nacional. Esse índice também 

captura o grau de intervenção governamental na economia e o protecionismo do 

governo ao mercado doméstico. Quanto maior o valor do índice, maior o nível de 

implementação de reformas de mercado. 

Há diversos outros índices que objetivam mensurar reformas de mercado ou 

aspectos relacionados a tais reformas, o Quadro 6 lista alguns desses itens e sua 

abrangência. O presente estudo optou por utilizar uma das componentes do índice 

de reformas estruturais do FMI, o índice de liberdade econômica da Heritage 

Foundation. Essa decisão está ligada a disponibilidade de dados no período que se 

deseja estudar. Cuervo-Cazurra e Dau (2009) relatam que testes de validade 

convergente dos indicadores listados no Quadro 6 apresentaram alta correlação, o 

que justifica a utilização de apenas um dos índices. 

 

Referência 
Agência ou Órgão 

financiador 
Índice Período Frequencia 

Morley, Machado 
e Pettinato (1999) 

Economic Comission for Latin 
America and the Caribbean 
(órgão da ONU)  

Promarket Reforms 
índex for Latin 
America 

1970 a 
1995 

Anual 

Lora (2001) Inter-AmericanDevelopment 
Bank 

Promarket Reforms 
índex for Latin 
America 

1985 a 
1999 

Anual 

Gwartney, 
Lawson e 
Easterly (2007) 

Fraser Institute Measure of 
Economic Freedom 
of the World 

1995 a 
2005  

Quinquenal 
até 2000 e 
anual a 
partir de 
2001 

Sahay e Goyal 
(2006) 

Fundo Monetário Internacional CompositeHeritage-
Morley index 

1970 a 
2004 

anual 

Sahay e Goyal 
(2006) 

Heritage Foundation Index of Economic 
Freedom 

Desde 
1995 

anual 

 

Quadro 6: Índices de reforma econômica. 
Fonte: Adaptado de Sahay e Goyal (2006) e Cuervo-Cazurra e Dau (2009). 

 

O IEF (Index of Economic Freedom) da Heritage Foundation é um índice 

construído através da análise de 10 componentes de aspectos específicos do 

ambiente que empresas encontram nos diversos países, alguns componentes são 

medidas diretas e outros representam uma composição de valores. Todos os 
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componentes são medidos em uma escala de 0 a 100 e o índice é gerado por uma 

média não ponderada dos 10 componentes.  

A Heritage Foundation foi fundada em 1973, nos Estados Unidos como 

instituição de ensino e pesquisa com foco na formulação e promoção de políticas 

públicas que gerem o desenvolvimento econômico baseado nos princípios de 

liberdade individual e econômica. A fundação não tem fins lucrativos e é sustentada 

por donativos de empresas e indivíduos, mas não recebe recursos de qualquer 

governo. Os valores do IEF são calculados para 183 países (na versão de 2011) e 

os resultados são publicados anualmente em parceria com The Wall Street Journal e 

disponíveis no sítio www.heritage.org. 

Para testar os efeitos das reformas de mercado no Brasil foi utilizado o 

índice propriamente dito, e não os componentes isoladamente, a exemplo dos 

trabalhos de Cuervo-Cazurra e Dau (2009) e Sahay e Goyal (2006). No entanto, faz-

se necessária uma explanação dos componentes do IEF para melhor entender os 

aspectos do mercado mensurados. Os dez componentes do IEF são: liberdade 

econômica; liberdade de comércio; liberdade fiscal; gastos governamentais; 

liberdade monetária; liberdade nas relações de trabalho; liberdade na realização de 

investimentos, liberdade financeira; direitos de propriedade; ausência de corrupção. 

A seguir é feita uma sucinta descrição de cada um dos componentes utilizados, 

como definidos pela fundação Heritage no seu sítio. 

A liberdade econômica é uma medida quantitativa que captura a facilidade 

com que um negócio encontra para ser estabelecido, operado e encerrado. O 

esforço do empresário e a eficiência do governo no processo é medido de 0 a 100, 

em que 100 representa um ambiente livre de restrições ou entraves. Esse 

componente é mensurado a partir de informações da base de dados do World Bank 

chamada Doing Business que considera os 10 aspectos listados abaixo: 

- número de procedimentos para criar uma empresa; 

- tempo médio necessário para criar uma empresa, em dias; 

- custo médio para criar uma empresa; 

- capital mínimo necessário para criar uma empresa; 

- número de procedimentos para obter um alvará de construção; 

- tempo médio necessário para obter um alvará de construção, em dias; 

- custo médio para obter um alvará de construção; 

- tempo médio necessário para fechar uma empresa, em anos; 

http://www.heritage.org/
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- custo médio necessário para fechar uma empresa; 

- taxa de recuperação, como percentual de retorno do negócio. 

 

A liberdade de comércio mensura a existência de barreiras tarifárias e não-

tarifárias que afetem a importação e exportação de produtos e serviços. Essa 

medida é baseada em uma média ponderada das tarifas alfandegárias, e numa 

escala que considera as barreiras não-tarifárias. A escala que mede as barreiras 

não-tarifárias compreende: restrições quantitativas (embargos e cotas), restrições de 

preço (sobretaxas, tarifas antidumping), restrições regulatórias (medidas fito 

sanitárias, legislação referente à embalagem), restrições ao investimento (controle 

de câmbio), restrições alfandegárias (procedimentos), e direta intervenção do 

governo (subsídios, política industrial, monopólios).  

A liberdade fiscal é uma medida de sobrecarga fiscal exercida pelo governo. 

São considerados os impostos diretos e indiretos, imposto de renda de pessoas 

jurídicas, e o total da carga fiscal, medida como um percentual do PIB. Três fatores 

são considerados: a maior alíquota vigente para o imposto de renda individual, a 

maior alíquota vigente para o imposto de renda corporativo, e o percentual do PIB 

representado pelas receitas tributárias. 

Os gastos governamentais são mensurados pelo percentual do PIB que tais 

gastos representam. São incluídas nessa medida as transferências nos níveis 

governamentais: nacional, estadual e local. Como esse componente considera 

reduzidos gastos governamentais um indicativo de reformas de mercado, países 

muito pobres, com pequena capacidade de investimento, podem ser erroneamente 

considerados. Esse componente do índice não considera aspectos qualitativos dos 

gastos. A escala de mensuração desse componente é quadrática, dessa forma 

somente gastos muito excessivos o afetam significativamente.  

A liberdade monetária combina uma medida de estabilidade de nível geral 

de preços com uma avaliação dos controles de preços exercidos no país. Tanto a 

inflação, quanto o controle de preços podem representar falhas no mercado de 

produtos. Esse componente considera como benchmark estabilidade de preços sem 

intervenção governamental. Os fatores relevantes para esse componente são a 

média ponderada da inflação nos três últimos anos e controles de preços existentes. 

Como controles de preços são qualitativos, o componente é formado pela média da 

inflação descontada de um fator que categoriza o nível dos controles. Para que 
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países com moderada inflação possam ter índices distintos dos países com 

hiperinflação, é usada uma função convexa, raiz quadrada, na operacionalização 

desse componente.  

A liberdade nas relações de trabalho é um componente que aborda o marco 

legal e regulatório das relações de trabalho do país. São considerados valores dos 

salários mínimos (nacional, regional, por categoria), leis que inibem demissões, a 

severidade dos requisitos legais e aspectos monetários envolvendo a contratação, 

demissão e horas extras. Os seis fatores a seguir são considerados nessa medida: 

razão entre o salário mínimo e salário médio dos trabalhadores, dificuldade na 

contratação de empregados, rigidez do horário de trabalho, dificuldade na demissão, 

aviso-prévio legal, e custas rescisórias. 

A liberdade na realização de investimentos analisa o fluxo de investimentos 

de capital. O valor do componente varia de 0 a 100, sendo que o valor 100 

representa um país sem nenhum tipo de restrição ao fluxo de capitais de pessoas e 

empresas, tanto internamente quanto através de suas fronteiras. A natureza das 

restrições impostas pelos países pode ser bem variada: limitações cambiais; 

distintas regras para transferências, pagamentos e investimentos; legislação 

específica para alguns setores da economia; e impostos. As restrições podem 

também se apresentar como excessiva burocracia ou corrupção, limitada 

infraestrutura ou risco político. 

A liberdade financeira mensura a eficiência do sistema bancário e a 

independência do sistema financeiro em relação ao governo. A existência de 

bancos, seguradoras e outros agentes financeiros controlados direta ou 

indiretamente pelo Estado reduzem o valor do componente. O valor do componente 

varia de 0 a 100, o valor 100 representa um país em que a influência governamental 

seja mínima, o Banco Central atue com total independência, a concorrência seja 

livre, e a legislação/regulação do setor seja restrita. 

O componente direitos de propriedade avalia a capacidade que o país 

oferece a seus agentes econômicos, sejam pessoas ou empresas, de acumular 

riqueza com a devida proteção legal. É medido em escala de 0 a 100 o grau de 

proteção à propriedade sob o ponto de vista legal e a observância de tais leis pelo 

governo do país. A análise também contempla o sistema judiciário: sua 

independência, eficiência, existência de corrupção, e facilidade com que agentes 

econômicos podem acioná-lo em defesa do fiel cumprimento de contratos. 
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A ausência de corrupção é um componente que mede o grau de 

insegurança e incerteza nas relações econômicas. O valor é derivado inicialmente 

do Corruption Perceptions Index (índice de percepção de corrupção) divulgado pela 

Transparência Internacional (www.transparency.org), que avalia o grau de corrupção 

em cerca de 180 países. O Corruption Perceptions Index se baseia em uma escala 

de 10 pontos, 10 indica nível muito baixo de corrupção e 0 indica um país cujo 

governo é muito corrupto. Esse valor é multiplicado por 10 para que a escala passe 

a varia de 0 a 100, como os demais componentes. 

A Tabela 5 lista os valores do IEF e seus dez componentes durante o 

período de análise. O nome das respectivas variáveis usadas nas regressões 

também é listado. Observa-se que o índice IEF apresentou uma redução no período 

de pesquisa, o que representa um aumento das falhas no mercado de produtos no 

período de análise. 

 

Tabela 5: Componentes do IEF – Heritage Foundation, valores para o Brasil. 
 

 
Variável 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

IEF eco_free 61.5 63.4 62.0 61.7 60.9 56.2 56.2 56.7 55.6 56.3 

Liberdade 
econômica 

Bu_free 70.0 70.0 70.0 70.0 53.5 54.2 54.0 54.4 54.5 54.3 

Liberdade de 
comércio 

TR_free 58.0 59.0 62.8 65.2 69.0 69.8 70.8 71.6 69.2 69.8 

Liberdade fiscal Fi_free 86.3 90.2 90.2 86.2 83.8 68.6 68.6 65.8 68.4 69.0 

Gastos do 
governo 

Gov_spd 71.2 82.7 68.1 69.9 71.7 55.5 55.5 50.3 50.3 49.6 

Liberdade 
monetária 

Mo_free 79.3 78.6 77.2 72.7 76.3 72.6 75.7 77.2 75.8 75.9 

Liberdade nas 
relações de 

trabalho 
La_free N/A N/A N/A 64.6 66.1 64.1 63.9 62.7 57.5 57.8 

Liberdade para 
investimentos 

inv_free 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 45.0 50.0 

Liberdade 
financeira 

fin_free 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 40.0 40.0 50.0 50.0 50.0 

Direitos de 
propriedade 

pr_rig 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 

Ausência de 
corrupção 

cor_free 39.0 40.0 40.0 39.0 39.0 37.0 33.0 35.0 35.0 37.0 

 

Fonte: Adaptado de Miller e Holmes (2011). 
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A segunda base de dados utilizada foi obtida no World Competitiveness 

Yearbook (WCY). Essa publicação é editada desde 1989 pelo centro de pesquisas 

da escola de negócios IMD (International Institute for Management Development), 

em parceria com duas escolas politécnicas federais, a ETH de Zurique e a EPFL de 

Lausanne, ambas localizadas na Suíça. 

O foco da publicação é monitorar a habilidade que países têm para oferecer 

um ambiente em que empresas podem competir. O princípio norteador do 

levantamento que na sua versão de 2010 engloba 85 países é considerar empresas 

públicas e privadas como maiores fatores de criação de riqueza.  

A metodologia utilizada pelo WCY para a criação e mensuração dos índices 

divide os indicadores em quatro fatores: desempenho econômico; eficiência do 

governo; eficiência nos negócios; infraestrutura. Cada um desses fatores é dividido 

em quatro dimensões, que formam no total 20 subfatores, descritos no Quadro 7 a 

seguir. Os subfatores geram um total de 120 indicadores que mensuram diversos 

aspectos da competitividade dos países. 

 

Desempenho 
Econômico 

Eficiência do 
Governo 

Eficiência dos 
Negócios 

Infraestrutura 

Economia interna 
 

Finanças públicas Produtividade Infraestrutura básica 

Comércio internacional Política fiscal Mercado de trabalho Infraestrutura 
tecnológica 

Investimento 
internacional 

Estrutura 
institucional 

Finanças Infraestrutura científica 

Emprego Legislação comercial Práticas gerenciais Saúde e meio-
ambiente 

Preços 
 

Estrutura da sociedade Valores e atitudes Educação 

 

Quadro 7: Fatores e subfatores utilizados na base de dados do WCY. 
Fonte: International Institute for Management Development (2010). 

 

Para o presente estudo foram utilizados três dos 120 indicadores de reforma 

econômica descritos em diversos subfatores, dos quais se destaca o da Estrutura 

Institucional (Institutional Framework), pertencente ao fator eficiência do governo 

(Government Efficiency). A escolha dos três indicadores buscou contemplar proxies 

falhas do ambiente legal e do Mercado de trabalho.  

O Quadro 8 lista os indicadores obtidos através de pesquisa realizada com 

executivos de vários países, o que permite uma real comparação entre países. 

Todos os índices obtidos variam de 0 a 10, quanto maior o índice, maior o grau de 
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abertura da economia e sua capacidade de fomentar o desenvolvimento de 

empresas.  

 

Fator Variável Pergunta base da survey que gera o dado 

Estrutura legal e 
regulatória 

lrf0 
A estrutura legal e regulatória do país incentive a 
competitividade das empresas.  

Regulação das relações 
de trabalho 

lbr0 A legislação trabalhista não atrapalha a atividades empresariais. 

 

Quadro 8: índices obtidos através de pesquisa com executivos. 
Fonte: International Institute for Management Development (2010). 

 

Alguns indicadores foram obtidos diretamente através de valores praticados 

no mercado, ou por meio de publicações especializadas. O Quadro 9 indica seu 

significado. Esses indicadores mensuram as falhas no mercado de capitais 

 

Fator Variável Significado e forma de mensuração 

Estabilidade da taxa de 
câmbio 

xrs0 
Paridade da moeda nacional com SDR (SpecialDrawingRights). 

Medida como a razão entre os dois, varia de 0 a 1. 

Taxa de juros de curto 
prazo 

sir0 
Taxa real de desconto praticada no sistema bancário. Medida 
como valor anual em termos percentuais.   

Credit rating ccr0 
Índice de risco de crédito do país, escala de 0 a 100, da 
publicação Institutional Investor Magazine. 

Spread da taxa de juros  irs0 
Diferença entre a taxa de juros que instituições financeiras 
pagam na captação de recursos e a cobrada dos clientes. 
Medida como valor anual em termos percentuais.   

 

Quadro 9: Índices obtidos diretamente. 
Fonte: International Institute for Management Development (2010). 

 

Os valores obtidos na base de dados IMD no período de 2001 a 2009 são 

mostrados na Tabela 6. A última coluna representa a tendência observada na séria 

histórica, aumento ou redução do índice, o que representa aumento ou redução das 

falhas de mercado. 

 

Tabela 6: Indicadores do ambiente institucional - base IMD. 
 

Variável 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Tendência 
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Variável 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Tendência 

Estrutura legal e 
regulatória 

lrf0 3.86 3.83 3.84 2.91 2.82 2.90 2.46 2.84 3.30 redução 

Legislação 
trabalhista 

lbr0 3.98 2.94 2.54 2.69 2.49 2.31 2.45 3.63 2.15 redução 

Estabilidade do 
câmbio 

xrs0 0.19 0.88 0.47 0.14 0.22 0.22 0.16 0.12 0.02 redução 

Taxa de juros 
de curto prazo 

sir0 9.95 9.83 8.02 16.84 17.28 15.16 13.74 14.06 9.79 aumento 

Credit rating ccr0 42.10 39.90 37.10 42.60 48.20 54.60 61.20 65.80 65.30 aumento 

Spread da taxa 
de juros  

irs0 39.76 43.73 45.11 39.51 37.75 36.88 33.14 35.59 35.38 redução 

 

Fonte: International Institute for Management Development (2010). 

 

 

3.4.2 Variáveis moderadoras e de controle 

 

 

As variáveis moderadoras e de controle utilizadas em relação aos BG e à 

economia nacional estão relacionadas no Quadro 10. As variáveis visam identificar 

alguns aspectos dos BG em relação à sua estrutura de propriedade, seu tamanho e 

seu comportamento. 

 

Variável Significado e forma de mensuração 

Doador 
Dummy que indica se o BG fez contribuição registrada no Tribunal Superior Eleitoral 

na última eleição nacional majoritária. 1 indica se fez doação, zero em caso contrário 

Doação 
Valor em reais da contribuição que o BG registrou no Tribunal Superior Eleitoral na 
última eleição nacional majoritária. Zero indica que não houve doação registrada 
(forma logarítmica). 

Estatal Dummy que indica se o BG tem controle estatal (1) ou privado (0). 

Estatal Indireto 

Dummy que indica se o governo exerce significativa influência sobre o BG através de 
fundos de pensão de empresas estatais ou do BNDES. Critério é participação 
societária. 

PIB 
Produto Interno Bruto do país expresso em bilhões de dólares de dezembro de 2010 
(forma logarítmica). 

Crescimento do 
PIB 

Variação anual do Produto Interno Bruto do país expresso em termos percentuais, 
usado com defasagem de um ano (lagged effect). 

 

Quadro 10: Variáveis moderadoras e de controle. 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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As primeiras duas variáveis do quadro visam identificar o relacionamento do 

BG com o Governo através de doações a campanhas políticas. Como a legislação 

brasileira determina o registro e a publicação de informações sobre doações para 

campanhas eleitorais, foi possível obter duas informações: a ocorrência de doação e 

seu montante. A variável dummy “Doador” identifica se o BG efetuou doação em 

dinheiro na última eleição nacional, independente do partido que recebeu a doação, 

ou seja, não é relevante o fato de a doação ter sido feita para o partido vencedor do 

pleito.  

A variável “Doação” identifica o somatório de todas as doações efetuadas 

pelo BG na última campanha eleitoral nacional. A legislação brasileira permite que 

as doações sejam feitas por pessoas físicas ou empresas, isso faz com que a 

compilação dessa informação seja prejudicada, já que a associação de indivíduos a 

empresas pode ser feita de forma equivocada.  

No entanto, outro problema maior existe a respeito da coleta dessa 

informação. Nem todas as doações são declaradas. O financiamento de campanhas 

através de receitas de origem desconhecida é assunto corriqueiro na imprensa do 

Brasil, e recentes escândalos sugerem que o valor declarado à justiça eleitoral seja 

bem inferior ao real valor captado pelos partidos.  

Outras duas variáveis de controle se reportam à participação acionária do 

governo nos BG. A variável “Estatal” indica se o principal controlador do BG é o 

Governo, seja no âmbito federal, a exemplo do que ocorre com o Banco do Brasil, 

ou no âmbito estadual, como observamos com as Centrais Elétricas de Santa 

Catarina (CELESC).  

Como foi explanado no capítulo sobre reformas institucionais, o programa de 

privatizações realizado no Brasil foi caracterizado pela preservação da influência do 

Governo Federal em diversas empresas. Duas das principais formas de manter essa 

influência foram através do BNDES e dos fundos de pensão de empresas estatais. 

Posições societárias dos fundos ou do BNDES nos BG garantem ao Governo 

Federal influência através de poder de voto nas assembleias e assento nos 

conselhos de administração.  

A variável dummy “Estatal Indireto” indica se o BNDES ou algum fundo de 

pensão de empresa estatal detém participação superior a 10% no capital votante em 
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empresa listada afiliada a um BG. Uma limitação da operacionalização dessa 

variável é que somente as empresas listadas foram analisadas.  

O Produto Interno Bruto (PIB) do país foi utilizado como variável de controle 

para que se possa identificar no modelo o comportamento dos BG em relação à 

economia nacional como um todo. Essa grandeza foi utilizada no primeiro modelo na 

sua forma logarítmica. No segundo modelo, que mensura o crescimento dos BG, a 

variação anual do PIB ao invés do seu valor absoluto foi utilizado. 

Apesar de altamente desejável, um indicativo de diversificação dos BG não 

pode ser utilizado. Uma medida de entropia, como a proposta por Jacquemin e Berry 

(1979), não pode ser calculada por insuficiência de informações. Até mesmo 

métricas mais simples como o número de indústrias nas quais determinado BG 

participa não se mostraram operacionalizáveis. Diversos estudos de BG indicam o 

grau de diversificação como relevante em estudos em países emergentes: Chile 

(KHANNA; PALEPU, 2000a), China (LEE; KANG, 2010; LI; WONG, 2003; YIU; 

BRUTON; LU, 2005), Índia (RAMASWAMY; LI; PETITT, 2004), Indonésia 

(MURSITAMA, 2006). Trabalho não empírico de Hoskisson et al (2005) reforça essa 

importância da diversificação, mas os dados disponíveis não permitiram a 

incorporação dessa informação aos modelos.  

Todas as variáveis moderadoras e de controle listadas são transientes, mas 

para o período de pesquisa utilizado, 2001 a 2009, algumas delas não sofrem 

alteração. Como se verá a seguir, essa característica é relevante na aplicação dos 

modelos propostos. 

 

 

3.5 Métodos 

 

 

Uma das áreas mais desafiantes do estudo da estatística é o 

desenvolvimento de métodos que propiciem a inferência de mecanismos causais a 

partir de dados não experimental (ALLISON, 2009). Enquanto em ambientes 

experimentais, controlados, a inferência é relativamente modelada com facilidade 

através de random assignment. A técnica consiste na criação de grupos de formas 

aleatória, a partir da amostra disponível. Os distintos grupos formados contam com 

características muito semelhantes, sejam essas características observáveis ou não. 
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Dessa forma, intervenções provocadas em um grupo podem gerar inferências 

válidas a partir da comparação com o grupo que não sofreu alterações. 

Em pesquisas não experimentais, como se observa com frequência em 

ciências sociais aplicadas, a forma clássica de garantir que alguma variável não gera 

influência em um fenômeno é medi-la. Uma vez medida, tal variável pode ser 

incluída em um modelo de regressão e sua influência pode ser testada (ALLISON, 

2009). Uma variável que não pode ser medida também não pode ser controlada, e 

isso gera uma grande limitação em estudos não experimentais, já que nem todos os 

fatores que afetam um fenômeno podem ser medidos.  

Ao estudar os BG no ambiente institucional de um país, depara-se com uma 

complexidade que não pode ser facilmente modelada. O número de variáveis 

possivelmente relevantes nesse contexto é elevado, e nem todas são possíveis de 

serem medidas. Tampouco é possível a criação de um ambiente experimental para 

análise do comportamento dos BG. Outro aspecto que torna o estudo mais 

complexo é seu caráter dinâmico, já que cada variável pode ser alterada em função 

do tempo. 

Em virtude dessas características, foi escolhida inicialmente uma classe de 

métodos estatísticos denominada Modelos de Efeitos Fixos, pois tais modelos 

permitem o controle de variáveis não medidas. O conceito subjacente a modelos de 

efeitos fixos é simples: cada indivíduo é tratado como seu próprio controle. Para 

tanto, duas condições básicas devem ser satisfeitas: cada indivíduo deve fornecer 

dados em pelo menos duas ocasiões; e as variáveis preditoras de interesse devem 

ter seu valor alterado em significativa porção da amostra. Modelos de efeitos fixos 

não se adequam a estimar efeitos de variáveis preditoras que não variam com o 

tempo. 

O fenômeno a ser estudado se prolonga por um período de tempo 

determinado e as informações se apresentam sob forma de painel, ou seja, 

contamos com várias observações da mesma variável em diferentes instantes de 

tempo. Além disso, o intervalo de coleta de dados sobre os BG é constante, um ano, 

o mesmo intervalo de coleta de dados sobre o ambiente institucional do país.  

Para a análise dos dados optou-se inicialmente por um modelo de efeitos 

não observados para dados em painel (UEM - Unobserved Effects Panel Data 

Model). Para uma observação qualquer, tal modelo pode ser escrito da forma: 
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Yit =  0 +  xitit, onde t =1, 2, ...T (Equação 1) 

 

Nesse modelo Yit representa a variável dependente do BG i no tempo t. 0 é 

o intercepto e xit representa uma matriz das variáveis independentes e de controle 

do BG i no ano ti representa um vetor de coeficientes. O componente i identifica o 

efeito não observável do BG i, outros nomes comumente usados para o termo 

são: componente não observado, variável latente, ou heterogeneidade não 

observada. No presente estudo  representa o efeito individual ou heterogeneidade 

individual de cada BG. O termo it é chamado de erro, perturbação ou ruído 

idiossincrático, já que varia tanto em termos de tempo quanto de BG. 

O termo  por vezes é tratado como um efeito fixo (fixed effect, FE), outras 

vezes como um efeito aleatório (random effect, RE). A diferença reside em modelá-lo 

como um parâmetro a ser estimado ou uma variável aleatória. Não há consenso na 

literatura sobre a forma ideal de tratar esse componente do modelo (ALLISON, 

2009).  

Alguns autores, como Wooldridge (2003), consideram que o grande volume 

de dados em painel que se observam em estudos de microeconomia deva apontar 

para modelar como efeito aleatório (RE). O argumento que sustenta essa opinião 

é calcado no trabalho de Mundlak (1978). Tal autor sustenta que a principal questão 

a ser notada é se há ou não correlação do efeito não observável, , com as demais 

variáveis explanatórias, denotadas por xit. Em outras palavras, se a covariância 

entre xit e  é nula para qualquer t. Mais do que isso, se o valor esperado de , 

dado xit, deve ser igual a  para qualquer t. Em notação algébrica tais condições 

podem ser expressas da forma: 

 

Cov(xit, ) = 0  para t = 1,2, ... T (Equação 2) 

 

E(|xi1, xi2, ..., xiT) = E() para i = 1,2, ... N (Equação 3) 

 

Devido a essa restrição, por vezes o termo efeito fixo (FE) não 

necessariamente significa que  está sendo modelado como um parâmetro, mas 

que não existe correlação entre  e as variáveis explanatórias xit.  
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Portanto, ao utilizar o termo efeito fixo individual, que nesse modelo significa 

efeito fixo de um BG, considera-se nula a possibilidade de existir alguma correlação 

entre  e xit. Esse critério caracteriza os dois métodos a serem utilizados nesse 

estudo: random effects (RE) e fixed effects (FE). 

Uma importante suposição que os modelos com efeitos não observáveis 

inicialmente consideram é o caráter estritamente exógeno das variáveis 

independentes. Uma forma de definir essa característica é pela nula correlação entre 

as mesmas. Essa suposição pode ter seu significado mais claro se definido sob a 

forma de expectativas condicionais: 

 

E(yit|xi1, xi2, xi3, ..., xiT, ) = E(yit|xit, )  =   xit+  , t = 1, 2, ..., T 

(Equação 4) 

 

Uma forma de interpretar a equação acima é que, uma vez controlados xit e 

, xia não tem nenhum efeito em yit, desde que a ≠ t.  

É relevante salientar que essa suposição descrita na Equação 4 limita o 

possível efeito que Yit possa receber de variáveis explanatórias em outros períodos 

de tempo, por vezes denominado lagged effect. De toda sorte, a suposição 

alternativa representa uma situação muito menos provável de ocorrer, pois ignora 

todos os fatores idiossincráticos da unidade de análise. A Equação 5 descreve essa 

alternativa. 

 

E(yit|xi1, xi2, xi3, ..., xiT) = E(yit|xit)  =   xit  , t = 1, 2, ..., T (Equação 5) 

 

Em termos práticos, a alternativa descrita em 5 significa supor que o 

desempenho de um BG i no tempo t depende exclusivamente das variáveis 

independentes do modelo. Ou seja, dois BG devem apresentar o mesmo 

desempenho desde que xit sejam controladas, já que E(uit) é zero. Tal suposição 

não é razoável porque ignora os possíveis efeitos relacionados habilidades 

gerenciais, experiência, ou qualquer capacidade não modelada na matriz xit. 

(WOOLDRIDGE, 2003). 

Uma alternativa muito utilizada aos modelos de efeitos fixos é o modelo com 

efeitos aleatórios, RE, que é baseado na mesma equação utilizada para o modelo de 
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efeitos fixos (ALLISON, 2009). A principal diferença observada no modelo RE, como 

já salientado, é a forma de modelar a heterogeneidade não observada, representada 

nas equações anteriores por   

Na prática, a diferença mais aparente entre os modelos FE e RE é a 

capacidade de modelos RE estimarem a influência de preditores que não variam 

com o tempo. Dessa forma os modelos RE apresentam, potencialmente, maior 

número de variáveis preditoras.  

Se for válida a suposição descrita na Equação 2 ( independe de xi), ambas 

as abordagens, RE e FE, devem produzir coeficientes consistentes, não enviesados. 

No entanto, quando a independência de  não é observada, é possível que 

coeficientes sejam gerados com viés. Uma verificação da validade dessa suposição 

é necessária.  

Porém, esse não é o único cuidado a ser tomado ao aplicar esses modelos, 

pois ao compará-los, por vezes observamos que para uma mesma base de dados, 

um preditor pode ter coeficiente significativo no modelo RE e não significativo no 

modelo FE. Há duas plausíveis explicações para esse fenômeno. 

A primeira explicação é derivada do fato dos modelos FE gerarem desvios 

padrão substancialmente maiores do que os do modelo RE, reduzindo a 

significância dos coeficientes. Outro aspecto que deve ser observado em tais 

situações é que no modelo FE as variáveis não observadas são controladas, 

fazendo com que os coeficientes das variáveis preditoras sejam menores. No 

modelo RE há maior número de variáveis preditoras, mas não existe o mesmo 

controle. 

O aspecto principal, portanto, ao comparar FE e RE, é que a 

heterogeneidade não observada somente é controlada nos modelos FE. Há um 

trade off entre os modelos FE e RE, a busca da eficiência potencialmente gera um 

viés, e a redução do viés ocorre a expensas da eficiência.  

Para identificar qual a opção mais adequada, um teste foi desenvolvido 

nesse intuito por Hausman (1978). O teste de Hausman verifica a hipótese nula de 

igualdade entre os coeficientes gerados pelos modelos FE e RE. A negação da 

hipótese nula indica que os coeficientes FE e RE são distintos e, portanto, a 

suposição de independência descrita na Equação 2 é falsa. Portanto, um teste de 

Hausman significativo favorece o uso do modelo FE. 



96 

 

 

 

 

3.6 Modelos propostos 

 

 

3.6.1 Modelos FE (fixed effects) 

 

 

No modelo de intercepto fixo, também chamado de efeitos fixos, os interceptos 

relacionados aos objetos de análise, no caso BG, são tratados como parâmetros fixos 

desconhecidos. O modelo pode ser representado da seguinte forma: 

 

BGit = 1 + i + 2X2it + 3X3it + ... + nXnit+ it   (Equação 6) 

 

Onde, 

BG é a variável dependente, que no primeiro modelo será estimada pela tamanho 

do BG (logaritmo das receitas), e no segundo modelo pela taxa de 

crescimento de vendas 

1 é o intercepto 

i  é o desvio do BG j em relação à média geral 1 , sendo que j  = 0 

kXkit representa as diversas variáveis descritoras e seus coeficientes 

it  é o desvio do desempenho observado do BG i no ano t, em relação ao seu 

desempenho esperado, sendo it  ~ N( 0 , 
 ) 

Quando as variáveis preditoras são centradas na média, ou seja, quando é 

feita uma transformação linear que subtrai do valor observado a média da respectiva 

variável, a constante 1, o intercepto, expressa o desempenho esperado em todo o 

período de análise. 

O modelo com efeitos fixos pode ser estimado com a ferramenta Stata® 

através do comando XTREG com a opção fe. Esse comando também oferece a 

opção de estimar regressões com modelos de efeitos aleatórios com um estimador 

GLS (Generalized Least Squares). Foram estimados com essa ferramenta os dois 
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modelos, cuja diferença principal reside no uso de distintas métricas para avaliar os 

BG. 

 

Modelo 1 – Tamanho do BG estimada pelas receitas com FE 

 

Tamanhoit= 1 + i + Controlesit +  Ambientet + it (Equação 7) 

 

Modelo 2 – BG estimado pela taxa de crescimento de vendas com FE 

 

Crescimentoit = 1 + i + Controlesit +  Ambientet+ it (Equação 8) 

 

Salienta-se que as variáveis que descrevem o ambiente institucional variam 

somente em função do tempo, e não dos BG, portanto recebem somente o índice t. 

As demais variáveis recebem os índices i e t, pois apresentam oscilação entre BG e 

no decorrer do tempo.  

Uma das características dos modelos com efeitos fixos aplicados a dados 

em painel é a impossibilidade de estimar o efeito de descritores que não variam com 

o tempo, como por exemplo, a natureza da propriedade do BG, estatal ou privado, 

em períodos sem privatizações ou estatizações. A contrapartida dessa limitação é 

que cada BG é o seu próprio controle, portanto esse modelo é isento de viés de 

omissão de variáveis independentes. Por essa razão, esse método por vezes é 

utilizado com o objetivo de reduzir tal viés (ALLISON, 2009). 

 

 

3.6.2 Modelos RE (random effects) 

 

 

Os modelos RE têm a capacidade de estimar os coeficientes de variáveis 

preditoras que não variam com o tempo. Portanto, tais modelos apresentam as 

variáveis de controle que variam somente em função dos BG, como por exemplo a 

estrutura de propriedade. Os modelos podem ser estimados pelo Stata® através do 

comando XTREG, opção re. Nos dois modelos RE todas as variáveis transientes e 

não transientes foram utilizadas, e se apresentam da seguinte forma: 
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BGit = 1 + i + ui + 2X2it + 3X3it + ... + nXnit+it (Equação 9) 

 

Onde, 

BG é a variável dependente, que no primeiro modelo será estimada pelo 

tamanho do BG (logaritmo das receitas), e no segundo modelo pela taxa de 

crescimento de vendas 

1 é o intercepto 

kXkit representa as diversas variáveis descritoras e seus coeficientes 

i é o desvio do BG i em relação à média geral  1 , sendo que i  ~ N( 0 , 

 

it é o desvio do desempenho observado do BG  i no ano t, em relação ao seu 

desempenho esperado, sendoit  ~ N( 0 , 
 ) 

A equação apresenta duas componentes de erro, uma componente está 

associada somente ao BG, que é ui, enquanto a outra componente do erro, , 

responde pelos resíduos não associados ao BG.  

 

Modelo 1 – Tamanho do BG estimado pelas receitas com RE 

 

Tamanhoit= 1 + i + ui + Controlesit +  Ambientet + it (Equação 10) 

 

Modelo 2 – BG estimado pela taxa de crescimento de vendas com RE 

 

Crescimentoit = 1 + i + ui + Controlesit +  Ambientet+ it  

(Equação 11) 

 

 

3.6.3 Moderação 

 

 

A presença de um efeito moderador é testada nos dois modelos. Um efeito é 

dito moderador quando uma variável ou construto afeta a relação entre outras duas 

variáveis relacionadas (HAIR et al, 2009). A variável que provoca o efeito moderador 

é dita moderadora. Conforme observado na fundamentação teórica desse trabalho, 
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a participação acionaria do governo nos BG pode apresentar esse efeito moderador, 

portanto testes nesse sentido são realizados. 

O efeito moderador foi testado pela avaliação do efeito conjunto das 

variáveis preditoras e da variável moderadora. Esse efeito conjunto, também 

chamado de efeito de interação, é comparado ao efeito direto exercido pelas 

variáveis preditoras. A significância e magnitude do efeito da interação foram 

verificadas nos modelos FE e RE propostos. A figura 3 a seguir ilustra o modelo 

adotado. 

 

Figura 3: Modelo conceitual. 
Fonte: Autor. 

 

3.7 Análise de resíduos e robustez 

 

Os resíduos são definidos como porção da variável dependente não 

explicada pelo método estatístico utilizado (HAIR et al, 2009). Já a robustez é a 

habilidade de um método estatístico desempenhar seu objetivo mesmo quando as 

suposições inerentes ao método são parcialmente violadas (HAIR et al, 2009). A 

análise de resíduos visa ratificar as escolhas dos métodos estatísticos e aumentar a 

robustez, dessa forma reduzindo erros na interpretação dos resultados. A análise de 

resíduos foi realizada de três formas distintas, descritas a seguir.  

Inicialmente foram apurados os desvios através do comando predict do 

Stata/IC e analisada a forma pela qual eles se distribuem. A própria rotina xtreg 
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utilizada no programa Stata/IC oferece a opção vce (robust), que estima desvios 

padrão que são robustos em relação às mais comuns violações das distribuições, 

como a heterocedasticidade.  

Posteriormente foi realizado o teste de Arellano-Bond (linear dynamicpanel-

data estimation), o teste foi desenvolvido para dados em painel em que variável 

tempo (T) é estimada em poucas ocorrências e há grande número de observações 

(N). O programa Stata/IC na versão 11 oferece duas distintas rotinas para calcular 

os coeficientes Arellano-Bond, implementadas através dos comandos xtabonde do 

programa xtabond2 escrito por Roodman (2009). O programa xtabond2 é mais 

completo: calcula os dois estimadores do teste Arellano-Bond; executa testes de 

autocorrelação; e testa erros gerados pelo o efeito defasado (lagged effect) que a 

variável dependente pode apresentar.  

Arellano e Bover (1995) aprimoraram o teste ao incorporar a versão Mata, 

que utiliza desvios ortogonais ao invés de diferenças simples. Tanto desvios 

ortogonais quanto diferenças simples eliminam os efeitos fixos, mas os desvios 

ortogonais têm a característica de não reduzir o tamanho da amostra, já que 

representam uma transformação dos dados originais. Diferenças simples fazem a 

subtração de duas observações em sequência (yit – yit-1), enquanto desvios 

ortogonais subtraem de cada ocorrência a média de todas as observações futuras. 

A terceira forma utilizada para a análise de resíduos foi o módulo GLLAMM 

(Generalized Linear LatentAndMixedModels), rotina desenvolvida por Sophia Rabe-

Hesketh e Anders Skrondal. A rotina GLLAMM estima modelos hierárquicos 

(multinível), modelos de regressão com um número arbitrário de níveis e modelos 

com efeitos aleatórios. A rotina oferece como opção o uso de adaptative quadrature, 

bem mais eficiente do que ordinary quadrature (RABE-HESKETH; SKRONDAL, 

2008). Apesar de ser computacionalmente menos eficiente que as rotinas xtreg e 

xtmixed, padrão do programa Stata/IC, o módulo gllamm oferece rotinas otimizadas 

para análise de resíduos, como o gllasim, que faz simulação de respostas do 

modelo, e o gllapred, que apresenta maior funcionalidade do que o comando 

Stata/IC padrão predict. 

Com o objetivo de testar a robustez dos resultados, a amostra foi dividida em 

subamostras em funcão da atividade principal do BG: finanças; comércio; indústria; 

e serviços. Como os BG são muito diversificados, não se torna viável a inclusão de 

uma variável de controle baseada na indústria. No entanto, essa divisão em quatro 
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amostras permite observar se alguma relação entre os indicadores é mais ou menos 

pronunciada nesses quatro macrosetores. Foi utilizada a classificação da publicação 

Valor Grandes Grupos, do jornal Valor Econômico. 

O capítulo seguinte apresenta a estatística descritiva, os resultados obtidos 

nas regressões e as respectivas análises. 
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4 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 

Neste capítulo são apresentados os resultados obtidos nas regressões com 

os modelos e a discussão dos resultados. A estatística descritiva dos dados é 

apresentada e para cada um dos dois modelos são inicialmente apresentados os 

efeitos diretos e posteriormente as interações. Por fim, são comentados os testes de 

robustez. 

 

 

4.1 Estatísticas Descritivas 

 

A Tabela 7 apresenta estatísticas descritivas dos 328 BG da amostra, ano a 

ano. Os indicadores de receita bruta, patrimônio líquido e lucro líquido se 

apresentam crescentes em todos os anos. A receita bruta média apresentou 

crescimento superior ao PIB nacional em todos os anos, o que indica uma tendência 

de concentração. De fato, no período em análise ocorreram inúmeras fusões e 

aquisições, das quais estacamos a fusão dos BG Itaú e Unibanco, e o crescimento 

do BG JBS-Friboi, que em apenas dois anos passou de 31º maior BG do Brasil para 

a quinta posição, com um faturamento superior a R$ 55 bilhões. 
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Tabela 7: Estatística descritiva dos dados obtidos dos BG brasileiros, média e desvio padrão (dp). Valores monetários expressos 
em milhões de reais. 

 

Ano 2001 2002 2003 2004 2005 

Variável Média dp Média Dp Média dp Média dp Média dp 

Receita Bruta 3900,5 7276,9 4655,7 9428,4 5238,7 11358,4 6078,7 12785,3 6842,7 15056,8 

Patrimônio 
Líquido 

2021,5 5710,3 2176,0 6064,4 2524,6 6865,0 2836,4 7633,9 3200,9 9043,2 

Lucro Líquido 316,18 926,38 368,27 799,18 433,03 1459,02 485,99 1514,88 582,35 2039,56 

Variação 
Receita Bruta 

(%) 
28,35 73,82 25,32 24,75 22,96 19,71 24,72 23,69 16,85 16,76 

Variação 
Patrimônio 
Líquido (%) 

23,11 43,46 128,99 1008,43 27,34 42,66 29,48 51,35 31,81 111,52 

 

Ano 2006 2007 2008 2009 

Variável Média dp Média dp Média dp Média dp 

Receita Bruta 7652,3 17214,1 8629,4 18763,8 10305,3 24441,5 10483,0 22496,3 

Patrimônio 
Líquido 

3687,3 10615,6 4415,3 12118,0 5077,5 15280,4 5691,9 16606,8 

Lucro Líquido 660,38 2294,84 817,01 2417,78 904,37 3174,26 806,94 2646,24 

Variação da 
Receita Bruta 

(%) 
14,37 15,59 21,08 30,93 25,53 34,14 5,32 24,27 

Variação 
Patrimônio 
Líquido (%) 

32,31 81,59 59,06 194,91 23,87 37,31 19,04 39,54 

Fonte: Dados da pesquisa.  
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As primeiras análises foram feitas no sentido de verificar se as suposições 

da análise de regressão são parcialmente atendidas. Hair et al (2009) alertam que 

essa verificação deve ser feita inicialmente com as variáveis e, posteriormente, com 

os resíduos. Foram feitas duas séries de testes para confirmar a normalidade das 

variáveis, uma série para testar a normalidade univariada e outro para testar a 

normalidade multivariada. 

Testes de normalidade univariada indicaram que as variáveis não 

apresentam significativa assimetria ou curtose, mas não podem ter suas 

distribuições consideradas normais. Essa característica era esperada, pois há 

somente 9 ocorrências distintas para cada variável descritora do ambiente, 

correspondente aos anos 2001 a 2009. 

Para testar a normalidade multivariada foi usado o comando mv test 

normality do programa Stata/IC com a opção all. Foram obtidos quatro distintos 

testes indicados na Tabela 8. Em ambos os modelos pode-se refutar a hipótese nula 

de normalidade muiltivariada, o que torna ainda mais importante a etapa de análise 

de resíduos a ser feita após as regressões.   

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 8: Testes de normalidade multivariada. 
 

MODELO 1, V.D. Tamanho dos BG MODELO 2, V.D. Crescimento dos BG 

MardiamSkewnes

s = 83.00973 

chi
2
(364) = 

24950.817 

Prob>chi
2
 = 

0.0000 

MardiamSkewnes

s = 227.3277 

chi
2
(364) = 

66965.508 

Prob>chi
2
 = 

0.0000 

MardiamKurtosis

=171.5833 

chi
2
(1) = 

  17.196 

Prob>chi
2
= 

0.0000 

MardiamKurtosis= 

387.78 

chi
2
(1) = 

63397.995 

Prob>chi
2
 = 

0.0000 

Henze-Zirkler 

=49.7215 

chi
2
(1) = 

1.47e+06 

Prob>chi
2
 = 

0.0000 

Henze-Zirkler = 

69.70967 

chi
2
(1) = 

1.72e+06 

Prob>chi
2
= 

0.0000 

Doornik-Hansen 
chi

2
(24) = 

50893.991 

Prob>chi
2 
= 

0.0000 
Doornik-Hansen 

chi
2
(24) = 

95653.844 

Prob>chi
2
 = 

0.0000 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Antes das regressões serem executadas, foi investigado o comportamento 

das correlações entre as variáveis dependentes e os principais regressores. A 

Tabela 9 apresenta a estatística descritiva das variáveis utilizadas nas regressões e 

a Tabela 12 indica as correlações entre as variáveis, com grifo em negrito para as 

correlações significativas a 5% e valores negativos em vermelho. 

 

Tabela 9: Estatística descritiva das variáveis. 
 

 

Variável Média 
Desvio 

padrão 
Mínimo  Máximo 

log receitas logRB 8.02  1.18  5.30  12.56  

Variação receitas VarRB 20.47  34.49  -77.00  764.40  

dummy doação política Doador 0.26  0.44  0 1 

dummy empresa estatal Estatal 0.05  0.22  0 1 

dummy controle indireto do governo EstatInd 0.09  0.29  0 1 

log Produto Interno Bruto logPIB 6.80  0.43  6.31  7.40  

Índice IEF  eco_free 59.34  2.92  55.60  63.40  

Estrutura legal e regulatória lrf0 3.19  0.50  2.46  3.86  

Legislação trabalhista lbr0 2.80  0.59  2.15  3.98  

Estabilidade do câmbio xrs0 0.27  0.24  0.02  0.88  

Taxa de juros de curto prazo sir0 12.74  3.21  8.02  17.28  

Credit rating do país ccr0 50.78  10.60  37.10  65.80  

Spread da taxa de juros  irs0 38.51  3.69  33.14  45.11  

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Observa-se alta correlação em termos absolutos entre o índice IEF 

(eco_free) estimado pela Heritage Foundation e os indicadores de reforma 

econômica do IMD, principalmente os que mensuram o credit rating do país (ccr0) e 

o spread da taxa de juros (irs0). Tais resultados são esperados já que economias 

com reduzidas taxas de juros tendem a apresentar alto índice de credit rating.  

Os quatro indicadores de falhas do mercado de capitais (variáveis xrs0, sir0, 

ccr0 e irs0) apresentam significativa correlação, mas nenhum dos valores sugere 

que algum desses indicadores deva ser eliminado. O indicador de falhas no mercado 

de trabalho não apresenta alta correlação com nenhum dos demais indicadores. A 

variável que mensura a estrutura legal e regulatória apresenta alta e significativa 

correlação apenas com o PIB nacional. Portanto, tais resultados não sugerem que 

alguma variável deva ser suprimida nos dois modelos.  
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A seguir os resultados das regressões são apresentados. Optou-se por 

apresentá-los em dois grupos: regressões do modelo 1, em que a variável 

dependente é o tamanho dos BG; e regressões do modelo 2, em que variável 

dependente é o crescimento dos BG. Em ambos os casos foram testadas as 

regressões usando FE e RE, e o possível efeito moderador da participação acionária 

do governo. 

Nos resultados também são apresentados o teste de Hausman com o intuito 

de identificar as situações nas quais os coeficientes das regressões FE e RE são 

significativamente distintos. Conforme Allison (2009), quando os coeficientes das 

regressões FE e RE são distintos, a regressão RE não pode ser utilizada.  

Para identificar se cada variável independente apresentou tendência de 

crescimento ou diminuição ao longo do período de análise foram realizados dois 

testes: regressão simples e análise gráfica. As Tabelas 10 e 11 resumem os quatro 

tipos de alterações institucionais a serem testados, as variáveis correspondentes e 

os efeitos previstos pelas hipóteses.  

 

Tabela 10: Tabela com resumo das alterações institucionais e respectivas variáveis 
da hipótese H1a. 

 

Alteração institucional 
Variável 

Efeito na 
variável 

Efeito nos BG 

Tamanho 
BG - H1a 

Crescimento 
BG – H1a 

Aumento de falhas no Mercado de produtos Eco_free diminui - - 
Aumento de falhas no Mercado de trabalho lbr0 diminui - - 
Aumento de falhas no Mercado de capitais xrs0 diminui - - 
Aumento de falhas no Mercado de capitais sir0 aumenta + + 
Aumento de falhas no Mercado de capitais ccr0 diminui - - 
Aumento de falhas no Mercado de capitais irs0 aumenta + + 
Aumento de falhas na Estrutura Legal e 
Regulatória 

lrf0 
diminui 

- - 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Tabela 11: Tabela com resumo das alterações institucionais e respectivas variáveis 
da hipótese H1b. 

 

Alteração institucional 
Variável 

Efeito na 
variável 

Efeito nos BG 

Tamanho 
BG - H1b 

Crescimento 
BG – H1b 

Redução de falhas no Mercado de produtos Eco_free aumenta + ou nulo + ou nulo 
Redução de falhas no Mercado de trabalho lbr0 aumenta + ou nulo + ou nulo 
Redução de falhas no Mercado de capitais xrs0 aumenta + ou nulo + ou nulo 
Redução de falhas no Mercado de capitais sir0 diminui - ou nulo - ou nulo 
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Redução de falhas no Mercado de capitais ccr0 aumenta + ou nulo + ou nulo 
Redução de falhas no Mercado de capitais irs0 diminui - ou nulo - ou nulo 
Redução de falhas na Estrutura Legal e 
Regulatória 

lrf0 
aumenta + ou nulo + ou nulo 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Tabela 12: Coeficientes de correlação das variáveis. (valores significativos a 5% em negrito, valores negativos em vermelho). 
 

Variável 
Log 

RB 

Var 

RB 

doa-

dor 

esta

-tal 

Esta

tInd 

log 

PIB 

eco_

free 
lrf0 lbr0 xrs0 sir0 ccr0 

Log receitas logRB 
 

. 
 

. 
 

. 
 

. 
 

. 
 

. 

Variação receitas VarRB -0.01 
  

. 
 

. 
 

. 
 

. 
 

. 

Dummy doação política doador 0.05 -0.01 
 

. 
 

. 
 

. 
 

. 
 

. 

Dummy empresa estatal estatal 0.20 -0.03 -0.14 
  

. 
 

. 
 

. 
 

. 

Dummy controle indireto do 

governo 
EstatInd 0.09 0.01 0.25 -0.07 

 
. 

 
. 

 
. 

 
. 

log Produto Interno Bruto logPIB 0.23 -0.11 -0.02 -0.00 0.06 
  

. 
 

. 
 

. 

Índice IEF  eco_free -0.21 0.12 0.02 -0.00 -0.06 -0.94 
 

. 
 

. 
 

. 

Estrutura legal e regulatória lrf0 -0.17 0.05 -0.01 -0.00 -0.05 -0.70 0.62 
  

. 
 

. 

Legislação trabalhista lbr0 -0.09 0.15 0.00 -0.01 -0.01 -0.26 0.30 0.35 
 

. 
 

. 

Estabilidade do câmbio xrs0 -0.15 0.08 0.01 0.00 -0.03 -0.63 0.66 0.58 0.05 
  

. 

Taxa de juros de curto prazo sir0 0.08 -0.01 0.02 0.00 0.02 0.29 -0.19 -0.82 -0.17 -0.41 
 

. 

Credit rating ccr0 0.22 -0.10 -0.02 -0.00 0.06 0.99 -0.94 -0.64 -0.17 -0.63 0.23 
 

Spread da taxa de juros irs0 -0.19 0.09 0.01 -0.00 -0.06 -0.88 0.86 0.81 0.15 0.76 -0.49 -0.89 

Fonte: Dados da pesquisa.
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4.2 Resultados das Regressões do Modelo 1(FE E RE) 

 

 

As regressões do modelo 1, que tem o tamanho dos BG como variável 

dependente, são mostradas neste tópico. Nessas regressões foi utilizado o índice 

IEF, variável eco_free, ao invés de seus componentes, conforme (CUERVO-

CAZURRA; DAU, 2009). No Apêndice A é apresentado o resultado completo de 

todas as regressões realizadas com o modelo 1. 

 

 

4.2.1 Efeitos Diretos 

 

 

O modelo 1 foi testado usando simultaneamente todas as variáveis que 

mensuram as falhas no mercado. O primeiro conjunto de testes resumido na Tabela 

13 apresenta os efeitos diretos dos indicadores.  

Os resultados da primeira regressão, com efeitos fixos, indicam que o 

modelo 1 apresenta-se significante, com valor de F de 217.04. O valor da correlação 

intraclasse (ICC - intraclass correlation) é alto, cerca de 94% (indicado por rho = 

0.943). Rabe-Hesketh e Skrondal (2008) alertam que apesar de um coeficiente ICC 

próximo de um indicar confiabilidade do modelo, os desvios sigma_u (desvio padrão 

do efeito individual i) e sigma_e (desvio padrão do erro it) também precisam ser 

observados. A correlação entre os resíduos e as variáveis preditoras é reduzida 

(corr(u_i, Xb=-0.046)), o que atende um dos pressupostos do modelo.  

A regressão com efeitos aleatórios também apresenta significância (Wald 

chi2 de 2174). Os valores da ICC e dos desvios são semelhantes ao observados no 

modelo FE. O valor do R2 (96%, estimado a partir da rotina areg) indica que ambos 

os modelos são capazes de explicar satisfatoriamente a variância da variável 

dependente.  
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Tabela 13: Regressões do modelo 1 – efeitos diretos. 
 

  
FixedEffects 

 
RandomEffects 

logRB Receita Bruta Coef. 
 

d.p. 
 

Coef. 
 

d.p. 

  
  

 
  

 
  

 
  

doador doador -0.028  
 

0.173  
 

0.136  
 

0.109  

estatal estatal omitido 
 

  
 

1.160  *** 0.312  

EstatInd Controle indireto 0.056  
 

0.039  
 

0.071  * 0.039  

logPIB PIB -0.055  
 

0.306  
 

-0.051  
 

0.307  

eco_free Índice IEF 0.034  *** 0.008  
 

0.034  *** 0.008  

lrf0 Estrutura legal e regulatória -0.235  *** 0.064  
 

-0.231  *** 0.064  

lbr0 
Regulação das relações de 
trabalho -0.127  

*** 
0.020  

 
-0.126  

*** 
0.020  

xrs0 
Estabilidade da taxa de 
câmbio -0.334  

*** 
0.051  

 
-0.332  

*** 
0.051  

sir0 Taxa de juros de curto prazo 0.006  
 

0.005  
 

0.006  
 

0.005  

ccr0 Credit rating do país 0.049  *** 0.014  
 

0.049  *** 0.014  

irs0 Spread da taxa de juros 0.074  *** 0.012  
 

0.073  *** 0.012  

_cons Intercepto 2.142  
 

1.336  
 

1.922  
 

1.340  

  
  

 
  

 
  

 
  

 
R2 dentro do grupo 0.598  

 
  

 
0.597  

 
  

 
R2 entre grupos 0.013  

 
  

 
0.052  

 
  

 
R2 total (usando xtreg) 0.056  

 
  

 
0.103  

 
  

 
R2 total (usando areg) 0.960 

 
  

  
 

  

 
corr(u_i,Xb) -0.046  

 
  

 
0.000  

 
  

 
F test 217.04  

 
  

 
  

 
  

 
Wald chi2   

 
  

 
2174.76  

 
  

 
sigma_u 1.050  

 
  

 
1.007  

 
  

 
sigma_e 0.258  

 
  

 
0.258  

 
  

 
r      (rho) 0.943  

 
  

 
0.939  

 
  

  
  

 
  

 
  

 
  

 
N (total de observações) 1800 

 
  

 
1800 

 
  

 
n (número de BG) 328     

 
328     

   
 

   
 

 

 
Teste de Hausman chi2(10)=16.68 Prob>chi2 = 0.0818 

* p<0.1; ** p<0.01; *** p<0.001 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

O teste de Hausman indica que os coeficientes da regressão RE não são 

diferentes dos coeficientes da regressão FE com um nível de significância de 5%. 

Esse resultado, confirmado pelo teste de Breusch-Pagan (significativo a 0,001%), 

nos permite analisar os coeficientes da regressão RE, que têm a vantagem de incluir 

as variáveis não transientes e geralmente apresentam desvios padrão de menor 

magnitude (ALLISON, 2009). 

A análise dos coeficientes nos mostra significância da influência dos 

indicadores de falhas do mercado de capitais, mercado de trabalho, mercado de 

produtos e na estrutura legal e regulatória. O indicador de falhas no mercado de 

produtos, eco_free, se apresentou significativo e com o coeficiente positivo. Tais 
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valores são contrários ao sugerido pela hipótese H1a no que concerne ao aumento 

de falhas no mercado de produtos. O aumento de falhas de mercado está 

relacionado com a diminuição do tamanho dos BG. 

Falhas no mercado de trabalho são representadas no modelo pela variável 

lbr0. Essa variável se mostrou significativa no modelo, o que nos permite avaliar o 

seu efeito no tamanho dos BG. O sinal negativo de seu coeficiente indica que o 

aumento de falhas no mercado de trabalho está relacionado com o aumento do 

tamanho dos BG no Brasil. Esse resultado confirma o sugerido na hipótese H1a. 

O mercado de capitais está representado no modelo por quatro distintas 

variáveis e no modelo apenas uma delas, sir0, não se revelou significativa. A 

primeira variável, que representa a estabilidade do câmbio (xrs0), apresentou 

coeficiente significativo e negativo, isso significa que quanto menor for a estabilidade 

do câmbio, maior será a falha no mercado de capitais, e maior será o tamanho dos 

BG. Isso confirma hipótese H1a que considera que o aumento das falhas no 

mercado de capitais estejam relacionadas com o aumento do tamanho dos BG.  

O spread da taxa de juros praticada no mercado é representado pela 

variável irs0. No período de pesquisa houve uma redução dessa taxa, o que 

representa uma redução da falha de mercado de capitais. A hipótese H1b prevê um 

coeficiente negativo ou nulo, mas foi observado o oposto, um valor positivo e 

significativo. Portanto a hipótese H1b não se confirma em relação a esse indicador.  

A variável que indica o credit rating do país, ccr0, apresentou crescimento no 

período de pesquisa, o que denota uma redução dessa falha de mercado. A 

regressão indicou um coeficiente significante e positivo para essa variável, o que 

confirma a hipótese H1b. O aumento do credit rating, que representa uma redução 

essa falha de mercado, está associado ao aumento do tamanho dos BG. 

A variável lrf0 mensura falhas na estrutura legal e regulatória. Durante o 

período de pesquisa esse índice apresentou uma redução, o que denota o aumento 

de falhas de mercado. O coeficiente negativo e significativo confirma a hipótese H1a, 

essa falha está relacionada positivamente com o aumento do tamanho dos BG. 

O Quadro 11 resume o comportamento das variáveis no período de análise 

e os resultados da regressão.  
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Tipo de 
Falha 

Variável Comportamento Relação 
Hipótese 
testada 

Coeficiente 
previsto  

Coeficiente 
Observado 

Mercado de 
Produtos 

eco_free aumento da falha 
significante H1a - + 

Mercado de 
Trabalho 

lbr0 aumento da falha 
significante H1a - - 

Mercado de 
Capitais 

xrs0 aumento da falha 
significante H1a - - 

Mercado de 
Capitais 

sir0 aumento da falha 
não 
significante 

H1a + + 

Mercado de 
Capitais 

ccr0 redução da falha  
significante H1b + + ou nulo 

Mercado de 
Capitais 

irs0 redução da falha 
significante H1b - + ou nulo 

Instituições 
Legais 

lrf0 aumento da falha 
significante H1a - - 

 

Quadro 11: Resultado das regressões do modelo 1 – efeitos diretos. 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

4.2.2 Efeitos da Interação   

 

 

Nas três regressões apresentadas a seguir é testado o possível efeito 

moderador que a participação do governo como sócio pode exercer sobre o 

tamanho dos BG. Os testes verificam a influência do Governo como proprietário, 

variável estatal, e como sócio relevante, variável EstatInd. Os efeitos em cada um 

dos três tipos de falha de mercado são analisados separadamente. 

 

 

4.2.2.1 Interação com indicadores de falha de mercado de produtos 

 

 

A Tabela 14 apresenta a interação entre as variáveis estatal e EstatInd com 

indicadores de falhas de mercado de produtos. 
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Tabela 14: Regressões do modelo 1 – efeitos diretos e interação com mercado de 
produtos. 

 

   
FE 

 
RE 

logRB Receita Bruta 
 

Coef. 
 

d.p. 
 

Coef. 
 

d.p. 

   
  

 
  

 
  

 
  

Doador doador 
 

-0.028  
 

0.173  
 

0.136  
 

0.109  

Estatal estatal 
 

omitido 
 

  
 

0.397  
 

0.661  

EstatInd Controle indireto 
 

1.432  ** 0.475  
 

1.476  ** 0.476  

logPIB PIB 
 

-0.056  
 

0.305  
 

-0.514  
 

0.306  

eco_free Índice IEF 
 

0.036  *** 0.008  
 

0.035  *** 0.008  

lrf0 Estrutura legal e regulatória 
 

-0.233  *** 0.064  
 

-0.229  *** 0.064  

lbr0 
Regulação das relações de 
trabalho 

 
-0.128  

*** 
0.020  

 
-0.126  

*** 
0.064  

xrs0 
Estabilidade da taxa de 
câmbio 

 
-0.335  

*** 
0.051  

 
-0.333  

*** 
0.051  

sir0 Taxa de juros de curto prazo 
 

0.006  
 

0.005  
 

0.006  
 

0.005  

ccr0 Credit rating do país 
 

0.049  *** 0.014  
 

0.049  *** 0.014  

irs0 Spread da taxa de juros 
 

0.074  *** 0.012  
 

0.073  *** 0.012  

_cons Intercepto 
 

1.998  
 

1.333  
 

1.813  
 

1.337  

   
  

 
  

 
  

 
  

moderação estatal X eco_free 
 

0.014  
 

0.010  
 

0.013  
 

0.010  

moderação EstatInd X eco_free 
 

-0.024  ** 0.008  
 

-0.024  ** 0.008  

   
  

 
  

 
  

 
  

 
R2 dentro do grupo 

 
 0.601 

 
  

 
 0.600 

 
  

 
R2 entre grupos 

 
 0.038 

 
  

 
 0.052 

 
  

 
R2 total (usando xtreg) 

 
 0.092 

 
  

 
 0.103 

 
  

 
R2 total (usando areg) 

 
 0.961 

 
  

 
  

 
  

 
corr(u_i,Xb) 

 
-0.017  

 
  

 
0.000  

 
  

 
F test 

 
182.93  

 
  

 
  

 
  

 
Wald chi2 

 
  

 
  

 
2198.54  

 
  

 
sigma_u 

 
1.032  

 
  

 
1.006  

 
  

 
sigma_e 

 
0.257  

 
  

 
0.257  

 
  

 
r      (rho) 

 
0.942  

 
  

 
0.939  

 
  

   
  

 
  

 
  

 
  

 
N (total de observações) 

 
1800 

 
  

 
1800 

 
  

 
n (número de BG) 

 
328     

 
328     

    
 

   
 

 

 
Teste de Hausman 

 
chi2(12)=18.86 ; Prob>chi2 = 0.0921 

Fonte: Dados da pesquisa, * p<0.1; ** p<0.01; *** p<0.001. 

 

Os resultados dessa regressão, que inclui os efeitos da interação, indicam a 

mesma adequação observada anteriormente e semelhante variância explicada. Os 

coeficientes dos efeitos diretos se apresentaram praticamente iguais aos do modelo 

da Tabela 13 que avaliou somente os efeitos diretos. O teste de Hausman permite 

que sejam usados os coeficientes da regressão RE, o que foi confirmado pelo 

multiplicador de Lagrange, o teste de Breusch-Pagan foi significativo a 0,001%. 

O efeito da variável estatal não se mostrou significativo, porém observou-se 

significativa interação com a variável que indica controle indireto do Governo 
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(EstatInd). O coeficiente da interação mostra que os BG com controle indireto do 

Governo apresentam relação bem menor com as falhas do mercado de produtos. 

Esse resultado sugere que os BG privados que não têm o Governo como acionista 

apresentam maior crescimento com a redução das falhas de mercado de produtos. 

Para confirmar essa conclusão, a mesma regressão foi executada retirando da base 

de dados os BG privados. O teste de Wald para o coeficiente eco_free não pode 

refutar a hipótese nula (prob> chi2 de 86%). Ou seja, o tamanho dos BG com 

controle direto ou indireto do Governo não é significativamente afetado pela redução 

das falhas do mercado de produtos, enquanto o tamanho dos BG privados aumenta 

significativamente. 

 

 

4.2.2.2 Interação com indicadores de falha de mercado de trabalho  

 

 

A Tabela 15 apresenta os resultados da regressão que inclui o efeito da 

interação entre as variáveis estatal e EstatInd com os indicadores de falhas do 

mercado de trabalho. 

O efeito da interação da estrutura de propriedade com as falhas do mercado 

de trabalho é bem diferente do que se observou com as falhas do mercado de 

produtos. Não há grandes mudanças nos coeficientes dos efeitos diretos ao se 

comparar com a regressão inicial, modelo apresentado na Tabela 13. Mais uma vez 

o teste de Hausman permite que a regressão RE seja considerada.  

A variável estatal não mostrou significativa na interação com indicadores de 

falhas do mercado de trabalho, mas a interação com o controle indireto do Governo 

(EstatInd) se apresenta com valor significativo e elevado, se comparado ao 

coeficiente que mede o efeito direto. Essa interação indica que os BG com controle 

indireto do Governo apresentam relação significativa e de maior amplitude do que os 

demais BG. Em outras palavras, o efeito das falhas do mercado de trabalho sobre o 

tamanho dos BG é amplificado quando o Governo é acionista não majoritário. Os 

dados nos fazem considerar que o tamanho dos BG, de forma geral, é 

significativamente aumentado pelo aumento das falhas do mercado de trabalho. Um 

aumento nas falhas no mercado de trabalho gera efeitos maiores em BG em que o 

Governo exerce controle indireto.  
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Tabela 15: Regressões do modelo 1 – efeitos diretos e interação com mercado de 
trabalho. 

 

  
FE RE 

logRB Receita Bruta Coef. 
 

 
Coef. 

 

  
  

 
 

  
 

doador Doador -0.022  
 

 
0.138  

 
estatal Estatal omitido 

 
 

1.202  *** 

EstatInd Controle indireto 0.301  ** 

 
0.317  ** 

logPIB PIB -0.048   
 

-
0.044   

eco_free Índice IEF 0.034  *** 

 
0.034  *** 

lrf0 Estrutura legal e regulatória -0.237  
*** 

 

-
0.234  

*** 

lbr0 
Regulação das relações de 
trabalho -0.117  

*** 

 

-
0.115  

*** 

xrs0 
Estabilidade da taxa de 
câmbio -0.334  

*** 

 

-
0.333  

*** 

sir0 Taxa de juros de curto prazo 0.006  
 

 
0.006  

 
ccr0 Credit rating do país 0.049  *** 

 
0.048  *** 

irs0 Spread da taxa de juros 0.074  *** 

 
0.074  *** 

_cons Intercepto 2.048  
 

 
1.827  

 

  
  

 
 

  
 

moderação estatal X lbr0 -0.014   
 

-
0.015   

moderação EstatInd X lbr0 -0.090  
* 

 

-
0.090  

* 

  
  

 
 

  
 

 
N (total de observações) 1800 

 
 

1800 
 

 
n (número de BG) 328   

 
328   

   
 

   
 

 

 
Teste de Hausman chi2(12)=10.02 ; Prob>chi2 = 0.6143 

* p<0.1; ** p<0.01; *** p<0.001. 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

 

4.2.2.3 Interação com indicadores de falha de mercado de capitais 

 

 

A interação da estrutura de propriedade com os indicadores de mercado de 

capitais não se mostrou significativa na variável que denota controle estatal. O 

controle indireto do governo, no entanto, apresentou significativas interações, como 

mostra a Tabela 16. 
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Tabela 16: Regressões do modelo 1 – efeitos diretos e interação com mercado de 
capitais. 

 

logRB Receita Bruta Coef. 
 

Coef.  Coef.  

   
 

    

doador Doador  -0.027 
 

-0.027   -0.031   

estatal Estatal omitido 
 

omitido  omitido  

EstatInd Controle indireto 0.653  ** 0.812  ** -0.277  * 

logPIB PIB -0.048  
 

-0.065   -0.060   

eco_free Índice IEF 0.034  *** 0.034  *** 0.034  *** 

lrf0 Estrutura legal e regulatória -0.234  *** -0.229  *** -0.231  *** 

lbr0 Regulação relações de trabalho -0.127  *** -0.128  *** -0.128  *** 

xrs0 Estabilidade da taxa de câmbio -0.314  *** -0.335  *** -0.333  *** 

sir0 Taxa de juros de curto prazo 0.007  
 

0.007   0.006   

ccr0 Credit rating do país 0.050  *** 0.050  *** 0.049  *** 

irs0 Spread da taxa de juros 0.074  *** 0.076  *** 0.074  *** 

   
 

    

moderação EstatInd X xrs0 -0.244 *     

moderação EstatInd X irs0 
 

 
-0.020 ***   

moderação EstatInd X ccr0 
 

 
  0.006 ** 

* p<0.1; ** p<0.01; *** p<0.001. 
Fonte: Dados da pesquisa.  

 

O controle indireto do governo potencializa o efeito do credit rating e da 

estabilidade da taxa de câmbio, mas amortece o efeito do spread da taxa de juros. 

A exemplo do que foi feito nos testes de robustez, o efeito dessa interação 

também foi testado utilizando duas amostras, uma com os BG financeiros e outra 

com os BG não financeiros. Para caracterizar um BG financeiro foi usado como 

critério a classificação da base de dados utilizada do jornal Valor Econômico. A 

amostra de BG não financeiros foi reduzida a 276 grupos e 1504 observações, 

enquanto os BG financeiros totalizaram 54 grupos e 296 observações. As duas 

regressões apresentaram resultados não significantes para a interação da estrutura 

de propriedade com os indicadores de falha do mercado de capitais. 

Os coeficientes e respectivos desvios padrão não foram transcritos visando 

brevidade nessa apresentação. Todos os resultados dessas regressões constam no 

Apêndice A. 

 

 

4.2.2.4 Interação com indicadores de falha de estrutura legal e regulatória 
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Foi observada significativa interação entre os indicadores da estrutura legal 

e regulatória e as variáveis estatal e EstatInd. O teste de Hausman sugere a 

utilização somente de FE na análise para uma significância de 1%. A Tabela 17 

apresenta os resultados da regressão. 

 

Tabela 17: Regressões do modelo 1 – efeitos diretos e interação com estrutura legal 
e regulatória. 

 

  
FE 

logRB Receita Bruta Coef. 
 

  
  

 
doador Doador -0.022  

 
estatal Estatal omitido 

 
EstatInd Controle indireto 0.653  ** 

logPIB PIB -0.048  
 

eco_free Índice IEF 0.034  *** 

lrf0 Estrutura legal e regulatória -0.216  *** 

lbr0 Regulação relações de trabalho -0.130  *** 

xrs0 Estabilidade da taxa de câmbio -0.338  *** 

sir0 Taxa de juros de curto prazo 0.007  
 

ccr0 Credit rating do país 0.050  *** 

irs0 Spread da taxa de juros 0.074  *** 

_cons Intercepto 2.082  
 

  
  

 
moderação estatal X lrf0 0.085  

 
moderação EstatInd X lrf0 -0.195  *** 

  
  

 

 
N (total de observações) 1800 

 

 
n (número de BG) 328   

 
* p<0.1; ** p<0.01; *** p<0.001. 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

O controle estatal (estatal) não se mostrou relevante nessa interação com a 

estrutura legal e regulatória. No entanto, o controle governamental indireto apresenta 

interação significativa a 0.1 %. O valor da interação é praticamente igual ao do efeito 

direto, e com o mesmo sinal, o que vale dizer que o efeito de falhas na estrutura 

legal e regulatória é muito mais intenso quando o Governo controla os BG de forma 

indireta. Infere-se que o tamanho dos BG, de forma geral, está positivamente 

correlacionado com o aumento das falhas da estrutura legal e regulatória. 

Apesar de não ser possível gerar conclusões a respeito desse resultado, 

uma linha de investigação pode melhor pesquisar razões que levam às falhas de 

mercado da estrutura legal e regulatória favorecer empresas ligadas indiretamente 

ao governo.  
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O Quadro 12 resume o resultados encontrados em relação ao teste da 

hipótese H2, o efeito da interação das falhas de mercado com a participação do 

governo como sócio dos BG.  

 

Tipo de Falha Variável 
Interação com variável 

estatal (governo 
majoritário) 

Interação com 
variável EstatInd 

(governo 
minoritário ou 

controle indireto) 

Mercado de 
Produtos 

eco_free não significante significante ** 

Mercado de 
Trabalho 

lbr0 não significante significante * 

Mercado de 
Capitais 

xrs0 não significante significante * 

Mercado de 
Capitais 

sir0 não significante não significante 

Mercado de 
Capitais 

ccr0 não significante significante ** 

Mercado de 
Capitais 

irs0 não significante significante *** 

Instituições Legais lrf0 não significante significante *** 

* p<0.1; ** p<0.01; *** p<0.001. 

 

Quadro 12: Resultado das regressões do modelo 1 – efeito da interação  
Fonte: Dados da pesquisa.  

 

 

4.3 Resultados das Regressões do Modelo 2 (FE e RE) 

 

 

As regressões do modelo 2, que tem o crescimento dos BG como variável 

dependente, são mostradas neste tópico. Nessas regressões, a exemplo do ocorreu 

no modelo 1, foi utilizado o índice IEF, variável eco_free, ao invés de seus 

componentes. No Apêndice B é apresentado o resultado completo de todas as 

regressões, inclusive com as moderações testadas. 

 

 

4.3.1 Efeitos Diretos 

 

 

O modelo 2 foi igualmente testado usando os mesmos indicadores do tópico 

anterior. Na Tabela 18 são apresentados os seus efeitos diretos. Apenas os valores 
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da regressão com FE são apresentados porque o teste de Hausman indicou que a 

regressão com RE não gera resultados utilizáveis. Tal limitação foi ratificada pelo 

multiplicador de Lagrange, o teste de Breusch-Pagan apresentou prob> chi2 de 16%.  

 

Tabela 18: Regressões do modelo 2 – efeitos diretos. 
 

  
FE 

varRB Crescimento Coef. 
 

  
  

 
l.varRB varRB ano anterior -11.890 *** 
doador doador -0.425  

 
estatal estatal omitido 

 
EstatInd Controle indireto 0.122  

 
logPL Patrimônio líquido 0.250  * 
varPIB var(PIB) ano anterior omitido 

 
eco_free Índice IEF -0.046  

 
lrf0 Estrutura legal/regulatória omitido 

 
lbr0 Regulaçãorel. trabalho 0.848  *** 
xrs0 Estabilidade do câmbio -0.650  

 
sir0 Taxa de juros curto prazo -0.069  * 
ccr0 Credit rating do país -0.119  *** 
irs0 Spread taxa de juros -0.166  ** 
_cons Intercepto 13.595  ** 

  
  

 

 
R2 dentro do grupo 0.1160 

 

 
R2 entre grupos 0.1832 

 

 
R2 total (usando xtreg) 0.0098 

 

 
R2 total (usando areg) 0.4847 

 

 
corr(u_i,Xb) -0.597  

 

 
F test 10.87  

 

 
Wald chi2   

 

 
sigma_u 1.683  

 

 
sigma_e 1.356  

 

 
r      (rho) 0.606  

 

  
  

 

 
N (total de observações) 1066 

 

 
N (número de BG) 228   

* p<0.1; ** p<0.01; *** p<0.001. 
Fonte: Dados da pesquisa.  

 

O modelo 2 não se apresentou tão adequado a esse tipo de análise como o 

modelo 1, apesar de ser significante a 0.001% (F de 10.94). O valor do ICC é de 

57% (indicado por rho = 0.568). A ausência de resultados utilizáveis com a 

regressão RE impede a análise das variáveis cujo valor não se altera com o tempo. 

Outro aspecto que prejudica a utilização do modelo 2 no estudo é a colinearidade 

observada em duas variáveis, o indicador da estrutura legal e regulatória (lrf0) e a 

variação do PIB no ano anterior. 

Consideradas as restrições do modelo 2, podemos observar que o indicador 

de falhas no mercado de produtos (eco_free) não apresentou um coeficiente 
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significante, o que não permite confirmar sua influência na variável que mede o 

crescimento dos BG. Não é possível refutarmos a hipótese de efeito nulo da variável 

eco_free com um nível de significância de 10%. 

A variável que indica falhas no mercado de trabalho (lbr) se apresentou 

significativa no modelo 2. Porém, ao contrário do observado no modelo 1, o sinal do 

coeficiente é positivo, o que sugere que aumento de falhas no mercado de trabalho 

estão relacionados com a diminuição da taxa de crescimento dos BG. 

Falhas no mercado de capitais também apresentaram indicadores com 

coeficientes significativos no modelo 2. As taxas de juros de curto prazo e o spread 

bancário apresentaram coeficientes significativos com sinal negativo, ou seja, quanto 

maior for a taxa de juros, menor será a taxa de crescimento dos BG.  

O credit rating do país apresentou coeficiente negativo e significativo. Esse 

resultado também difere do que foi observado no modelo 1. O resultado sugere que 

o aumento o credit rating implica em uma redução da taxa de crescimento de BG. 

O comportamento das variáveis do modelo 2 em relação às proposições 

anteriormente feitas à luz da Teoria Institucional é apresentado no Quadro 13. 

 

Tipo de falha Variável Comportamento Relação 
Hipótese 

testada 

Coeficiente  

previsto 

Coeficiente 

observado 

Mercado de 

Produtos 
eco_free aumento da falha não significante H1a - - 

Mercado de 

Trabalho 
lbr0 aumento da falha Significante H1a - + 

Mercado de 

Capitais 
xrs0 aumento da falha Significante H1a - - 

Mercado de 

Capitais 
sir0 aumento da falha Significante H1a + - 

Mercado de 

Capitais 
irs0 redução da falha Significante H1b - ou nulo - 

Mercado de 

Capitais 
ccr0 redução da falha Significante H1b + ou nulo - 

Instituições 

Legais 
lrf0 aumento da falha 

Omitido por 

colinearidade 
H1a - nc 

nc – não conclusivo. 
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Quadro 13: Resultado das regressões do modelo 2 – efeitos diretos. 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

4.3.2 Efeitos da Interação com Estrutura de Propriedade 

 

 

Todos os efeitos de interação com a estrutura de propriedade não se 

mostraram significativos. Os resultados dessas regressões estão no Apêndice B, e 

não são apresentados nesse tópico, já que não agregam informação à análise. 

 

 

4.4 Análise de Resíduos e Testes de Robustez 

 

 

Neste tópico são apresentas a análise de resíduos e testes de robustez dos 

modelos. O principal objetivo dessa etapa é verificar a confiabilidade dos resultados 

obtidos e os pressupostos dos métodos utilizados. A independência dos resíduos em 

relação às variáveis preditoras é o principal pressuposto dos modelos e a não 

observância dessa condição pode gerar coeficientes enviesados. 

 

 

4.4.1 Modelo 1 

 

 

Para o modelo 1 a regressão foi executada novamente de três formas. A 

primeira execução incluiu a opção vce(robust) ao comando xtreg. Essa opção gera o 

cálculo do estimador de Huber/White, ou estimador sanduíche. Segundo Wooldridge 

(2003), é recomendável o uso de estimadores robustos sempre que possível. A 

significância dos coeficientes gerados não foi alterada com os novos desvios 

apurados, o que ratifica os comentários feitos anteriormente. 
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O segundo conjunto de testes foi realizado com o módulo gllamm foi 

utilizado com a opção adapt com o intuito de gerar estimadores robustos. Repetiram-

se os resultados encontrados anteriormente, descritos no Apêndice C.  

Para complementar a análise de resíduos, foi utilizada uma funcionalidade 

do módulo gllamm que permite a cálculo dos desvios padronizados nos dois níveis: 

BG e geral. Essas informações estão dispostas no Gráfico 2. Os dois primeiros 

gráficos indicam os desvios padronizados na regressão comum e os dois seguintes 

usando o estimador Huber/White. Não há significativas diferenças entre as duas 

opções, o que confirma a confiabilidade dos resultados anteriores.  
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Coeficientes robustos na linha de baixo. 
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Gráfico 2: Histogramas de resíduos padronizados do modelo 1. 
Fonte: Dados da pesquisa.  

 

O terceiro conjunto de testes foi baseado em estimadores do tipo Arellano-

Bond. Esses estimadores são adequados para painéis dinâmicos com reduzido 

número de períodos e elevado número de grupos. A base de dados utilizada se 

enquadra nessa descrição, pois conta-se com 9 períodos e 328 BG na amostra final. 

Uma vantagem desses estimadores é atender situações de dados em painel com 

efeitos fixos e desvios idiossincráticos que são heteroscedásticos e correlacionados 

nos grupos. 

A rotina xtabond2 é uma contribuição de Roodman (2009) implementada no 

Stata/IC versão 11 que oferece testes adicionais que são úteis na presente análise: 

teste de Sargan, Hansen J e o teste Arellano-Bond de autocorrelação. Todos os 

testes verificam a hipótese nula de ausência de autocorrelação. 

Na Tabela 19 são apresentados quatro conjuntos de coeficientes com seus 

respectivos níveis de significância: efeitos aleatórios com e sem ajuste de robustez 

seguido dos coeficientes com estimadores Arellano-Bond com e sem ajuste de 

robustez. 

 

Tabela 19: Comparativo dos coeficientes RE com os estimadores Arellano-Bond 
para o Modelo 1. 

 

logRB Receita Bruta RE RE robust 
Arellano-

Bond 

Arellano-

Bond robust 

doador doador 0.1356 0.1356 -0.0383 -0.0383 

estatal estatal 1.1597*** 1.1597* -1.0749*** -1.0749 

EstatInd Controle indireto .0709* 0.0709 .2807*** 0.2807 

logPIB PIB -0.0508 -0.0508 .7721*** .7721*** 

eco_free Índice IEF .0337*** .0337*** .0291*** .0291** 

lrf0 Estrutura legal e regulatória -.2315*** -.2315*** -.0914** -.0914 

lbr0 Regulação das relações de trabalho -.1255*** -.1255*** -.0649*** -.0649** 

xrs0 Estabilidade da taxa de câmbio -.3319*** -.3319*** -.2071*** -.2071** 

sir0 Taxa de juros de curto prazo 0.0061 .0061* 0.0017 0.0017 

ccr0 Credit rating do país .0486*** .0486*** 0.0046 0.0046 

irs0 Spread da taxa de juros .0733*** .0733*** .0349*** .0349*** 

 
* p<0.1; ** p<0.01; *** p<0.001. 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Conclui-se que apesar de diferenças nas magnitudes dos coeficientes, 

nenhum deles apresenta inversão de sinal. São poucas as variáveis que perdem a 

significância ao se incluir a opção de robustez na estimação dos desvios. Portanto, 

são mantidas as observações inicialmente feitas a respeito dos indicadores de falhas 

de mercado para o modelo 1.  

Com o objetivo de testar a robustez dos resultados em relação à atividade 

principal do BG, a massa de dados foi dividida em quatro amostras, em função da 

classificação da sua principal atividade: finanças, comércio, indústria, e serviços. Os 

resultados são indicados na Tabela 20. A maior amostra, formada por BG industriais, 

apresenta resultados muito próximos do que foi observado em toda a massa de 

dados. As demais amostras, por seu menor tamanho, perdem poder estatístico e 

alguns coeficientes deixam de ser significativos. De forma geral, não há indícios de 

comportamento anômalo em função desse critério, ou seja, o sinal dos coeficientes 

não é alterado quando são testadas amostras compostas de BG de um só tipo de 

indústria. 

 

Tabela 20: Coeficientes do modelo 1 – efeitos diretos – separados por segmento de 
BG. 

 

Variável 
 

Todos Finanças Indústria Serviços Comércio 

Índice IEF eco_free .034*** .059** .023* 0.025 .044* 

Estrutura legal e 
regulatória lrf0 

-.235*** 0.061 -0.374 -0.116 -0.201 

Regulação das 
relações de trabalho lbr0 

-.127*** -0.056 -.115*** -.136** -.177* 

Estabilidade da taxa 
de câmbio xrs0 

-.334*** 0.05 -.393*** -.374** -.540*** 

Taxa de juros de curto 
prazo sir0 

0.006 0.016 0.005 0.001 0.007 

Credit rating do país ccr0 .049*** 0.038 .0458* 0.034 0.064 

Spread da taxa de 
juros irs0 

.074*** 0.044 .088*** .053* 0.067 

Observações 
 

1800 296 872 427 205 

Grupos 
 

328 54 170 95 48 

* p<0.1; ** p<0.01; *** p<0.001. 
Fonte: Dados da pesquisa.  

 

 

4.4.2 Modelo 2 
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O modelo 2 foi submetido a distinto procedimento de análise. A rotina 

GLLAMM não pode ser utilizada porque sua codificação não permite a utilização de 

preditores defasados (lagged predictors). Essa etapa do teste foi realizada com o 

comando predict, inicialmente na sua forma mais simples, e posteriormente com a 

opção de estimação de desvios padrão robustos. Os histogramas padronizados são 

apresentados no Gráfico 3. Não há resíduos de magnitude superior a dois desvios 

padrão, o que permite a utilização dos coeficientes, apesar da heteroscedasticidade 

observada. 
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Gráfico 3: Histogramas de resíduos padronizados do modelo 2. 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A rotina que utiliza os estimadores de Arellano-Bond tem suporte para 

preditores defasados e esse teste se mostrou conclusivo. Nenhum dos coeficientes 

se apresentou significativo com um nível de tolerância de 10%, a exceção de um 

coeficiente (xrs0) cujo sinal foi invertido em relação ao observado anteriormente. A 

inversão do sinal ocorreu em outras variáveis, conforme indicado na Tabela 21.  

Para todos os indicadores de falhas do mercado, a exceção de um 

coeficiente (xrs0), não se pode refutar a hipótese nula, que indica que o efeito sobre 

o crescimento dos BG dessa variável é zero. 

 

Tabela 21: Comparativo dos coeficientes FE com os estimadores Arellano-Bond 
para o Modelo 2 

 

varRB Crescimento fe2a fe2aRobust AB2 AB2robust 

l.varRB varRB ano anterior -.1189*** -.1189* -.0625** -0.0625  
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varRB Crescimento fe2a fe2aRobust AB2 AB2robust 

doador doador -0.0042  -.0042*** 0.0002  0.0002  

estatal estatal omitido omitido -.0219* -0.0219  

EstatInd Controle indireto 0.0012  0.0012  -0.0014  -0.0014  

pl Patrimônio líquido 0.0000* 0.0000*** -0.0000  -0.0000  

varPIB var(PIB) ano anterior omitido omitido -34.9295  -34.9295 

eco_free Índice IEF -0.0004  -0.0004  -0.0001  -0.0001 

lrf0 Estrutura legal/regulatória omitido omitido -0.0008  -0.0008 

lbr0 Regulaçãorel. trabalho .0084*** .0084*** 0.0004  0.0004 

xrs0 Estabilidade do câmbio -0.0064  -0.0064  .0326* .0326* 

sir0 Taxa de juros curto prazo -.0007* -.0007* 0.0011  0.0011 

ccr0 Credit rating do país -.0012*** -.0012*** 0.0001  0.0001 

irs0 Spread taxa de juros -.0017** -.0017*** omitido omitido 

* p<0.1; ** p<0.01; *** p<0.001. 
Fonte: Dados da pesquisa.  

 

Portanto, o modelo 2 não deve ser considerado na análise dos resultados. A 

variável crescimento dos BG não é descrita de forma adequada pelas variáveis 

preditoras. O tópico seguinte passa a tratar da discussão dos resultados a partir dos 

achados do modelo 1. 

 

 

4.5 Discussão dos Resultados 

 

 

Neste tópico são discutidos os resultados dos dois modelos. Inicialmente são 

listadas as hipóteses e resultados obtidos nas Tabelas 22 e 23, em seguida cada um  

dos tipos de falha institucional é comentado. 
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Tabela 22: Tabela com resumo dos resultados dos efeitos diretos 
 

Tipo de Falha Variável Comportamento significante 
Hipótese 
testada 

Coeficiente 
previsto 

Coeficiente 
Observado 

Mercado de Produtos eco_free aumento da falha sim H1a - + 

Mercado de Trabalho lbr0 aumento da falha sim H1a - - 

Mercado de Capitais xrs0 aumento da falha sim H1a - - 

Mercado de Capitais sir0 aumento da falha não H1a + + 

Mercado de Capitais ccr0 redução da falha sim H1b + + ou nulo 

Mercado de Capitais irs0 redução da falha sim H1b - + ou nulo 

Instituições Legais lrf0 aumento da falha sim H1a - - 

* p<0.1; ** p<0.01; *** p<0.001 
Fonte: Dados da pesquisa.    
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Tabela 23: Tabela com resumo dos resultados de H2 - efeitos da interação 
 

Tipo de Falha Variável 

Interação com estatal Interação com EstatInd 

Significante 
Coeficiente 
Observado 

Significante 
Coeficiente 
Observado 

Mercado de Produtos eco_free 
não 

nc sim ** - 

Mercado de Trabalho lbr0 
não nc sim * - 

Mercado de Capitais xrs0 
não nc sim * - 

Mercado de Capitais sir0 
não nc não nc 

Mercado de Capitais ccr0 
não nc sim ** + 

Mercado de Capitais irs0 
não nc sim *** - 

Instituições Legais lrf0 
Não 

nc 
Sim *** - 

nc - não conclusivo. * p<0.1; ** p<0.01; *** p<0.001 
Fonte: Dados da pesquisa.    
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4.5.1 Indicadores de falhas no mercado de produtos  

 

 

O indicador de falhas no mercado de produtos, representado pelo índice IEF 

da Heritage Foundation (eco_free), apresentou valores declinantes durante o 

período da pesquisa, o que sugere aumento das falhas no mercado de produtos. A 

Teoria Institucional postula que nessas situações os BG podem usar mecanismos 

internos de substituição dessas falhas e se destacar em relação às demais 

empresas.  

O Gráfico 4 indica uma redução no valor do índice IEF, ou maiores falhas no 

mercado de produtos. No mesmo período, os BG em geral apresentaram aumento 

no tamanho, o que aparentemente sugere o suporte à hipótese. No entanto, ao 

considerarmos as demais variáveis do modelo as regressões estimadas por FE e RE 

indicam que o efeito é contrário. O índice IEF está associado a um menor tamanho 

dos BG. 
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Gráfico 4: Indicador de eficiência do mercado de produtos (variável eco_free). 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Uma forma de interpretar esse efeito é atentar para os aspectos do mercado 

de produtos que foram alterados no período. Os dois indicadores que mais 

contribuíram para o declínio do indicador geral foram: aumento da carga tributária e 

aumento dos gastos do governo (inadequados ou mal empregados). Esses dois 

fatores, apesar de representarem falhas de mercado, não podem ser facilmente 

substituídos por mecanismos internos desenvolvidos nos BG. O Gráfico 5 apresenta 

a evolução dos dois indicadores, um menor valor do índice significa maior carga 
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tributária e maiores gastos governamentais de má qualidade (e. g. desperdício, 

ineficiência administrativa). 
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Gráfico 5: Indicadores de eficiência do mercado de produtos: nível de tributação e 
gastos governamentais. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Em contrapartida, os componentes do IEF que apresentaram redução de 

falhas foram os que mensuram o nível de tarifas e a corrupção. O trabalho de 

Khanna e Palepu (2000a), por exemplo, utiliza somente as tarifas praticadas e a 

integração regional para operacionalizar as falhas do mercado de produtos. A 

redução de barreiras, tarifárias e não tarifárias, aliada a um menor nível de 

corrupção tendem a favorecer as empresas de forma geral, inclusive os BG. O 

Gráfico 6 apresenta os dois indicadores em função do tempo, um maior valor no 

índice representa redução de tarifas e redução de corrupção.  
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Gráfico 6: Indicadores de eficiência do mercado de produtos que apresentaram 
redução: tarifas e nível de corrupção. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Portanto, o comportamento observado na relação do tamanho dos BG com 

as falhas no mercado de produtos, aparentemente contrário à Teoria Institucional, é 

reflexo de fatores que estruturas internas dos BG não são capazes amenizar. 

Nessas situações, empresas independentes e as afiliadas aos BG devem apresentar 

o mesmo comportamento. 

É importante ressaltar que algumas falhas no mercado de produtos que os 

BG têm capacidade de suplantar por mecanismos internos não foram consideradas 

nesse índice. A existência de monopólios e oligopólios não é contemplada, como 

também não é contemplado percentual de produtos que podem ser importados sem 

restrições. Uma métrica que indica a liberdade de escolha e obtenção de insumos foi 

utilizada por Guillén (2000) e Lee, Peng e Lee (2008) para mensurar falhas no 

mercado de produtos e também não faz parte do indicador utilizado no modelo. 

Quando se considera a interação com a estrutura de propriedade, nota-se 

que as falhas no mercado de produtos não são relevantes para as empresas que o 

Governo tem controle indireto. O efeito não existe ou é muito pequeno, se 

comparado aos demais BG. Tais BG não se beneficiam da redução de tarifas e de 

corrupção, nem se prejudicam com a maior tributação e maior nível de gastos 

governamentais. 
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4.5.2 Indicadores de falhas no mercado de trabalho 

 

 

O indicador de falhas no mercado de trabalho apresentou comportamento 

previsto pela Teoria Institucional, logo a hipótese é aceita. As falhas desse mercado 

geralmente são representadas por força de trabalho deficiente em formação ou em 

número, forte atividade sindical, custos trabalhistas de contratação e demissão 

elevados, e custo de mão-de-obra incompatível com o seu nível de produção. 

Uma das formas de mensurar essa falha utilizada por Khanna e Palepu 

(2000b) e Wan e Hoskisson (2003) é o percentual de estudantes ingressantes no 

ensino médio em relação aos concludentes do ensino fundamental. O índice 

utilizado no presente trabalho é mais amplo, contempla outras limitações que o 

mercado de trabalho impõe à atividade produtiva. O Gráfico 7 apresenta a sua 

evolução com o tempo, uma redução do índice representa maiores falhas no 

mercado de trabalho. 

 

2

2.5

3

3.5

4

2000 2005 2010

lb
r0

Ano

 

 

Gráfico 7: Indicadores de eficiência do mercado de trabalho (variável lbr0). 
Fonte: Dados da pesquisa. 

Os resultados apresentam o efeito previsto pela Teoria Institucional. Quanto 

maiores são as falhas no mercado de trabalho, maior o tamanho dos BG. Empresas 

de maior porte, e os BG por consequência, apresentam escala para de forma 

eficiente dirimir as deficiências observadas no mercado de trabalho.  

Quando a infraestrutura educacional não é capaz de fornecer profissionais 

aptos para as atividades produtivas, dentre as quais se incluem as gerenciais, os BG 
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desenvolvem estruturas internas para atender essa limitação. Quando os custos de 

contratação de trabalho temporário ou de demissão de funcionários são elevados, 

BG beneficiam-se já que podem manter em seus quadros profissionais 

especializados e ratear tais custos pelas suas diversas afiliadas. 

Outro aspecto importante que pode explicar parcialmente esse resultado é 

levantado por Hoskisson et al (2001). Tais autores afirmam que os BG em que o 

governo exerce influência têm a tendência de aumentar seu tamanho em parte para 

aumentar a oferta de empregos formais. Quando há falhas no mercado de trabalho, 

os empregos formais tendem a diminuir, e o governo pode usar empresas que 

controla para reduzir índices de desemprego. 

A interação da estrutura de propriedade com as falhas no mercado de 

trabalho indica que em BG indiretamente controlados pelo Governo esse efeito é 

ainda mais pronunciado. 

 

 

4.5.3 Indicadores de falhas no mercado de capitais 

 

 

Os indicadores de falhas no mercado de capitais apresentaram resultado 

coerente com a TCE, a exceção do indicador de credit rating do país. Quando os 

custos financeiros são elevados em função de taxas de juros, restrito acesso a 

capital e mercado de capitais pouco desenvolvidos, BG conseguem obter um duplo 

ganho. O primeiro é o de obter recursos a custos mais baixos do que seus 

concorrentes, e o segundo é o de auferir receitas financeiras ao atual como 

intermediador financeiro. 

BG conseguem obter recursos financeiros a baixo de custo de diversas 

formas: as instituições financeiras geralmente concedem financiamentos com 

menores taxas a empresas que oferecem garantias, o que os BG dispõem; BG têm 

porte e estrutura para captação de recursos no exterior, alguns emitem ADRs ou 

debêntures no exterior; BG fazem uso de sobras financeiras dentro do próprio grupo 

para financiar empresas afiliadas com necessidade de caixa, prescindindo do 

mercado financeiro local; e por fim, alguns BG optam por deter instituições 

financeiras no seu portfólio, a exemplo do Grupo Votorantim, que apesar do perfil 
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industrial, é dono de um banco. A opção dos BG serem detentores de um banco é 

comum a outros países, notadamente o Japão (AOKI, 1990).  

Receitas financeiras podem ser auferidas pelos BG quando há instituições 

financeiras no próprio grupo, ou não. Altas taxas de juros no mercado financeiro 

geram uma oportunidade de rendas financeiras através do financiamento direto aos 

clientes. Empresas do varejo podem obter resultado financeiro superior ao 

operacional ao financiar com recursos intragrupo suas operações. 

O coeficiente que mensura o credit rating do país apresentou um resultado 

distinto do previsto. A correlação entre o credit rating e o tamanho dos BG é positiva, 

ou seja, uma falha do mercado de capitais representada pela reduzida credibilidade 

do país e sua capacidade de honrar compromissos financeiros apresenta efeito 

contrário ao esperado. 

Um maior credit rating reduz os custos de transação sob a forma de 

menores taxas de juros, porém essa redução ocorre somente em empréstimos com 

credores internacionais, modalidade de crédito não disponível no mercado de forma 

geral, mas disponível às maiores empresas. Luo e Chung (2005) relatam que, em 

Taiwan, a criação de agências independentes de credit rating em 1997 auxiliaram os 

BG de controle familiar na captação de recursos. Os seja, a redução dessa falha de 

mercado favorece somente os BG e as maiores empresas. O Gráfico 8 apresenta a 

evolução dos três indicadores de eficiência do mercado de capitais no período 

analisado. 
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Gráfico 8: Indicadores do mercado de capitais (variáveis xrs0, irs0 e ccr0). 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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A interação com a estrutura de propriedade revelou que os BG controlados 

indiretamente pelo governo foram menos prejudicados que os demais grupos pela 

redução do spread da taxa de juros observada no período de 2001 a 2009. 

Simultaneamente, tais BG potencializaram as vantagens oferecidas por um favorável 

credit rating do país e pela redução da estabilidade cambial. Ou seja, os BG com 

controle indireto do Governo apresentaram significativas vantagens em relação aos 

demais grupos com a variação dos indicadores de falhas de mercado de capitais. 

Razões para essas diferenças podem estar associados a capacidades 

gerenciais diferenciadas ou atuação internacional. Como um dos critérios para o 

controle indireto do governo é a participação do BNDES na sociedade, opta-se pela 

segunda alternativa como mais plausível. O BNDES tem auxiliado empresas com 

atuação internacional, e o resultado dessa moderação pode ser fruto do 

comportamento de BG como Marcopolo, EMBRAER, Brasil Foods, JBS Friboi e 

Vale. 

Outro aspecto que pode explicar esse comportamento é o papel dos fundos 

de pensão de empresas estatais. Tais fundos, altamente capitalizados, podem 

oferecer recursos financeiros às empresas afiliadas aos BG de controle direto ou 

indireto do governo. Isso impede que altas taxas de juros praticadas no mercado 

afetem negativamente os BG em que o governo participa. 

 

 

4.5.4 Indicadores de falhas na estrutura legal e regulatória 

 

 

O indicador de estrutura legal e regulatória apresentou o efeito previsto pela 

TCE. Uma estrutura legal falha gera maiores custos de transação, e os BG têm a 

capacidade de minimizar parte desses custos através de estruturas internas ao 

interagir com outras empresas. Outra decisão associada a esse tipo de custo é de 

transacionar com empresas do próprio grupo (KHANNA; YAFEH, 2007), o baixo 

risco de transações intragrupo é apontado por esses autores como razão para o 

crescimento dos BG grupos controlados por famílias. Limitações do sistema 

judiciário brasileiro se apresentam como uma das principais falhas institucionais a 

esse respeito (MILLER; HOLMES, 2011). 
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Os dados apresentam significativa correlação entre esse tipo de falha de 

mercado e o tamanho dos BG no Brasil. Edelman e Suchman (1997) apresentam as 

três facetas ambiente legal: o ambiente facilitador, em que a lei e seus sistemas 

disponibilizam um ambiente adequado aos negócios; o ambiente regulador, que visa 

controlar ativamente o comportamento organizacional; e o ambiente constitutivo, em 

que a lei e seus sistemas definem como as relações interorganizacionais devem 

ocorrer e as formas organizacionais.  

Uma anomalia do sistema legal e regulatório é a falta de autonomia gerada 

pela influência de ordem econômica e política. Um ambiente legal limitado pela 

lentidão, ineficiência ou influências externas pode fazer florescer mecanismos 

alternativos para solução de conflitos em que contendas sejam solucionadas através 

da resolução alternativa de disputas. Tais mecanismos incluem táticas de mercado 

como dumping, campanhas publicitárias, espionagem industrial e até mesmo a 

violência física. Nessas situações, agentes econômicos com maior o poder 

econômico, como os BG, tendem a serem favorecidos.  

Os resultados das regressões mostram que o tamanho dos BG com controle 

indireto do governo apresenta significativa correlação com falhas na estrutura legal e 

regulatória. Os dados indicam que os BG em geral são favorecidos por esse tipo de 

falha e que nos BG controlados pelo governo esse efeito é bem mais forte. Como 

houve um declínio no indicador desse ambiente (Gráfico 9), parte do crescimento 

dos BG no Brasil nesse período pode ser devido a esse aspecto. 
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Gráfico 9: Indicador de eficiência da estrutura legal e regulatória (variável lrf0). 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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4.6 Análise das Hipóteses Formuladas 

 

 

A análise de uma década da importância dos BG para a economia brasileira 

confirma a influência do ambiente institucional e a capacidade da Teoria Institucional 

de explicar, parcialmente, essas alterações. Foi constatada a resiliência dos BG no 

Brasil, como apontada por Schneider (2008) e Lazzarini (2011). Aparentemente, o 

foco da mainstream acadêmica em estudos sobre escala e escopo da firma nos 

últimos anos, muito influenciada pelo trabalho seminal de Chandler (1962), mais 

parece refletir a exceção observada nos Estados Unidos e Reino Unido, do que 

descrever a realidade observada nos demais países, notadamente os emergentes.  

Sobre o futuro dos BG, duas previsões de Chandler (1990) não parecem se 

confirmar no Brasil: uma tendência na paulatina transformação dos BG em firmas 

multidivisionais, e a dificuldade de BG com controle e gestão centralizados e 

unificados se internacionalizarem. Os resultados desse estudo não apontam para 

uma convergência da configuração dos BG para empresas pouco diversificadas, 

mas para a consolidação dos BG, mesmo os que apresentam atuação internacional, 

a exemplo do que ocorre na Índia (CAPPELLI et al, 2010) e no México (CASANOVA, 

2009). 

Os resultados empíricos confirmaram as três hipóteses formuladas, 

transcritas no Quadro 14. A hipótese H1a não foi negada em nenhuma das variáveis 

testadas no modelo. Dos coeficientes testados, o único que não confirma essa 

hipótese foi o que monitora a taxa de juros de curto prazo (sir0). Como essa variável 

apresenta alta correlação com as demais variáveis que mensuram as taxas de juros, 

esse resultado não refuta a hipótese. 

 

H1a 
Transições institucionais que ampliam as falhas de mercado aumentam 
a importância dos BG nas economias onde atuam.. 

H1b 
Transições institucionais que reduzem as falhas de mercado não 
diminuem a importância dos BG nas economias onde atuam. 

H2 
O efeito das transições institucionais sobre a importância dos BG para a 
economia é moderado pela presença do governo como sócio   

 

Quadro 14: Hipóteses formuladas para o estudo. 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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A hipótese H1b foi testada a partir das variáveis que representaram uma 

efetiva redução de falhas de mercado, das quais se destacam as taxas de juros e o 

credit rating do país. Os resultados apontam que a redução dessas falhas de 

mercado não prejudica os BG na dimensão faturamento. Há positiva e significante 

correlação entre o faturamento e o aumento do credit rating do país.  

Surpreendentemente, o oposto foi observado, já que os BG aparentemente fizeram 

uso da redução dessa falha institucional para auferir vantagem em relação às 

demais empresas. Como no período pesquisado houve reduzido número de 

indicadores que apresentaram redução de custos de transação para as empresas, é 

possível que esse resultado que confirma H1b seja espúrio, ou limitado às falhas do 

mercado de capitais. 

O presente estudo confirma estudos de Carney e Gedajlovic  (2002a) sobre a 

relação entre mudanças institucionais orientadas ao mercado e custos de transação, 

que sugere que o gestor público deve se empenhar no desenho de mecanismos que 

reduzam as falhas de mercado em todas as esferas.  

A hipótese H2 não foi confirmada. O controle indireto do governo apresentou 

significância, mas o controle estatal não apresentou resultados conclusivos. Tal 

resultado obtido na variável que mensura o controle estatal é influenciado pelo 

reduzido número de BG estatais na amostra. 

De forma consistente e significativa, a interação dos indicadores de falhas de 

mercado com o controle indireto do governo se mostrou capaz de influenciar a 

importância dos BG para a economia. A interação com o controle direto estatal não 

se mostrou significativa, porém ressalta-se o reduzido número de BG de controle 

estatal em relação à amostra utilizada. A não significância dessa interação pode 

estar associada ao reduzido número de casos, o que pode ser explorado em futuros 

estudos. 

Esses resultados são contrários aos achados de Ramaswamy, Li e Veliyath 

(2002). Tais autores concluíram que não há significativas diferenças os BG privados 

e os controlados pelo governo. Esse estudo, cujos dados empíricos foram restritos à 

Índia, concluíram que o governo daquele país pode ser classificado como um 

investidor cuja influência não é determinada (pressure indeterminate investor). 
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5 CONCLUSÃO 

 

 

O presente trabalho buscou analisar o efeito das alterações institucionais na 

importância dos BG na economia brasileira. Para atingir esse objetivo, foram 

descritas: a evolução dos BG no Brasil; as reformas pró-mercado da década de 

1990; e o ambiente institucional posteriormente estabelecido. Por fim, foram 

mensurados a importância dos BG na economia e o efeito das alterações 

institucionais. O principal resultado obtido após o cumprimento dessas etapas foi a 

constatação da importância do ambiente institucional para os BG brasileiros.  

O Brasil apresenta um histórico de criação e desenvolvimento dos BG 

associado ao Processo de Substituição de Importações (PSI), o que é observado em 

outras economias emergentes, como o México (HOSHINO, 2010). Com as reformas 

pró-mercado da década de 1990, observa-se que na prática pouco mudou no 

ambiente institucional do Brasil. Os indicadores de falhas de mercado mostraram 

que, na década abordada empiricamente no estudo, a maioria das falhas de 

mercado aumentou. Portanto, à luz da Teoria Institucional, é uma consequência 

natural o aumento da importância dos BG no Brasil.  

O papel do governo, tão relevante na gênese e desenvolvimento dos BG no 

Brasil, não foi diminuído. O programa de privatizações, apesar de retirar do governo 

o controle direto de diversas empresas, não eliminou a sua influência, exercida por 

meio de fundos de pensão de empresas estatais e dos próprios bancos estatais. Os 

BG nos quais o governo tem participação acionária apresentaram importância 

crescente. As regressões indicam que quando há alterações institucionais, a 

participação do governo nos BG mitiga efeitos prejudiciais e intensifica os efeitos 

favoráveis ao aumento da sua importância na economia. 

 Uma tendência observada em países emergentes como Coréia e Chile que 

não deve ocorrer no Brasil é o cerceamento das atividades dos BG através do 

governo. As tentativas dos governos coreano e chileno de restringir a atuação dos 

BG por vias legais surgiram por alegados prejuízos à economia e sócios minoritários. 

Há pelo menos três razões para que movimento semelhante não ocorra no Brasil: 

benefícios auferidos pelo governo; limitação de algumas instituições no país; e forte 

poder dos atuais BG sobre a classe política. 
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No Brasil, o governo usa desse tipo de estrutura para atingir seus objetivos, 

principalmente relacionados à política industrial. O governo é sócio majoritário de 

alguns BG no Brasil, o que de certa forma limita o trâmite de projetos que 

prejudiquem esse tipo de organização.  

Observa-se que ainda há instituições no Brasil que necessitam muito 

aprimoramento, como os indicadores utilizados na pesquisa sugerem. Portanto, 

enquanto os BG ofertarem alternativas de redução de custos de transação a tais 

falhas institucionais, eles provavelmente permanecerão diversificados e relevantes 

na economia. Carney e Gedajlovic (2002a; 2002b) alertam que em alguns países os 

BG oferecem benefícios a firmas afiliadas e acionistas minoritários e tentativas de 

restringir sua atuação pode ser prejudicial a esses stakeholders.  

Por fim, como os BG reúnem as maiores empresas do país, seus gestores e 

proprietários potencialmente podem exercer grande influência na classe política, em 

todas as esferas. Seja por lícitas atividades de lobbying ou por corrupção, é pouco 

provável a aprovação de legislação cerceadora das atividades dos BG no Brasil, 

como se observou na Coreia e no Chile. 

A participação do governo se mostrou como importante aspecto a ser 

considerado no estudo sobre BG. A participação indireta do governo geralmente 

gera benefícios que se transformam no aumento do faturamento dos BG. Deve-se 

atentar, no entanto, para outros efeitos que o controle direto ou indireto do governo 

pode gerar. O efeito mais visível normalmente é a mais facilitada captação de 

recursos, o que gera um reduzido custo de capital de terceiros em sua estrutura de 

capital, entre outros efeitos. Outras consequências podem ser exploradas. 

Os BG brasileiros desenvolveram a capacidade de mitigar limitações 

oferecidas por imperfeições no mercado de capitais mesmo sem contar com o 

governo como acionista, mesmo quando sua principal atividade não está associada 

à intermediação financeira. Esse resultado é semelhante aos estudos dos keiretsu 

japoneses (AOKI, 1990), em que praticamente cada BG era detentor de um banco. A 

mesma capacidade aparentemente foi desenvolvida por BG brasileiros para 

beneficiarem-se de falhas de mercado associadas ao mercado de trabalho e à 

estrutura legal e regulatória do país. 

Uma das implicações gerenciais do trabalho está associada à relevância das 

instituições para o resultado dos BG, que por conseqüência, acaba afetando as 

empresas. Gestores da iniciativa privada devem estar cientes das influências do 
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ambiente institucional sobre as empresas e do seu caráter dinâmico. O ambiente 

institucional pode mudar muito de país para país, portanto a análise desse ambiente 

deve ser observada individualmente também na estratégia de internacionalização 

dos BG brasileiros.   

Sob o ponto de vista econômico, nem sempre BG representam uma forma 

adequada de organização. Carney et al (2011) alertam que em alguns países 

empresas independentes têm desempenho superior ao de empresas afiliadas a BG, 

mas mesmo nesses países os BG permanecem como estruturas perenes e 

economicamente relevantes. Tais resultados indicam que a razão de existência de 

BG pode estar ligada aspectos não econômicos, e o entendimento das razões que 

os mantém estáveis pode ser complementada com a inserção de novas disciplinas, 

como a sociologia (GRANOVETTER, 1994).  

 

 

5.1 Sugestões para Estudos Futuros 

 

 

Futuros estudos podem explorar outras definições ou fronteiras dos BG, e 

não se limitar à propriedade. A maior dificuldade em atingir esse objetivo está ligada 

ao limitado acesso a dados sobre os BG. Estudos de casos múltiplos tem sido a 

escolha de alguns pesquisadores para atingir esse objetivo.  

De forma geral, por ser um fenômeno complexo e multifacetado, as 

transições institucionais foram subrepresentadas pelos coeficientes escolhidos. As 

variáveis preditoras do modelo também são um subconjunto limitado das diversas 

dimensões que os BG podem apresentar. Futuros trabalhos podem buscar um maior 

detalhamento das transições e isolar os efeitos em mais específicas dimensões. 

A replicação do estudo, para que se possa contar um painel mais amplo, 

pode oferecer uma clara distinção das fases institucionais e aprimorar o 

entendimento do efeito de cada fase sobre as empresas. Um estudo de maior 

duração também pode auxiliar na verificação de um eventual viés de sobrevivência. 

A inclusão da análise dos BG que encerraram suas atividades por falência 

pode apresentar outra fonte de informações relevante. No Chile, apenas 3 BG 

operam ininterruptamente desde a década de 1960 (LEFORT, 2010), enquanto no 

Brasil, observa-se a permanência dos BG por gerações, a maioria foi criada antes de 
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1950 (ALDRIGHI; POSTALI, 2010). Tal fato pode ser parcialmente explicado pela 

influência do governo. Como descrito no segundo capítulo, historicamente o governo 

tem fornecido incentivos e facilidades aos BG instalados no país, sejam de capital 

nacional ou estrangeiro. 

Esse estudo compara as mudanças institucionais e a importância dos BG 

para a economia sem levar em consideração fatores intervenientes. A linha de 

estudos denominada Institution Based-view (WRIGHT et al, 2002; MEYER; PENG, 

2005; LI; PENG, 2008; PENG; WANG; JIANG, 2008) considera que as escolhas 

estratégicas das firmas mediam essa relação. Um desdobramento desse estudo 

pode explorar a dinâmica das decisões estratégicas das empresas quando há 

mudanças institucionais.  

Um exemplo dessa linha de estudos ocorre em Zhou e Peng (2010), que 

analisa tais escolhas em 6 países: Singapura; China; Hungria; Rússia; Estados 

Unidos; e México. Os resultados confirmam grande variação entre países, em 

grande parte explicada pela forma pela qual as transições institucionais ocorrem em 

cada país. Outra conclusão desse estudo é que a duração das fases de transição 

institucional muda em função de dependências de caminho, nas quais instituições 

informais são relevantes. 

Outra sugestão para futuros estudos é a inclusão da análise do efeito 

moderador quando o controle dos BG é exercido por outros tipos de agente 

econômico, como uma empresa estrangeira, uma família, ou instituição financeira. A 

reação de tais controladores frente a mudanças institucionais pode esclarecer outros 

aspectos sobre os BG. 

Quando o controle dos BG é familiar, uma questão específica que pode ser 

analisada no Brasil é a escolha do principal gestor e sua influência sobre o 

desempenho dos BG. Na Índia, Cappelli et al (2010) argumentam que em 42 das 

150 maiores empresas indianas o principal acionista é também o principal executivo, 

e o desempenho dessas empresas se destaca positivamente. Em oposição a esse 

resultado, em 8 países asiáticos, Jiang e Peng (2011) concluíram que quando o 

principal executivo é membro da família controladora e não fundador, o desempenho 

dos BG é inferior à média do mercado em que atua.   

A causalidade reversa também pode ser avaliada em estudos futuros. O 

teste do efeito reverso, os BG afetando as instituições, pode gerar interessantes 

conclusões, conforme sugerido por Khanna e Yafeh (2007). Um estudo de caso 



143 

 

 

múltiplo com os maiores BG brasileiros pode revelar essa possibilidade. Atividades 

de lobby ou corrupção (CARNEY; GEDAJLOVIC, 2002b), bem como ações de mídia 

Khanna e Yafeh (2007), podem gerar esse efeito 

A internacionalização dos BG pode representar uma forma de entender seus 

mecanismos. Vários BG brasileiros apresentam posições no exterior (Petrobras, 

Friboi, Vale, AMBEV, Odebrecht, Gerdau, Camargo Correa, EMBRAER). A teoria 

informa que essa orientação deveria ser limitada por 3 razões (COLPAN, 2006; 

LAMIN, 2006; HUNDLEY; JACOBSON, 1998): as vantagens oferecidas ao amenizar 

falhas de mercado não são necessariamente estendidas ao exterior; os benefícios 

gerados pelas redes sociais e laços econômicos do grupo igualmente podem não se 

manter fora do país; normas sociais, hábitos e práticas dos BG sugerem o uso das 

firmas afiliadas e mercados onde as mesmas atuam para operar, evitando novos 

mercados.  

Por fim, outro possível desdobramento do estudo é a sua replicação em 

outro país, ou a avaliação simultânea desse modelo em diversos países. A 

diversidade institucional ao incluirmos no estudo vários países pode auxiliar a 

eliminar eventuais relações espúrias ao se estudar somente um país. 

 

 

5.2 Limitações do Trabalho 

 

 

Limitações do estudo estão principalmente relacionadas à coleta de dados. 

As empresas têm claras fronteiras de ordem legal (WILLIAMSON, 2000), mas os BG 

as fronteiras não são tão bem definidas (PENG; HEATH, 1996). A dificuldade em 

dispor de uma clara definição dos limites dos BG gera dificuldades na 

operacionalização dos construtos. Para solucionar esse problema ao pesquisar os 

BG Chilenos, Khanna e Palepu (2000b) utilizaram diversas pessoas com 

conhecimento sobre o país. 

Um indicador de diversificação dos BG não pode ser utilizado em função 

dessa limitação na coleta dos dados, apesar de muito recomendável (HOSKISSON 

et al, 2005). Uma medida de entropia, como a proposta por Jacquemin e Berry 

(1979), ou até mesmo métricas mais simples como o número de indústrias nas quais 
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os BG participam não se mostraram operacionalizáveis. Trabalho de Hoskisson et al 

(2005) reforça essa importância da diversificação.  

A fronteira do BG como propriedade, apesar de definição funcional 

necessária, representa uma limitação do trabalho. Em países desenvolvidos, as 

empresas têm claras fronteiras de ordem legal (WILLIAMSON, 2000). No entanto, 

em países emergentes como o Brasil é possível que as fronteiras sejam não sejam 

tão bem definidas, como sugere (PENG; HEATH, 1996) A dificuldade em dispor de 

uma clara definição dos limites dos BG gera dificuldades na operacionalização dos 

construtos.. 

O período de análise é relativamente curto, apenas 9 anos. Peng e Zhou 

(2005) sugerem 3 fases ao invés de 2 para descrever a transição institucional em 

países asiáticos, onde as reformas ocorreram há mais tempo. Uma eventual fase 

intermediária na transição institucional talvez só seja observável no Brasil em um 

futuro próximo, quando as mudanças de fase se tornem mais claras e permitam que 

as pesquisas identifiquem as relações existentes em cada fase. As mudanças 

tendem a ser suaves, o que dificulta a sua identificação. 
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APÊNDICE A – Resultados das regressões do Modelo 1 

 

 

Abaixo está transcrito o resultado de algumas regressões que testaram o 

modelo 1. Foi utilizado o programa Stata/IC versão 10. 

 
 ------------------------------------------------------------------------------------ 

      name:  <unnamed> 

       log:  C:\Wlamir\doutorado\tese\dados\Apendice_ALFA_21Abro2011.txt 

  log type:  text 

 opened on:  28 Apr 2011, 14:51:24 

 

. xtset  grupoid anobalanco , yearly 

       panel variable:  grupoid (unbalanced) 

        time variable:  anobalanco, 2001 to 2009, but with gaps 

                delta:  1 year 

 

. #delimit ; 

delimiter now ; 

. /*  ESTRUTURA DE COMBINAÇÕES TESE Wlamir Xavier 

>  

> //  Rotinas com TAMANHO DO BG como variável dependente  MODELO 1   

>  

>    Modelo  1 A - Efeitos Diretos índice de reformas de mercado IMD e Eco_free e va 

> riáveis de controle como preditoras */ 

> xtreg   logRB  doador estatal EstatInd logPIB eco_free  lrf0 lbr0 xrs0 sir0 ccr0 irs0 , fe; 

note: estatal omitted because of collinearity 

 

Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      1800 

Group variable: grupoid                         Number of groups   =       328 

 

R-sq:  within  = 0.5975                         Obs per group: min =         1 

       between = 0.0134                                        avg =       5.5 

       overall = 0.0560                                        max =         9 

 

                                                F(10,1462)         =    217.04 

corr(u_i, Xb)  = -0.0464                        Prob > F           =    0.0000 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

       logRB |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

      doador |  -.0279231   .1733597    -0.16   0.872    -.3679834    .3121373 

     estatal |  (omitted) 

    EstatInd |   .0559398   .0390737     1.43   0.152    -.0207067    .1325864 

      logPIB |  -.0549775   .3060183    -0.18   0.857    -.6552594    .5453043 

    eco_free |   .0342544    .007586     4.52   0.000     .0193738    .0491349 

        lrf0 |  -.2345033   .0636959    -3.68   0.000    -.3594484   -.1095581 

        lbr0 |  -.1271501   .0195937    -6.49   0.000    -.1655848   -.0887153 

        xrs0 |   -.333833   .0508108    -6.57   0.000     -.433503   -.2341631 

        sir0 |    .005986    .005142     1.16   0.245    -.0041004    .0160725 

        ccr0 |   .0490757   .0136054     3.61   0.000     .0223875    .0757639 

        irs0 |   .0737845   .0116403     6.34   0.000      .050951    .0966181 

       _cons |   2.141864   1.336482     1.60   0.109     -.479763     4.76349 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

     sigma_u |  1.0503453 

     sigma_e |  .25770162 

         rho |  .94322152   (fraction of variance due to u_i) 

------------------------------------------------------------------------------ 

F test that all u_i=0:     F(327, 1462) =    96.86           Prob > F = 0.0000 

 

. estimates store fe1a; 

 

.  xtreg    logRB  doador estatal EstatInd logPIB eco_free  lrf0 lbr0 xrs0 sir0 ccr0  irs0 ,  

re; 

 

Random-effects GLS regression                   Number of obs      =      1800 

Group variable: grupoid                         Number of groups   =       328 

 

R-sq:  within  = 0.5972                         Obs per group: min =         1 

       between = 0.0519                                        avg =       5.5 
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       overall = 0.1026                                        max =         9 

 

Random effects u_i ~ Gaussian                   Wald chi2(11)      =   2174.76 

corr(u_i, X)       = 0 (assumed)                Prob > chi2        =    0.0000 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

       logRB |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

      doador |   .1356398   .1087267     1.25   0.212    -.0774606    .3487401 

     estatal |   1.159736   .3119358     3.72   0.000     .5483534    1.771119 

    EstatInd |   .0709371   .0386984     1.83   0.067    -.0049103    .1467845 

      logPIB |  -.0507789   .3065813    -0.17   0.868    -.6516673    .5501095 

    eco_free |   .0337059    .007595     4.44   0.000     .0188199    .0485919 

        lrf0 |  -.2314609   .0637822    -3.63   0.000    -.3564716   -.1064501 

        lbr0 |  -.1255117   .0196063    -6.40   0.000    -.1639392   -.0870841 

        xrs0 |  -.3319359   .0508788    -6.52   0.000    -.4316565   -.2322153 

        sir0 |   .0060954   .0051493     1.18   0.237     -.003997    .0161878 

        ccr0 |   .0485555   .0136277     3.56   0.000     .0218457    .0752653 

        irs0 |   .0732769   .0116574     6.29   0.000     .0504288    .0961249 

       _cons |   1.921546   1.339566     1.43   0.151    -.7039554    4.547046 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

     sigma_u |  1.0074602 

     sigma_e |  .25770162 

         rho |  .93858797   (fraction of variance due to u_i) 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

.  estimates store re1a; 

 

.  hausman fe1a re1a; 

 

                 ---- Coefficients ---- 

             |      (b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B)) 

             |      fe1a         re1a        Difference          S.E. 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

      doador |   -.0279231     .1356398       -.1635629        .1350263 

    EstatInd |    .0559398     .0709371       -.0149972        .0054032 

      logPIB |   -.0549775    -.0507789       -.0041986               . 

    eco_free |    .0342544     .0337059        .0005485               . 

        lrf0 |   -.2345033    -.2314609       -.0030424               . 

        lbr0 |   -.1271501    -.1255117       -.0016384               . 

        xrs0 |    -.333833    -.3319359       -.0018971               . 

        sir0 |     .005986     .0060954       -.0001094               . 

        ccr0 |    .0490757     .0485555        .0005202               . 

        irs0 |    .0737845     .0732769        .0005077               . 

------------------------------------------------------------------------------ 

                           b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg 

            B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg 

 

    Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic 

 

                 chi2(10) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) 

                          =       16.68 

                Prob>chi2 =      0.0818 

                (V_b-V_B is not positive definite) 

 

. estimates table fe1a re1a, stats(N N_g sigma_u sigma_e rho)  star  (.1 .01 .001); 

 

---------------------------------------------- 

    Variable |     fe1a            re1a        

-------------+-------------------------------- 

      doador | -.02792308       .13563978      

     estatal |  (omitted)       1.1597363***   

    EstatInd |  .05593984       .07093708*     

      logPIB | -.05497752      -.05077889      

    eco_free |  .03425436***    .03370588***   

        lrf0 | -.23450328***   -.23146087***   

        lbr0 | -.12715007***   -.12551168***   

        xrs0 | -.33383304***    -.3319359***   

        sir0 |  .00598603        .0060954      

        ccr0 |   .0490757***    .04855551***   

        irs0 |  .07378454***    .07327688***   

       _cons |  2.1418637       1.9215455      

-------------+-------------------------------- 

           N |       1800            1800      

         N_g |        328             328      

     sigma_u |  1.0503453       1.0074602      

     sigma_e |  .25770162       .25770162      
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         rho |  .94322152       .93858797      

---------------------------------------------- 

          legend: * p<.1; ** p<.01; *** p<.001 

 

. /* Modelo 1 A Efeitos diretos dividindo a amostra pelas principais atividades  */ 

> xtreg   logRB  doador estatal EstatInd logPIB eco_free  lrf0 lbr0 xrs0 sir0 ccr0 i 

> rs0 if atividadeprincipal ==  "Financas" , fe; 

  

 

. estimates store fe1Fin; 

 

.  xtreg   logRB  doador estatal EstatInd logPIB eco_free  lrf0 lbr0 xrs0 sir0 ccr0  irs0 if 

atividadeprincipal ==  "Industria" , fe ; 

  

. estimates store fe1Ind; 

 

.  xtreg   logRB  doador estatal EstatInd logPIB eco_free  lrf0 lbr0 xrs0 sir0 ccr0  irs0 if 

atividadeprincipal ==  "Servicos" , fe; 

  

. estimates store fe1Ser; 

 

.  xtreg   logRB  doador estatal EstatInd logPIB eco_free  lrf0 lbr0 xrs0 sir0 ccr0 irs0 if 

atividadeprincipal ==  "Comercio" , fe; 

  

. estimates store fe1Com; 

 

.  estimates table fe1Fin fe1Ind fe1Ser fe1Com, stats(N N_g sigma_u sigma_e rho)  st ar  (.1 

.01 .001); 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

    Variable |    fe1Fin          fe1Ind          fe1Ser          fe1Com       

-------------+---------------------------------------------------------------- 

      doador |  (omitted)      -.10279452       (omitted)       (omitted)      

     estatal |  (omitted)       (omitted)       (omitted)       (omitted)      

    EstatInd | -.17193022       .02809184      -.03903324        .7242142***   

      logPIB |  .50354651      -.12200138       .23894107      -.34992017      

    eco_free |  .05919393**      .0233813*      .02510505       .04389846*     

        lrf0 |  .06127921      -.37424137***   -.11592112      -.20127107      

        lbr0 | -.05647657      -.11451048***    -.1356142**    -.17667563*     

        xrs0 |  .05028174      -.39285272***   -.37382475**    -.53963508***   

        sir0 |  .01596382       .00482568       .00093216       .00731432      

        ccr0 |   .0377691       .04575113*      .03402825       .06415233      

        irs0 |  .04433683       .08778692***    .05328692*      .06746271      

       _cons | -2.6550838       3.2579905*      2.0018737       3.1739036      

-------------+---------------------------------------------------------------- 

           N |        296             872             427             205      

         N_g |         54             170              95              48      

     sigma_u |   1.245962       1.0065422       1.0645324       .93235909      

     sigma_e |  .25383563       .24152543        .2728083       .21492957      

         rho |  .96014944       .94555612       .93837276       .94954089      

------------------------------------------------------------------------------ 

                                          legend: * p<.1; ** p<.01; *** p<.001 

 

. estimates table fe1a fe1Fin fe1Ind fe1Ser fe1Com, stats(N N_g sigma_u sigma_e rho)   star  

(.1 .01 .001); 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

    Variable |     fe1a           fe1Fin          fe1Ind          fe1Ser       

-------------+---------------------------------------------------------------- 

      doador | -.02792308       (omitted)      -.10279452       (omitted)      

     estatal |  (omitted)       (omitted)       (omitted)       (omitted)      

    EstatInd |  .05593984      -.17193022       .02809184      -.03903324      

      logPIB | -.05497752       .50354651      -.12200138       .23894107      

    eco_free |  .03425436***    .05919393**      .0233813*      .02510505      

        lrf0 | -.23450328***    .06127921      -.37424137***   -.11592112      

        lbr0 | -.12715007***   -.05647657      -.11451048***    -.1356142**    

        xrs0 | -.33383304***    .05028174      -.39285272***   -.37382475**    

        sir0 |  .00598603       .01596382       .00482568       .00093216      

        ccr0 |   .0490757***     .0377691       .04575113*      .03402825      

        irs0 |  .07378454***    .04433683       .08778692***    .05328692*     

       _cons |  2.1418637      -2.6550838       3.2579905*      2.0018737      

-------------+---------------------------------------------------------------- 

           N |       1800             296             872             427      

         N_g |        328              54             170              95      

     sigma_u |  1.0503453        1.245962       1.0065422       1.0645324      

     sigma_e |  .25770162       .25383563       .24152543        .2728083      

         rho |  .94322152       .96014944       .94555612       .93837276      
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------------------------------------------------------------------------------ 

                                          legend: * p<.1; ** p<.01; *** p<.001 

 

 

------------------------------ 

    Variable |    fe1Com       

-------------+---------------- 

      doador |  (omitted)      

     estatal |  (omitted)      

    EstatInd |   .7242142***   

      logPIB | -.34992017      

    eco_free |  .04389846*     

        lrf0 | -.20127107      

        lbr0 | -.17667563*     

        xrs0 | -.53963508***   

        sir0 |  .00731432      

        ccr0 |  .06415233      

        irs0 |  .06746271      

       _cons |  3.1739036      

-------------+---------------- 

           N |        205      

         N_g |         48      

     sigma_u |  .93235909      

     sigma_e |  .21492957      

         rho |  .94954089      

------------------------------ 

legend: * p<.1; ** p<.01; *** p<.001 

 

. /* 

>  Modelo  1 B - índice de reformas de mercado IMD e Eco_free e variáveis de control  e como 

preditoras  efeito moderador da estrutura de propriedade com Eco_free */ 

 

 xi: xtreg   logRB  doador i.estatal i.EstatInd logPIB eco_free  lrf0 lbr0 xrs0 sir0 ccr0 irs0 

i.estatal*eco_free  i.EstatInd*eco_free , fe; 

  

. estimates store fe1b; 

 

.  xi: xtreg    logRB  doador i.estatal i.EstatInd logPIB eco_free  lrf0 lbr0 xrs0 sir0 ccr0 

irs0 i.estatal*eco_free  i.EstatInd*eco_free  ,  re; 

  

.  estimates store re1b; 

 

.  hausman fe1b re1b; 

 

. estimates table fe1b re1b, stats(N N_g sigma_u sigma_e rho)  star  (.1 .01 .001); 

 

---------------------------------------------- 

    Variable |     fe1b            re1b        

-------------+-------------------------------- 

      doador | -.02820941       .13602437      

 _Iestatal_1 |  (omitted)        .3967696      

_IEstatInd_1 |  1.4316595**     1.4758199**    

      logPIB |  -.0556171      -.05143526      

    eco_free |  .03588333***    .03542141***   

        lrf0 | -.23255215***   -.22938903***   

        lbr0 | -.12760553***   -.12596431***   

        xrs0 | -.33462242***   -.33275211***   

        sir0 |  .00628722       .00640763      

        ccr0 |   .0491562***    .04863618***   

        irs0 |  .07376664***    .07325335***   

 _Iestatal_1 |  (omitted)       (omitted)      

    eco_free |  (omitted)       (omitted)      

_IestXeco_~1 |  .01360055       .01287461      

_IEstatInd_1 |  (omitted)       (omitted)      

_IEstXeco_~1 | -.02360088**    -.02409033**    

       _cons |  1.9979281       1.8131825      

-------------+-------------------------------- 

           N |       1800            1800      

         N_g |        328             328      

     sigma_u |  1.0319674       1.0058983      

     sigma_e |  .25689766       .25689766      

         rho |  .94164532       .93876907      

---------------------------------------------- 

          legend: * p<.1; ** p<.01; *** p<.001 

 

. /* 
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>  Modelo  1 C - índice de reformas de mercado IMD e Eco_free e variáveis de control  e como 

preditoras    efeito moderador da estrutura de propriedade com lbr0 */ 

 

xi: xtreg   logRB  doador i.estatal i.EstatInd logPIB eco_free  lrf0 lbr0 i.EstatI nd*lbr0 

i.estatal*lbr0 xrs0 sir0 ccr0 irs0,fe; 

 

. estimates store fe1c; 

 

.  xi: xtreg logRB  doador i.estatal i.EstatInd logPIB eco_free  lrf0 lbr0 i.EstatInd*lbr0 

i.estatal*lbr0 xrs0 sir0 ccr0 irs0,re; 

 

. estimates store re1c; 

 

.  hausman fe1c re1c; 

 

 

    Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic 

 

                 chi2(12) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) 

                          =       10.02 

                Prob>chi2 =      0.6143 

                (V_b-V_B is not positive definite) 

 

. estimates table fe1c re1c, stats(N N_g sigma_u sigma_e rho)  star  (.1 .01 .001); 

 

---------------------------------------------- 

    Variable |     fe1c            re1c        

-------------+-------------------------------- 

      doador | -.02205259       .13836587      

 _Iestatal_1 |  (omitted)       1.2018869***   

_IEstatInd_1 |  .30140674**     .31738933**    

      logPIB | -.04818066      -.04390323      

    eco_free |  .03442336***    .03386979***   

        lrf0 | -.23696573***   -.23386971***   

        lbr0 | -.11711388***   -.11540651***   

_IEstatInd_1 |  (omitted)       (omitted)      

        lbr0 |  (omitted)       (omitted)      

_IEstXlbr0_1 | -.08971065*     -.08987794*     

 _Iestatal_1 |  (omitted)       (omitted)      

_IestXlbr0_1 | -.01388223      -.01510574      

        xrs0 | -.33445512***      -.33258***   

        sir0 |  .00594876       .00605913      

        ccr0 |  .04896046***    .04843229***   

        irs0 |  .07442303***    .07390717***   

       _cons |  2.0481146       1.8270962      

-------------+-------------------------------- 

           N |       1800            1800      

         N_g |        328             328      

     sigma_u |  1.0515217       1.0014848      

     sigma_e |  .25740297       .25740297      

         rho |  .94346512       .93803353      

---------------------------------------------- 

          legend: * p<.1; ** p<.01; *** p<.001 

 

 Modelo  1 D - índice de reformas de mercado IMD e Eco_free e variáveis de control  e como 

preditoras  

 efeito moderador da estrutura de propriedade com indicadores do mercado de capitais */ 

 

> xi: xtreg logRB doador i.estatal i.EstatInd logPIB eco_free lrf0 lbr0 xrs0 sir0 ccr0 irs0 

i.EstatInd*lrf0 i.EstatInd*xrs0 EstatInd*sir0 i.EstatInd*ccr0 i.EstatInd *irs0 i.estatal*lrf0 

i.estatal*xrs0 i.estatal*sir0 i.estatal*ccr0 i.estatal*irs0,  fe; 

 

. estimates store fe1d; 

 

.  xi: xtreg logRB  doador i.estatal i.EstatInd logPIB eco_free lrf0 lbr0 xrs0 sir0  ccr0 irs0 

i.EstatInd*lrf0 i.EstatInd*xrs0 i.EstatInd*sir0 i.EstatInd*ccr0 i.EstatInd*irs0 i.estatal*lrf0 

i.estatal*xrs0 i.estatal*sir0 i.estatal*ccr0 i.estatal*irs0 , re; 

 

  . estimates store re1d; 

 

.  hausman fe1d re1d; 

 

. estimates table fe1d re1d, stats(N N_g sigma_u sigma_e rho)  star  (.1 .01 .001); 

 

---------------------------------------------- 

    Variable |     fe1d            re1d        

-------------+-------------------------------- 
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      doador | -.02020404       .14124255      

 _Iestatal_1 |  (omitted)       .68047289      

_IEstatInd_1 |  (omitted)      -.96566925      

      logPIB | -.07387304      -.06954332      

    eco_free |  .03478509***    .03420926***   

        lrf0 |  (omitted)      -.20930583**    

        lbr0 | -.13073775***   -.12899207***   

        xrs0 |  (omitted)      -.32840324***   

        sir0 |  .00600851       .00603367      

        ccr0 |  .04938491***     .0487921***   

        irs0 |  .07067104***    .07009151***   

_IEstatInd_1 |  (omitted)       (omitted)      

        lrf0 | -.21166039**     (omitted)      

_IEstXlrf0_1 | -.21448712      -.20512144      

_IEstatInd_1 |  (omitted)       (omitted)      

        xrs0 | -.33121046***    (omitted)      

_IEstXxrs0_1 | -.10170562      -.10870142      

_IEstatInd_1 |  (omitted)       (omitted)      

        sir0 |  (omitted)       (omitted)      

_IEstXsir0_1 |  .00899832       .00985558      

_IEstatInd_1 | -.95126489       (omitted)      

        ccr0 |  (omitted)       (omitted)      

_IEstXccr0_1 |  .00738157       .00753769      

_IEstatInd_1 |  (omitted)       (omitted)      

        irs0 |  (omitted)       (omitted)      

_IEstXirs0_1 |  .03118707       .03075621      

 _Iestatal_1 |  (omitted)       (omitted)      

_IestXlrf0_1 | -.03496268      -.03639251      

 _Iestatal_1 |  (omitted)       (omitted)      

_IestXxrs0_1 |  .04681379       .04364378      

 _Iestatal_1 |  (omitted)       (omitted)      

_IestXsir0_1 |  -.0040181      -.00380231      

 _Iestatal_1 |  (omitted)       (omitted)      

_IestXccr0_1 |  .00004784       .00057011      

 _Iestatal_1 |  (omitted)       (omitted)      

_IestXirs0_1 |  .01456361       .01572725      

       _cons |  2.2574985*      2.0684656      

-------------+-------------------------------- 

           N |       1800            1800      

         N_g |        328             328      

     sigma_u |  1.0382873       .99260474      

     sigma_e |  .25644852       .25644852      

         rho |  .94250265       .93742724      

---------------------------------------------- 

          legend: * p<.1; ** p<.01; *** p<.001 

 

>  Modelo  1 E - índice de reformas de mercado IMD e Eco_free e variáveis de control  e como 

preditoras  efeito moderador da estrutura de propriedade com lrf0 estrutura legal e 

regulatória */ 

 

> xi: xtreg   logRB  doador i.estatal i.EstatInd logPIB eco_free  lrf0 lbr0 i.EstatInd*lrf0 

i.estatal*lrf0 xrs0 sir0 ccr0 irs0, fe; 

   

. estimates store fe1e; 

 

.  xi: xtreg logRB  doador i.estatal i.EstatInd logPIB eco_free  lrf0 lbr0 i.EstatInd*lrf0 

i.estatal*lrf0 xrs0 sir0 ccr0 irs0, re; 

 

. estimates store re1e; 

 

.  hausman fe1e re1e; 

 

 

    Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic 

 

                 chi2(12) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) 

                          =       26.20 

                Prob>chi2 =      0.0100 

                (V_b-V_B is not positive definite) 

 

. estimates table fe1e re1e, stats(N N_g sigma_u sigma_e rho)  star  (.1 .01 .001); 

 

---------------------------------------------- 

    Variable |     fe1e            re1e        

-------------+-------------------------------- 

      doador | -.02174857       .13815274      

 _Iestatal_1 |  (omitted)       .89931634*     
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_IEstatInd_1 |  .65280004***    .67294679***   

      logPIB | -.07293963      -.06878491      

    eco_free |  .03469754***    .03415406***   

        lrf0 | -.21620584***   -.21278485***   

        lbr0 | -.12995338***    -.1283189***   

_IEstatInd_1 |  (omitted)       (omitted)      

        lrf0 |  (omitted)       (omitted)      

_IEstXlrf0_1 | -.19545935***   -.19695828***   

 _Iestatal_1 |  (omitted)       (omitted)      

_IestXlrf0_1 |  .08526497        .0820037      

        xrs0 | -.33766861***   -.33580999***   

        sir0 |  .00707843        .0071962      

        ccr0 |  .05013131***    .04961369***   

        irs0 |  .07442434***    .07391259***   

       _cons |  2.0816558       1.8748097      

-------------+-------------------------------- 

           N |       1800            1800      

         N_g |        328             328      

     sigma_u |  1.0417487       1.0080929      

     sigma_e |  .25611518       .25611518      

         rho |  .94300229       .93936756      

---------------------------------------------- 

          legend: * p<.1; ** p<.01; *** p<.001 

 

. /* 

>  Modelo  1 F - índice de reformas de mercado IMD e componentes do índice de liberdade 

econômica e variáveis de controle como preditoras  

 

>        efeito moderador de indicadores do mercado de capitais  */ 

>  

 . xi: xtreg   logRB  doador i.estatal i.EstatInd logPIB eco_free  lrf0 lbr0  xrs0 sir0 ccr0 

irs0 i.estatal*lrf0 i.EstatInd*lrf0 i.estatal*xrs0 i.EstatInd*xrs0 i.estatal*sir0 

i.EstatInd*sir0 i.estatal*ccr0 i.EstatInd*ccr0 i.estatal*irs0 i.EstatInd*irs0 , fe; 

 

. estimates store fe1f; 

 

.  xi: xtreg   logRB  doador i.estatal i.EstatInd logPIB eco_free  lrf0 lbr0  xrs0 sir0 ccr0 

irs0 i.estatal*lrf0 i.EstatInd*lrf0 i.estatal*xrs0 i.EstatInd*xrs0 i.esta> tal*sir0 

i.EstatInd*sir0 i.estatal*ccr0 i.EstatInd*ccr0 i.estatal*irs0 i.EstatInd*irs0  , re; 

 

  . estimates store re1f; 

 

.  hausman fe1f re1f; 

    Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic 

 

                 chi2(20) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) 

                          =       39.72 

                Prob>chi2 =      0.0054 

                (V_b-V_B is not positive definite) 

 

. /*  Modelo  1 F 2  e 1 F 3 Mesmo modelo mas separando os BG que têm Banco Comercia 

> l como principal empresa dos que não tem */ 

 

> xi: xtreg   logRB  doador i.estatal i.EstatInd logPIB eco_free lrf0 lbr0 xrs0 sir0 ccr0 irs0 

i.estatal*xrs0 i.EstatInd*xrs0 i.estatal*irs0 i.EstatInd*irs0 if atividadeprincipal 

!="Financas", fe; 

 

. estimates store fe1f2; 

 

.  xi: xtreg   logRB  doador i.estatal i.EstatInd logPIB eco_free lrf0 lbr0 xrs0 sir0 ccr0 

irs0 i.estatal*xrs0 i.EstatInd*xrs0 i.estatal*irs0 i.EstatInd*irs0 if atividadeprincipal == 

"Financas", fe; 

 

. estimates store fe1f3; 

 

.  estimates table fe1f re1f fe1f2 fe1f3, stats(N N_g sigma_u sigma_e rho)  star  (. 

> 1 .01 .001); 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

    Variable |     fe1f            re1f            fe1f2           fe1f3       

-------------+---------------------------------------------------------------- 

      doador | -.02020404       .14124255      -.06057606       (omitted)      

 _Iestatal_1 |  (omitted)       .68047289       (omitted)       (omitted)      

_IEstatInd_1 |  (omitted)      -.96566925       (omitted)       (omitted)      

      logPIB | -.07387304      -.06954332      -.14155451       .49635974      

    eco_free |  .03478509***    .03420926***    .03025227***    .05918035**    

        lrf0 |  (omitted)      -.20930583**    -.28579078***    .07497719      



168 

 

 

        lbr0 | -.13073775***   -.12899207***   -.14001644***   -.05931706      

        xrs0 |  (omitted)      -.32840324***    (omitted)       (omitted)      

        sir0 |  .00600851       .00603367       .00482132       .01716986      

        ccr0 |  .04938491***     .0487921***    .05071665***    .03806106      

        irs0 |  .07067104***    .07009151***    (omitted)       (omitted)      

 _Iestatal_1 |  (omitted)       (omitted)                                      

        lrf0 | -.21166039**     (omitted)                                      

_IestXlrf0_1 | -.03496268      -.03639251                                      

_IEstatInd_1 |  (omitted)       (omitted)                                      

_IEstXlrf0_1 | -.21448712      -.20512144                                      

 _Iestatal_1 |  (omitted)       (omitted)                                      

        xrs0 | -.33121046***    (omitted)                                      

_IestXxrs0_1 |  .04681379       .04364378       .09385917      -.30712682      

_IEstatInd_1 |  (omitted)       (omitted)                                      

_IEstXxrs0_1 | -.10170562      -.10870142       .01610796       .16871336      

 _Iestatal_1 |  (omitted)       (omitted)                                      

        sir0 |  (omitted)       (omitted)                                      

_IestXsir0_1 |  -.0040181      -.00380231                                      

_IEstatInd_1 |  (omitted)       (omitted)                                      

_IEstXsir0_1 |  .00899832       .00985558                                      

 _Iestatal_1 |  (omitted)       (omitted)                                      

        ccr0 |  (omitted)       (omitted)                                      

_IestXccr0_1 |  .00004784       .00057011                                      

_IEstatInd_1 |  (omitted)       (omitted)                                      

_IEstXccr0_1 |  .00738157       .00753769                                      

 _Iestatal_1 |  (omitted)       (omitted)                                      

        irs0 |  (omitted)       (omitted)                                      

_IestXirs0_1 |  .01456361       .01572725        .0023755       .03245239*     

_IEstatInd_1 | -.95126489       (omitted)                                      

_IEstXirs0_1 |  .03118707       .03075621       -.0187736*     -.05182428      

       _cons |  2.2574985*      2.0684656       2.8114595*      -2.636858      

-------------+---------------------------------------------------------------- 

           N |       1800            1800            1504             296      

         N_g |        328             328             276              54      

     sigma_u |  1.0382873       .99260474       1.0075313       1.2309761      

     sigma_e |  .25644852       .25644852       .25372646        .2529754      

         rho |  .94250265       .93742724       .94036375       .95947786      

------------------------------------------------------------------------------ 

                                          legend: * p<.1; ** p<.01; *** p<.001 

 

.  /*         */ 

>  

> log close; 

      name:  <unnamed> 

       log:  C:\Wlamir\doutorado\tese\dados\Apendice_ALFA_21Abro2011.txt 

  log type:  text 

 closed on:  28 Apr 2011, 14:51:39 

------------------------------------------------------------------------------------ 
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APÊNDICE B – Resultados das regressões do Modelo 2 

 

Abaixo está transcrito o resultado das regressões que testaram o modelo 2. 

Foi utilizado o programa Stata/IC versão 10. 

 
------------------------------------------------------------------------------- 
      name:  <unnamed> 

       log:  C:\Wlamir\doutorado\tese\dados\Apendice_BETA2_21Abro2011.txt 

  log type:  text 

 opened on:  21 Apr 2011, 01:04:24 

 

. xtset  grupoid anobalanco , yearly 

       panel variable:  grupoid (unbalanced) 

        time variable:  anobalanco, 2001 to 2009, but with gaps 

                delta:  1 year 

 

. #delimit ; 

delimiter now ; 

. /*  ESTRUTURA DE COMBINAÇÕES TESE Wlamir Xavier 

>  

> //  Rotinas com CRESCIMENTO  DO BG como variável dependente  MODELO 2   

>  

>    Modelo  2 A - índice de reformas de mercado IMD e Eco_free e variáveis de  

> controle como preditoras */ 

> xtreg   VarRB  doador estatal EstatInd l.varPIB     eco_free  lrf0 lbr0 xrs0  

> logsir ccr0 irs0 , fe; 

note: estatal omitted because of collinearity 

note: L.varPIB omitted because of collinearity 

note: lrf0 omitted because of collinearity 

 

Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      1142 

Group variable: grupoid                         Number of groups   =       240 

 

R-sq:  within  = 0.1284                         Obs per group: min =         1 

       between = 0.0000                                        avg =       4.8 

       overall = 0.0225                                        max =         7 

 

                                                F(8,894)           =     16.47 

corr(u_i, Xb)  = -0.5727                        Prob > F           =    0.0000 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

       VarRB |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

      doador |   -21.5347   16.19457    -1.33   0.184     -53.3185     10.2491 

     estatal |  (omitted) 

    EstatInd |    10.5514   3.525751     2.99   0.003     3.631688    17.47112 

             | 

      varPIB | 

         L1. |  (omitted) 

             | 

    eco_free |  -1.768904   .8350788    -2.12   0.034    -3.407848   -.1299612 

        lrf0 |  (omitted) 

        lbr0 |   17.98782   2.622886     6.86   0.000     12.84009    23.13555 

        xrs0 |   2.210414    10.1803     0.22   0.828    -17.76966    22.19048 

      logsir |  -14.14441   5.467097    -2.59   0.010    -24.87424   -3.414567 

        ccr0 |  -2.061968   .4144962    -4.97   0.000    -2.875467   -1.248469 

        irs0 |  -3.764619   .8025227    -4.69   0.000    -5.339667   -2.189571 

       _cons |   366.3458   90.35733     4.05   0.000     189.0086     543.683 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

     sigma_u |   16.69343 

     sigma_e |  19.280926 

         rho |  .42844406   (fraction of variance due to u_i) 

------------------------------------------------------------------------------ 

F test that all u_i=0:     F(239, 894) =     1.41            Prob > F = 0.0002 

 

. estimates store fe2a; 

 

.  xtreg    VarRB  doador estatal EstatInd l.varPIB     eco_free  lrf0 lbr0 xrs 

> 0 logsir ccr0 irs0 ,  re; 

note: ccr0 omitted because of collinearity 

note: irs0 omitted because of collinearity 
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Random-effects GLS regression                   Number of obs      =      1142 

Group variable: grupoid                         Number of groups   =       240 

 

R-sq:  within  = 0.1235                         Obs per group: min =         1 

       between = 0.0416                                        avg =       4.8 

       overall = 0.0925                                        max =         7 

 

Random effects u_i ~ Gaussian                   Wald chi2(9)       =    128.04 

corr(u_i, X)       = 0 (assumed)                Prob > chi2        =    0.0000 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

       VarRB |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

      doador |   .8940995   1.765305     0.51   0.613    -2.565835    4.354034 

     estatal |   -3.72872   3.336406    -1.12   0.264    -10.26796    2.810517 

    EstatInd |   5.332892   2.339826     2.28   0.023     .7469171    9.918867 

             | 

      varPIB | 

         L1. |  -66.03386   17.64896    -3.74   0.000    -100.6252   -31.44253 

             | 

    eco_free |  -1.260613   .8057642    -1.56   0.118    -2.839882    .3186559 

        lrf0 |   -7.65283    3.71903    -2.06   0.040    -14.94199   -.3636659 

        lbr0 |   7.146337   1.340289     5.33   0.000     4.519419    9.773254 

        xrs0 |   41.82167    8.29667     5.04   0.000     25.56049    58.08284 

      logsir |   9.253101   6.820022     1.36   0.175    -4.113896     22.6201 

        ccr0 |  (omitted) 

        irs0 |  (omitted) 

       _cons |    72.1584   34.01673     2.12   0.034     5.486843      138.83 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

     sigma_u |  7.2248089 

     sigma_e |  19.280926 

         rho |  .12312212   (fraction of variance due to u_i) 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

.  estimates store re2a; 

 

.  hausman fe2a re2a; 

 

                 ---- Coefficients ---- 

             |      (b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B)) 

             |      fe2a         re2a        Difference          S.E. 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

      doador |    -21.5347     .8940995        -22.4288        16.09807 

    EstatInd |     10.5514     5.332892         5.21851        2.637449 

    eco_free |   -1.768904    -1.260613       -.5082915        .2193185 

        lbr0 |    17.98782     7.146337        10.84148        2.254586 

        xrs0 |    2.210414     41.82167       -39.61125        5.899471 

      logsir |   -14.14441     9.253101       -23.39751               . 

------------------------------------------------------------------------------ 

                           b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg 

            B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg 

 

    Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic 

 

                  chi2(6) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) 

                          =        5.44 

                Prob>chi2 =      0.4886 

                (V_b-V_B is not positive definite) 

 

. estimates table fe2a re2a, stats(N N_g sigma_u sigma_e rho)  star  (.1 .01 .001); 

 

---------------------------------------------- 

    Variable |     fe2a            re2a        

-------------+-------------------------------- 

      doador | -21.534698       .89409954      

     estatal |  (omitted)      -3.7287195      

    EstatInd |  10.551402**     5.3328921*     

             | 

      varPIB | 

         L1. |  (omitted)      -66.033863***   

             | 

    eco_free | -1.7689044*      -1.260613      

        lrf0 |  (omitted)        -7.65283*     

        lbr0 |  17.987817***    7.1463367***   

        xrs0 |  2.2104142       41.821666***   

      logsir | -14.144406**     9.2531006      

        ccr0 | -2.0619681***    (omitted)      
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        irs0 | -3.7646188***    (omitted)      

       _cons |  366.34576***    72.158403*     

-------------+-------------------------------- 

           N |       1142            1142      

         N_g |        240             240      

     sigma_u |   16.69343       7.2248089      

     sigma_e |  19.280926       19.280926      

         rho |  .42844406       .12312212      

---------------------------------------------- 

          legend: * p<.1; ** p<.01; *** p<.001 

 

. /* 

>  Modelo  2 B - índice de reformas de mercado IMD e Eco_free e variáveis de controle como 

preditoras efeito moderador da estrutura de propriedade com Eco_free */ 

 

> xi: xtreg   VarRB  doador i.estatal i.EstatInd l.varPIB     eco_free  lrf0 lbr0 xrs0 logsir 

ccr0 irs0 i.estatal*eco_free  i.EstatInd*eco_free , fe; 

i.estatal         _Iestatal_0-1       (naturally coded; _Iestatal_0 omitted) 

i.EstatInd        _IEstatInd_0-1      (naturally coded; _IEstatInd_0 omitted) 

i.esta~l*eco_~e   _IestXeco_f_#       (coded as above) 

i.Esta~d*eco_~e   _IEstXeco_f_#       (coded as above) 

note: _Iestatal_1 omitted because of collinearity 

note: L.varPIB omitted because of collinearity 

note: lrf0 omitted because of collinearity 

note: _Iestatal_1 omitted because of collinearity 

note: eco_free omitted because of collinearity 

note: _IEstatInd_1 omitted because of collinearity 

 

Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      1142 

Group variable: grupoid                         Number of groups   =       240 

 

R-sq:  within  = 0.1292                         Obs per group: min =         1 

       between = 0.0026                                        avg =       4.8 

       overall = 0.0238                                        max =         7 

 

                                                F(10,892)          =     13.23 

corr(u_i, Xb)  = -0.6675                        Prob > F           =    0.0000 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

       VarRB |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

      doador |  -21.58349   16.20964    -1.33   0.183    -53.39697    10.22999 

 _Iestatal_1 |  (omitted) 

_IEstatInd_1 |  -9.644886   47.79329    -0.20   0.840    -103.4453    84.15552 

             | 

      varPIB | 

         L1. |  (omitted) 

             | 

    eco_free |  -1.764354   .8432137    -2.09   0.037    -3.419268   -.1094397 

        lrf0 |  (omitted) 

        lbr0 |   18.00107   2.624964     6.86   0.000     12.84924     23.1529 

        xrs0 |   2.137075   10.18788     0.21   0.834    -17.85793    22.13208 

      logsir |  -14.19513   5.472375    -2.59   0.010    -24.93536   -3.454897 

        ccr0 |  -2.065924   .4148652    -4.98   0.000     -2.88015   -1.251699 

        irs0 |  -3.766867   .8032931    -4.69   0.000    -5.343432   -2.190302 

 _Iestatal_1 |  (omitted) 

    eco_free |  (omitted) 

_IestXeco_~1 |  -.6603324   .9250077    -0.71   0.475    -2.475778    1.155113 

_IEstatInd_1 |  (omitted) 

_IEstXeco_~1 |   .3518838   .8256317     0.43   0.670    -1.268523    1.972291 

       _cons |   368.7848   90.65657     4.07   0.000     190.8597    546.7098 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

     sigma_u |  17.630874 

     sigma_e |   19.29436 

         rho |  .45504114   (fraction of variance due to u_i) 

------------------------------------------------------------------------------ 

F test that all u_i=0:     F(239, 892) =     1.42            Prob > F = 0.0002 

 

. estimates store fe2b; 

 

.  xi: xtreg    VarRB  doador i.estatal i.EstatInd l.varPIB     eco_free  lrf0 lbr0 xrs0 

logsir ccr0 irs0 i.estatal*eco_free  i.EstatInd*eco_free  ,  re; 

i.estatal         _Iestatal_0-1       (naturally coded; _Iestatal_0 omitted) 

i.EstatInd        _IEstatInd_0-1      (naturally coded; _IEstatInd_0 omitted) 

i.esta~l*eco_~e   _IestXeco_f_#       (coded as above) 

i.Esta~d*eco_~e   _IEstXeco_f_#       (coded as above) 

note: ccr0 omitted because of collinearity 
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note: irs0 omitted because of collinearity 

note: _Iestatal_1 omitted because of collinearity 

note: eco_free omitted because of collinearity 

note: _IEstatInd_1 omitted because of collinearity 

 

Random-effects GLS regression                   Number of obs      =      1142 

Group variable: grupoid                         Number of groups   =       240 

 

R-sq:  within  = 0.1240                         Obs per group: min =         1 

       between = 0.0410                                        avg =       4.8 

       overall = 0.0926                                        max =         7 

 

Random effects u_i ~ Gaussian                   Wald chi2(11)      =    128.18 

corr(u_i, X)       = 0 (assumed)                Prob > chi2        =    0.0000 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

       VarRB |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

      doador |   .8913503   1.766976     0.50   0.614     -2.57186    4.354561 

 _Iestatal_1 |   17.85323   52.77213     0.34   0.735    -85.57825    121.2847 

_IEstatInd_1 |  -10.51473   44.71478    -0.24   0.814    -98.15409    77.12462 

             | 

      varPIB | 

         L1. |  -66.17031   17.66569    -3.75   0.000    -100.7944    -31.5462 

             | 

    eco_free |  -1.267553   .8131181    -1.56   0.119    -2.861235    .3261297 

        lrf0 |   -7.65252   3.721908    -2.06   0.040    -14.94733   -.3577137 

        lbr0 |   7.143424   1.341279     5.33   0.000     4.514565    9.772282 

        xrs0 |    41.8722   8.304454     5.04   0.000     25.59576    58.14863 

      logsir |   9.262231   6.824997     1.36   0.175    -4.114517    22.63898 

        ccr0 |  (omitted) 

        irs0 |  (omitted) 

 _Iestatal_1 |  (omitted) 

    eco_free |  (omitted) 

_IestXeco_~1 |  -.3687607   .8999089    -0.41   0.682     -2.13255    1.395028 

_IEstatInd_1 |  (omitted) 

_IEstXeco_~1 |   .2744221   .7717313     0.36   0.722    -1.238143    1.786988 

       _cons |   72.55553   34.60862     2.10   0.036     4.723875    140.3872 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

     sigma_u |  7.2319518 

     sigma_e |   19.29436 

         rho |  .12318511   (fraction of variance due to u_i) 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

.  estimates store re2b; 

 

.  hausman fe2b re2b; 

 

                 ---- Coefficients ---- 

             |      (b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B)) 

             |      fe2b         re2b        Difference          S.E. 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

      doador |   -21.58349     .8913503       -22.47484        16.11305 

_IEstatInd_1 |   -9.644886    -10.51473         .869848        16.87564 

    eco_free |   -1.764354    -1.267553       -.4968012        .2232673 

        lbr0 |    18.00107     7.143424        10.85765        2.256415 

        xrs0 |    2.137075      41.8722       -39.73512        5.901604 

      logsir |   -14.19513     9.262231       -23.45736               . 

_IestXeco_~1 |   -.6603324    -.3687607       -.2915717        .2140169 

_IEstXeco_~1 |    .3518838     .2744221        .0774616        .2934255 

------------------------------------------------------------------------------ 

                           b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg 

            B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg 

 

    Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic 

 

                  chi2(8) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) 

                          =        7.04 

                Prob>chi2 =      0.5320 

                (V_b-V_B is not positive definite) 

 

. estimates table fe2b re2b, stats(N N_g sigma_u sigma_e rho)  star  (.1 .01 .001); 

 

---------------------------------------------- 

    Variable |     fe2b            re2b        

-------------+-------------------------------- 

      doador |  -21.58349       .89135027      
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 _Iestatal_1 |  (omitted)       17.853233      

_IEstatInd_1 | -9.6448865      -10.514734      

             | 

      varPIB | 

         L1. |  (omitted)       -66.17031***   

             | 

    eco_free | -1.7643538*     -1.2675526      

        lrf0 |  (omitted)      -7.6525196*     

        lbr0 |   18.00107***    7.1434239***   

        xrs0 |  2.1370749       41.872195***   

      logsir | -14.195129**     9.2622313      

        ccr0 | -2.0659243***    (omitted)      

        irs0 | -3.7668668***    (omitted)      

 _Iestatal_1 |  (omitted)       (omitted)      

    eco_free |  (omitted)       (omitted)      

_IestXeco_~1 | -.66033244      -.36876074      

_IEstatInd_1 |  (omitted)       (omitted)      

_IEstXeco_~1 |  .35188375       .27442213      

       _cons |  368.78476***    72.555534*     

-------------+-------------------------------- 

           N |       1142            1142      

         N_g |        240             240      

     sigma_u |  17.630874       7.2319518      

     sigma_e |   19.29436        19.29436      

         rho |  .45504114       .12318511      

---------------------------------------------- 

          legend: * p<.1; ** p<.01; *** p<.001 

 

. /* 

>  Modelo  2 C - índice de reformas de mercado IMD e Eco_free e variáveis de controle como 

preditoras  

>     efeito moderador da estrutura de propriedade com lbr0 */ 

> xi: xtreg   VarRB  doador i.estatal i.EstatInd l.varPIB     eco_free  lrf0 lb 

> r0 i.EstatInd*lbr0 i.estatal*lbr0 xrs0 logsir ccr0 irs0   , fe; 

i.estatal         _Iestatal_0-1       (naturally coded; _Iestatal_0 omitted) 

i.EstatInd        _IEstatInd_0-1      (naturally coded; _IEstatInd_0 omitted) 

i.EstatInd*lbr0   _IEstXlbr0_#        (coded as above) 

i.estatal*lbr0    _IestXlbr0_#        (coded as above) 

note: _Iestatal_1 omitted because of collinearity 

note: L.varPIB omitted because of collinearity 

note: lrf0 omitted because of collinearity 

note: _IEstatInd_1 omitted because of collinearity 

note: lbr0 omitted because of collinearity 

note: _Iestatal_1 omitted because of collinearity 

 

Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      1142 

Group variable: grupoid                         Number of groups   =       240 

 

R-sq:  within  = 0.1308                         Obs per group: min =         1 

       between = 0.0003                                        avg =       4.8 

       overall = 0.0203                                        max =         7 

 

                                                F(10,892)          =     13.42 

corr(u_i, Xb)  = -0.5902                        Prob > F           =    0.0000 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

       VarRB |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

      doador |  -21.29199   16.19332    -1.31   0.189    -53.07343    10.48945 

 _Iestatal_1 |  (omitted) 

_IEstatInd_1 |   25.62194   11.35709     2.26   0.024     3.332216    47.91167 

             | 

      varPIB | 

         L1. |  (omitted) 

             | 

    eco_free |  -1.748988   .8350142    -2.09   0.036    -3.387809   -.1101662 

        lrf0 |  (omitted) 

        lbr0 |   18.47936   2.694138     6.86   0.000     13.19178    23.76695 

_IEstatInd_1 |  (omitted) 

        lbr0 |  (omitted) 

_IEstXlbr0_1 |  -5.729382   4.106308    -1.40   0.163    -13.78853     2.32977 

 _Iestatal_1 |  (omitted) 

_IestXlbr0_1 |   2.957051   5.673361     0.52   0.602    -8.177641    14.09174 

        xrs0 |   2.414331   10.17916     0.24   0.813    -17.56356    22.39222 

      logsir |  -14.04044   5.466349    -2.57   0.010    -24.76884   -3.312034 

        ccr0 |  -2.048237   .4145116    -4.94   0.000    -2.861769   -1.234705 

        irs0 |  -3.742664   .8024795    -4.66   0.000    -5.317632   -2.167696 
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       _cons |   361.5025   90.40022     4.00   0.000     184.0806    538.9245 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

     sigma_u |   16.93411 

     sigma_e |  19.276772 

         rho |  .43557468   (fraction of variance due to u_i) 

------------------------------------------------------------------------------ 

F test that all u_i=0:     F(239, 892) =     1.42            Prob > F = 0.0002 

 

. estimates store fe2c; 

 

.  xi: xtreg VarRB  doador i.estatal i.EstatInd l.varPIB     eco_free  lrf0 lbr 

> 0 i.EstatInd*lbr0 i.estatal*lbr0 xrs0 logsir ccr0 irs0  , re; 

i.estatal         _Iestatal_0-1       (naturally coded; _Iestatal_0 omitted) 

i.EstatInd        _IEstatInd_0-1      (naturally coded; _IEstatInd_0 omitted) 

i.EstatInd*lbr0   _IEstXlbr0_#        (coded as above) 

i.estatal*lbr0    _IestXlbr0_#        (coded as above) 

note: _IEstatInd_1 omitted because of collinearity 

note: lbr0 omitted because of collinearity 

note: _Iestatal_1 omitted because of collinearity 

note: ccr0 omitted because of collinearity 

note: irs0 omitted because of collinearity 

 

Random-effects GLS regression                   Number of obs      =      1142 

Group variable: grupoid                         Number of groups   =       240 

 

R-sq:  within  = 0.1256                         Obs per group: min =         1 

       between = 0.0391                                        avg =       4.8 

       overall = 0.0934                                        max =         7 

 

Random effects u_i ~ Gaussian                   Wald chi2(11)      =    128.72 

corr(u_i, X)       = 0 (assumed)                Prob > chi2        =    0.0000 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

       VarRB |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

      doador |   .8809943   1.741768     0.51   0.613    -2.532809    4.294798 

 _Iestatal_1 |  -10.41956   14.93702    -0.70   0.485    -39.69558    18.85645 

_IEstatInd_1 |    16.2462    10.6932     1.52   0.129    -4.712075    37.20448 

             | 

      varPIB | 

         L1. |  -65.57301    17.6981    -3.71   0.000    -100.2606   -30.88537 

             | 

    eco_free |   -1.24719   .8079655    -1.54   0.123    -2.830773    .3363934 

        lrf0 |  -7.636685     3.7286    -2.05   0.041    -14.94461   -.3287621 

        lbr0 |   7.546978   1.484637     5.08   0.000     4.637144    10.45681 

_IEstatInd_1 |  (omitted) 

        lbr0 |  (omitted) 

_IEstXlbr0_1 |  -4.200058    3.98682    -1.05   0.292    -12.01408    3.613965 

 _Iestatal_1 |  (omitted) 

_IestXlbr0_1 |   2.574815   5.600608     0.46   0.646    -8.402175    13.55181 

        xrs0 |   41.60988   8.316076     5.00   0.000     25.31067    57.90909 

      logsir |   9.131675   6.837297     1.34   0.182     -4.26918    22.53253 

        ccr0 |  (omitted) 

        irs0 |  (omitted) 

       _cons |   70.56758    34.1725     2.07   0.039     3.590708    137.5445 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

     sigma_u |   6.936413 

     sigma_e |  19.276772 

         rho |  .11463649   (fraction of variance due to u_i) 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

. estimates store re2c; 

 

.  hausman fe2c re2c; 

 

                 ---- Coefficients ---- 

             |      (b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B)) 

             |      fe2c         re2c        Difference          S.E. 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

      doador |   -21.29199     .8809943       -22.17299        16.09937 

_IEstatInd_1 |    25.62194      16.2462        9.375738        3.826093 

    eco_free |   -1.748988     -1.24719       -.5017978        .2108091 

        lbr0 |    18.47936     7.546978        10.93238        2.248162 

_IEstXlbr0_1 |   -5.729382    -4.200058       -1.529324        .9833806 

_IestXlbr0_1 |    2.957051     2.574815        .3822357        .9056565 

        xrs0 |    2.414331     41.60988       -39.19555        5.870104 

      logsir |   -14.04044     9.131675       -23.17211               . 
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------------------------------------------------------------------------------ 

                           b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg 

            B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg 

 

    Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic 

 

                  chi2(8) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) 

                          =        8.57 

                Prob>chi2 =      0.3798 

                (V_b-V_B is not positive definite) 

 

. estimates table fe2c re2c, stats(N N_g sigma_u sigma_e rho)  star  (.1 .01 .001); 

 

---------------------------------------------- 

    Variable |     fe2c            re2c        

-------------+-------------------------------- 

      doador | -21.291993       .88099433      

 _Iestatal_1 |  (omitted)      -10.419563      

_IEstatInd_1 |  25.621941*      16.246203      

             | 

      varPIB | 

         L1. |  (omitted)      -65.573008***   

             | 

    eco_free | -1.7489877*     -1.2471899      

        lrf0 |  (omitted)      -7.6366847*     

        lbr0 |  18.479363***    7.5469783***   

_IEstatInd_1 |  (omitted)       (omitted)      

        lbr0 |  (omitted)       (omitted)      

_IEstXlbr0_1 | -5.7293818      -4.2000578      

 _Iestatal_1 |  (omitted)       (omitted)      

_IestXlbr0_1 |  2.9570512       2.5748154      

        xrs0 |  2.4143312       41.609881***   

      logsir | -14.040438*      9.1316751      

        ccr0 |  -2.048237***    (omitted)      

        irs0 | -3.7426641***    (omitted)      

       _cons |  361.50254***    70.567582*     

-------------+-------------------------------- 

           N |       1142            1142      

         N_g |        240             240      

     sigma_u |   16.93411        6.936413      

     sigma_e |  19.276772       19.276772      

         rho |  .43557468       .11463649      

---------------------------------------------- 

          legend: * p<.1; ** p<.01; *** p<.001 

 

. /* 

>  Modelo  2 D - índice de reformas de mercado IMD e Eco_free e variáveis de co 

> ntrole como preditoras efeito moderador da estrutura de propriedade com lbr0 e com eco_free 

*/ 

 

xi: xtregVarRB  doador i.estatal i.EstatInd l.varPIB eco_free  lrf0 lbr0 i.EstatInd*lbr0 

i.estatal*lbr0 xrs0 logsir ccr0 irs0 i.estatal*eco_free i.EstatInd*eco_free,fe; 

i.estatal         _Iestatal_0-1       (naturally coded; _Iestatal_0 omitted) 

i.EstatInd        _IEstatInd_0-1      (naturally coded; _IEstatInd_0 omitted) 

i.EstatInd*lbr0   _IEstXlbr0_#        (coded as above) 

i.estatal*lbr0    _IestXlbr0_#        (coded as above) 

i.esta~l*eco_~e   _IestXeco_f_#       (coded as above) 

i.Esta~d*eco_~e   _IEstXeco_f_#       (coded as above) 

note: _Iestatal_1 omitted because of collinearity 

note: L.varPIB omitted because of collinearity 

note: lrf0 omitted because of collinearity 

note: _IEstatInd_1 omitted because of collinearity 

note: lbr0 omitted because of collinearity 

note: _Iestatal_1 omitted because of collinearity 

note: _Iestatal_1 omitted because of collinearity 

note: eco_free omitted because of collinearity 

note: _IEstatInd_1 omitted because of collinearity 

 

Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      1142 

Group variable: grupoid                         Number of groups   =       240 

 

R-sq:  within  = 0.1317                         Obs per group: min =         1 

       between = 0.0019                                        avg =       4.8 

       overall = 0.0262                                        max =         7 

 

                                                F(12,890)          =     11.25 

corr(u_i, Xb)  = -0.6311                        Prob > F           =    0.0000 
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------------------------------------------------------------------------------ 

       VarRB |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

      doador |  -21.31093   16.20701    -1.31   0.189    -53.11935    10.49749 

 _Iestatal_1 |  (omitted) 

_IEstatInd_1 |  -.4914915   48.20306    -0.01   0.992    -95.09642    94.11343 

             | 

      varPIB | 

         L1. |  (omitted) 

             | 

    eco_free |  -1.753422   .8429628    -2.08   0.038    -3.407848   -.0989949 

        lrf0 |  (omitted) 

        lbr0 |   18.50335   2.697146     6.86   0.000     13.20984    23.79685 

_IEstatInd_1 |  (omitted) 

        lbr0 |  (omitted) 

_IEstXlbr0_1 |  -5.945444   4.126626    -1.44   0.150     -14.0445    2.153608 

 _Iestatal_1 |  (omitted) 

_IestXlbr0_1 |   3.276263   5.692471     0.58   0.565    -7.895969     14.4485 

        xrs0 |   2.334163   10.18542     0.23   0.819    -17.65609    22.32441 

      logsir |  -14.10365    5.47085    -2.58   0.010    -24.84092   -3.366377 

        ccr0 |  -2.052771   .4148158    -4.95   0.000    -2.866902    -1.23864 

        irs0 |  -3.745917   .8031318    -4.66   0.000     -5.32217   -2.169664 

 _Iestatal_1 |  (omitted) 

    eco_free |  (omitted) 

_IestXeco_~1 |  -.6983736   .9272783    -0.75   0.452    -2.518281    1.121533 

_IEstatInd_1 |  (omitted) 

_IEstXeco_~1 |   .4643803   .8289623     0.56   0.575    -1.162569    2.091329 

       _cons |   364.6139   90.66855     4.02   0.000     186.6648     542.563 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

     sigma_u |  17.189265 

     sigma_e |  19.287917 

         rho |  .44265654   (fraction of variance due to u_i) 

------------------------------------------------------------------------------ 

F test that all u_i=0:     F(239, 890) =     1.42            Prob > F = 0.0002 

 

. estimates store fe2d; 

 

.  xi: xtreg VarRB  doador i.estatal i.EstatInd l.varPIB     eco_free  lrf0 lbr 

> 0 i.EstatInd*lbr0 i.estatal*lbr0 xrs0 logsir ccr0 irs0 i.estatal*eco_free  i. 

> EstatInd*eco_free , re; 

i.estatal         _Iestatal_0-1       (naturally coded; _Iestatal_0 omitted) 

i.EstatInd        _IEstatInd_0-1      (naturally coded; _IEstatInd_0 omitted) 

i.EstatInd*lbr0   _IEstXlbr0_#        (coded as above) 

i.estatal*lbr0    _IestXlbr0_#        (coded as above) 

i.esta~l*eco_~e   _IestXeco_f_#       (coded as above) 

i.Esta~d*eco_~e   _IEstXeco_f_#       (coded as above) 

note: _IEstatInd_1 omitted because of collinearity 

note: lbr0 omitted because of collinearity 

note: _Iestatal_1 omitted because of collinearity 

note: ccr0 omitted because of collinearity 

note: irs0 omitted because of collinearity 

note: _Iestatal_1 omitted because of collinearity 

note: eco_free omitted because of collinearity 

note: _IEstatInd_1 omitted because of collinearity 

 

Random-effects GLS regression                   Number of obs      =      1142 

Group variable: grupoid                         Number of groups   =       240 

 

R-sq:  within  = 0.1263                         Obs per group: min =         1 

       between = 0.0383                                        avg =       4.8 

       overall = 0.0935                                        max =         7 

 

Random effects u_i ~ Gaussian                   Wald chi2(13)      =    128.99 

corr(u_i, X)       = 0 (assumed)                Prob > chi2        =    0.0000 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

       VarRB |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

      doador |   .8763006     1.7454     0.50   0.616    -2.544621    4.297222 

 _Iestatal_1 |   11.89038   54.20138     0.22   0.826    -94.34239    118.1231 

_IEstatInd_1 |  -2.283045   45.38361    -0.05   0.960    -91.23328    86.66719 

             | 

      varPIB | 

         L1. |  -65.72973   17.71032    -3.71   0.000    -100.4413   -31.01814 

             | 

    eco_free |  -1.258257    .815054    -1.54   0.123    -2.855734     .339219 
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        lrf0 |  -7.637609   3.730616    -2.05   0.041    -14.94948   -.3257362 

        lbr0 |   7.549797   1.485794     5.08   0.000     4.637694     10.4619 

_IEstatInd_1 |  (omitted) 

        lbr0 |  (omitted) 

_IEstXlbr0_1 |  -4.312986   3.997592    -1.08   0.281    -12.14812    3.522151 

 _Iestatal_1 |  (omitted) 

_IestXlbr0_1 |   2.696941   5.610769     0.48   0.631    -8.299965    13.69385 

        xrs0 |   41.67541    8.32205     5.01   0.000     25.36449    57.98633 

      logsir |    9.14292   6.840764     1.34   0.181    -4.264731    22.55057 

        ccr0 |  (omitted) 

        irs0 |  (omitted) 

 _Iestatal_1 |  (omitted) 

    eco_free |  (omitted) 

_IestXeco_~1 |  -.3866525    .903018    -0.43   0.669    -2.156535     1.38323 

_IEstatInd_1 |  (omitted) 

_IEstXeco_~1 |   .3260139   .7740977     0.42   0.674     -1.19119    1.843218 

       _cons |   71.19083   34.73266     2.05   0.040     3.116067    139.2656 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

     sigma_u |  6.9670239 

     sigma_e |  19.287917 

         rho |  .11541529   (fraction of variance due to u_i) 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

. estimates store re2d; 

 

.  hausman fe2d re2d; 

 

                 ---- Coefficients ---- 

             |      (b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B)) 

             |      fe2d         re2d        Difference          S.E. 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

      doador |   -21.31093     .8763006       -22.18723        16.11275 

_IEstatInd_1 |   -.4914915    -2.283045        1.791553        16.24388 

    eco_free |   -1.753422    -1.258257       -.4951642        .2151125 

        lbr0 |    18.50335     7.549797        10.95355        2.251003 

_IEstXlbr0_1 |   -5.945444    -4.312986       -1.632458        1.023863 

_IestXlbr0_1 |    3.276263     2.696941        .5793219        .9609879 

        xrs0 |    2.334163     41.67541       -39.34125        5.872507 

      logsir |   -14.10365      9.14292       -23.24657               . 

_IestXeco_~1 |   -.6983736    -.3866525       -.3117211        .2107211 

_IEstXeco_~1 |    .4643803     .3260139        .1383664        .2965657 

------------------------------------------------------------------------------ 

                           b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg 

            B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg 

 

    Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic 

 

                 chi2(10) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) 

                          =        9.97 

                Prob>chi2 =      0.4432 

                (V_b-V_B is not positive definite) 

 

. estimates table fe2d re2d, stats(N N_g sigma_u sigma_e rho)  star  (.1 .01 .001); 

 

---------------------------------------------- 

    Variable |     fe2d            re2d        

-------------+-------------------------------- 

      doador | -21.310931       .87630064      

 _Iestatal_1 |  (omitted)       11.890377      

_IEstatInd_1 | -.49149151      -2.2830449      

             | 

      varPIB | 

         L1. |  (omitted)      -65.729734***   

             | 

    eco_free | -1.7534216*     -1.2582575      

        lrf0 |  (omitted)      -7.6376086*     

        lbr0 |  18.503346***    7.5497967***   

_IEstatInd_1 |  (omitted)       (omitted)      

        lbr0 |  (omitted)       (omitted)      

_IEstXlbr0_1 | -5.9454443      -4.3129863      

 _Iestatal_1 |  (omitted)       (omitted)      

_IestXlbr0_1 |  3.2762629       2.6969409      

        xrs0 |  2.3341629        41.67541***   

      logsir | -14.103648*      9.1429197      

        ccr0 | -2.0527708***    (omitted)      

        irs0 | -3.7459169***    (omitted)      

 _Iestatal_1 |  (omitted)       (omitted)      
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    eco_free |  (omitted)       (omitted)      

_IestXeco_~1 | -.69837365       -.3866525      

_IEstatInd_1 |  (omitted)       (omitted)      

_IEstXeco_~1 |   .4643803       .32601388      

       _cons |  364.61387***     71.19083*     

-------------+-------------------------------- 

           N |       1142            1142      

         N_g |        240             240      

     sigma_u |  17.189265       6.9670239      

     sigma_e |  19.287917       19.287917      

         rho |  .44265654       .11541529      

---------------------------------------------- 

          legend: * p<.1; ** p<.01; *** p<.001 

 

. /* 

>  Modelo  2 E - índice de reformas de mercado IMD e componentes do índice de l 

> iberdade econômica e variáveis de controle como preditoras  SEM efeito moderador  */ 

 

xtreg   VarRB  doador estatal EstatInd l.varPIB bu_free tr_free fi_free gov_spemo_free la_free 

lrf0 lbr0 xrs0 logsir ccr0 irs0 , fe; 

 

note: estatal omitted because of collinearity 

note: L.varPIB omitted because of collinearity 

note: tr_free omitted because of collinearity 

note: fi_free omitted because of collinearity 

note: mo_free omitted because of collinearity 

note: lrf0 omitted because of collinearity 

note: lbr0 omitted because of collinearity 

note: xrs0 omitted because of collinearity 

note: logsir omitted because of collinearity 

 

Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =       981 

Group variable: grupoid                         Number of groups   =       228 

 

R-sq:  within  = 0.1395                         Obs per group: min =         1 

       between = 0.0003                                        avg =       4.3 

       overall = 0.0232                                        max =         6 

 

                                                F(7,746)           =     17.28 

corr(u_i, Xb)  = -0.5829                        Prob > F           =    0.0000 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

       VarRB |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

      doador |  -23.95257   17.07528    -1.40   0.161    -57.47389    9.568755 

     estatal |  (omitted) 

    EstatInd |    12.7881   3.942306     3.24   0.001     5.048764    20.52743 

             | 

      varPIB | 

         L1. |  (omitted) 

             | 

     bu_free |   1.079716    .176771     6.11   0.000     .7326883    1.426744 

     tr_free |  (omitted) 

     fi_free |  (omitted) 

     gov_spe |   .2085437   .2281458     0.91   0.361    -.2393406     .656428 

     mo_free |  (omitted) 

     la_free |   3.357562    .409444     8.20   0.000     2.553762    4.161362 

        lrf0 |  (omitted) 

        lbr0 |  (omitted) 

        xrs0 |  (omitted) 

      logsir |  (omitted) 

        ccr0 |    1.03003   .3441309     2.99   0.003     .3544494     1.70561 

        irs0 |   .4886471   .6750763     0.72   0.469    -.8366284    1.813923 

       _cons |  -339.9583   66.55219    -5.11   0.000    -470.6101   -209.3064 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

     sigma_u |  17.825619 

     sigma_e |  19.641408 

         rho |   .4516499   (fraction of variance due to u_i) 

------------------------------------------------------------------------------ 

F test that all u_i=0:     F(227, 746) =     1.47            Prob > F = 0.0001 

 

. estimates store fe2e; 

 

.xtreg    VarRB  doador estatal EstatInd l.varPIB       bu_free   tr_free fi_ 

> free gov_spe mo_free la_free  lrf0 lbr0 xrs0 logsir ccr0 irs0 ,  re; 

note: mo_free omitted because of collinearity 

note: la_free omitted because of collinearity 
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note: lrf0 omitted because of collinearity 

note: lbr0 omitted because of collinearity 

note: xrs0 omitted because of collinearity 

note: logsir omitted because of collinearity 

note: ccr0 omitted because of collinearity 

note: irs0 omitted because of collinearity 

 

Random-effects GLS regression                   Number of obs      =       981 

Group variable: grupoid                         Number of groups   =       228 

 

R-sq:  within  = 0.1327                         Obs per group: min =         1 

       between = 0.0262                                        avg =       4.3 

       overall = 0.0918                                        max =         6 

 

Random effects u_i ~ Gaussian                   Wald chi2(8)       =    113.10 

corr(u_i, X)       = 0 (assumed)                Prob > chi2        =    0.0000 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

       VarRB |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

      doador |   .3125422   1.953766     0.16   0.873    -3.516769    4.141854 

     estatal |  -3.324008   3.684935    -0.90   0.367    -10.54635    3.898332 

    EstatInd |   5.976852   2.537625     2.36   0.019     1.003199     10.9505 

             | 

      varPIB | 

         L1. |   30.00076   42.84661     0.70   0.484    -53.97705    113.9786 

             | 

     bu_free |   2.449523   .4575003     5.35   0.000     1.552839    3.346207 

     tr_free |   6.857088   1.246399     5.50   0.000      4.41419    9.299986 

     fi_free |  -.1802406   1.028915    -0.18   0.861    -2.196878    1.836396 

     gov_spe |   .9164285   .7210432     1.27   0.204    -.4967903    2.329647 

     mo_free |  (omitted) 

     la_free |  (omitted) 

        lrf0 |  (omitted) 

        lbr0 |  (omitted) 

        xrs0 |  (omitted) 

      logsir |  (omitted) 

        ccr0 |  (omitted) 

        irs0 |  (omitted) 

       _cons |   -643.611   140.8949    -4.57   0.000      -919.76   -367.4621 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

     sigma_u |  7.9930305 

     sigma_e |  19.641408 

         rho |  .14207763   (fraction of variance due to u_i) 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

.  estimates store re2e; 

 

.  hausman fe2e re2e; 

 

                 ---- Coefficients ---- 

             |      (b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B)) 

             |      fe2e         re2e        Difference          S.E. 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

      doador |   -23.95257     .3125422       -24.26511        16.96314 

    EstatInd |     12.7881     5.976852        6.811246        3.016991 

     bu_free |    1.079716     2.449523       -1.369807               . 

     gov_spe |    .2085437     .9164285       -.7078847               . 

------------------------------------------------------------------------------ 

                           b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg 

            B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg 

 

    Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic 

 

                  chi2(4) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) 

                          =   -35.07    chi2<0 ==> model fitted on these 

                                        data fails to meet the asymptotic 

                                        assumptions of the Hausman test; 

                                        see suest for a generalized test 

 

. estimates table fe2e re2e, stats(N N_g sigma_u sigma_e rho)  star  (.1 .01 .001); 

 

---------------------------------------------- 

    Variable |     fe2e            re2e        

-------------+-------------------------------- 

      doador | -23.952569       .31254219      

     estatal |  (omitted)      -3.3240079      
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    EstatInd |  12.788098**     5.9768516*     

             | 

      varPIB | 

         L1. |  (omitted)       30.000759      

             | 

     bu_free |  1.0797161***    2.4495233***   

     tr_free |  (omitted)        6.857088***   

     fi_free |  (omitted)      -.18024059      

     gov_spe |  .20854372       .91642846      

     mo_free |  (omitted)       (omitted)      

     la_free |   3.357562***    (omitted)      

        lrf0 |  (omitted)       (omitted)      

        lbr0 |  (omitted)       (omitted)      

        xrs0 |  (omitted)       (omitted)      

      logsir |  (omitted)       (omitted)      

        ccr0 |  1.0300297**     (omitted)      

        irs0 |  .48864705       (omitted)      

       _cons | -339.95827***   -643.61101***   

-------------+-------------------------------- 

           N |        981             981      

         N_g |        228             228      

     sigma_u |  17.825619       7.9930305      

     sigma_e |  19.641408       19.641408      

         rho |   .4516499       .14207763      

---------------------------------------------- 

          legend: * p<.1; ** p<.01; *** p<.001 

>  

> log close; 

      name:  <unnamed> 

       log:  C:\Wlamir\doutorado\tese\dados\Apendice_BETA2_21Abro2011.txt 

  log type:  text 

 closed on:  21 Apr 2011, 01:04:26 

-------------------------------------------------------------------------------  
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APÊNDICE C – Resultados da análise de resíduos e testes de robustez 

 

Abaixo está transcrito o resultado das regressões que analisaram os resíduos 

e alguns dos testes de robustez. Foi utilizado o programa Stata/IC versão 10. 

 

------------------------------------------------------------------------------------ 

       log:  C:\Wlamir\doutorado\tese\dados\Apendice_GAMA_14Abro2011.txt 

  log type:  text 

 opened on:  2 May 2011, 00:25:26 

 

. xtset  grupoid anobalanco , yearly 

       panel variable:  grupoid (unbalanced) 

        time variable:  anobalanco, 2001 to 2009, but with gaps 

                delta:  1 year 

 

. #delimit ; 

 . /*  ESTRUTURA DE COMBINAÇÕES TESE Wlamir Xavier 

 > //  Rotinas com TAMANHO DO BG como variável dependente  MODELO 1   

>    Análise de resíduo e testes de robustez  */ 

 

xtreg    logRB  doador estatal EstatInd logPIB eco_free  lrf0 lbr0 xrs0 sir0 ccr0 irs0 ,  fe; 

note: estatal omitted because of collinearity 

 

Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      1800 

Group variable: grupoid                         Number of groups   =       328 

 

R-sq:  within  = 0.5975                         Obs per group: min =         1 

       between = 0.0134                                        avg =       5.5 

       overall = 0.0560                                        max =         9 

                                                F(10,1462)         =    217.04 

corr(u_i, Xb)  = -0.0464                        Prob > F           =    0.0000 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

       logRB |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

      doador |  -.0279231   .1733597    -0.16   0.872    -.3679834    .3121373 

     estatal |  (omitted) 

    EstatInd |   .0559398   .0390737     1.43   0.152    -.0207067    .1325864 

      logPIB |  -.0549775   .3060183    -0.18   0.857    -.6552594    .5453043 

    eco_free |   .0342544    .007586     4.52   0.000     .0193738    .0491349 

        lrf0 |  -.2345033   .0636959    -3.68   0.000    -.3594484   -.1095581 

        lbr0 |  -.1271501   .0195937    -6.49   0.000    -.1655848   -.0887153 

        xrs0 |   -.333833   .0508108    -6.57   0.000     -.433503   -.2341631 

        sir0 |    .005986    .005142     1.16   0.245    -.0041004    .0160725 

        ccr0 |   .0490757   .0136054     3.61   0.000     .0223875    .0757639 

        irs0 |   .0737845   .0116403     6.34   0.000      .050951    .0966181 

       _cons |   2.141864   1.336482     1.60   0.109     -.479763     4.76349 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

     sigma_u |  1.0503453 

     sigma_e |  .25770162 

         rho |  .94322152   (fraction of variance due to u_i) 

------------------------------------------------------------------------------ 

F test that all u_i=0:     F(327, 1462) =    96.86           Prob > F = 0.0000 

 

. estimates store   fe1a; 

 

.xtreg logRB  doador estatal EstatInd logPIB eco_free lrf0 lbr0 xrs0 sir0 ccr0 irs0, 

vce(robust) fe; 

 

Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      1800 

Group variable: grupoid                         Number of groups   =       328 

 

R-sq:  within  = 0.5975                         Obs per group: min =         1 

       between = 0.0134                                        avg =       5.5 

       overall = 0.0560                                        max =         9 

                                                F(9,327)           =         . 

corr(u_i, Xb)  = -0.0464                        Prob > F           =         . 

                              (Std. Err. adjusted for 328 clusters in grupoid) 

------------------------------------------------------------------------------ 

             |               Robust 
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       logRB |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

      doador |  -.0279231   .0165852    -1.68   0.093    -.0605503    .0047042 

     estatal |  (omitted) 

    EstatInd |   .0559398   .0738892     0.76   0.450    -.0894183     .201298 

      logPIB |  -.0549775   .1520401    -0.36   0.718    -.3540776    .2441225 

    eco_free |   .0342544   .0057655     5.94   0.000     .0229122    .0455965 

        lrf0 |  -.2345033   .0422168    -5.55   0.000     -.317554   -.1514525 

        lbr0 |  -.1271501    .016416    -7.75   0.000    -.1594445   -.0948557 

        xrs0 |   -.333833   .0422186    -7.91   0.000    -.4168875   -.2507786 

        sir0 |    .005986   .0028042     2.13   0.034     .0004694    .0115027 

        ccr0 |   .0490757   .0077952     6.30   0.000     .0337406    .0644108 

        irs0 |   .0737845   .0078599     9.39   0.000     .0583223    .0892468 

       _cons |   2.141864   .6281791     3.41   0.001     .9060813    3.377646 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

     sigma_u |  1.0503453 

     sigma_e |  .25770162 

         rho |  .94322152   (fraction of variance due to u_i) 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

. estimates store   fe1aRobust; 

 

. xtreg    logRB  doador estatal EstatInd logPIB eco_free  lrf0 lbr0 xrs0 sir0 ccr0 irs0 , re; 

 

Random-effects GLS regression                   Number of obs      =      1800 

Group variable: grupoid                         Number of groups   =       328 

 

R-sq:  within  = 0.5972                         Obs per group: min =         1 

       between = 0.0519                                        avg =       5.5 

       overall = 0.1026                                        max =         9 

 

Random effects u_i ~ Gaussian                   Wald chi2(11)      =   2174.76 

corr(u_i, X)       = 0 (assumed)                Prob > chi2        =    0.0000 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

       logRB |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

      doador |   .1356398   .1087267     1.25   0.212    -.0774606    .3487401 

     estatal |   1.159736   .3119358     3.72   0.000     .5483534    1.771119 

    EstatInd |   .0709371   .0386984     1.83   0.067    -.0049103    .1467845 

      logPIB |  -.0507789   .3065813    -0.17   0.868    -.6516673    .5501095 

    eco_free |   .0337059    .007595     4.44   0.000     .0188199    .0485919 

        lrf0 |  -.2314609   .0637822    -3.63   0.000    -.3564716   -.1064501 

        lbr0 |  -.1255117   .0196063    -6.40   0.000    -.1639392   -.0870841 

        xrs0 |  -.3319359   .0508788    -6.52   0.000    -.4316565   -.2322153 

        sir0 |   .0060954   .0051493     1.18   0.237     -.003997    .0161878 

        ccr0 |   .0485555   .0136277     3.56   0.000     .0218457    .0752653 

        irs0 |   .0732769   .0116574     6.29   0.000     .0504288    .0961249 

       _cons |   1.921546   1.339566     1.43   0.151    -.7039554    4.547046 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

     sigma_u |  1.0074602 

     sigma_e |  .25770162 

         rho |  .93858797   (fraction of variance due to u_i) 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

. estimates store   re1a; 

 

.xtreg logRB  doador estatal EstatInd logPIB eco_free lrf0 lbr0 xrs0 sir0 ccr0 

irs0,vce(robust) re; 

 

Random-effects GLS regression                   Number of obs      =      1800 

Group variable: grupoid                         Number of groups   =       328 

 

R-sq:  within  = 0.5972                         Obs per group: min =         1 

       between = 0.0519                                        avg =       5.5 

       overall = 0.1026                                        max =         9 

 

Random effects u_i ~ Gaussian                   Wald chi2(11)      =    682.75 

corr(u_i, X)       = 0 (assumed)                Prob > chi2        =    0.0000 

 

                              (Std. Err. adjusted for 328 clusters in grupoid) 

------------------------------------------------------------------------------ 

             |               Robust 

       logRB |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

      doador |   .1356398   .1113715     1.22   0.223    -.0826443    .3539238 

     estatal |   1.159736    .518034     2.24   0.025     .1444084    2.175064 



183 

 

 

    EstatInd |   .0709371   .0726202     0.98   0.329    -.0713959    .2132701 

      logPIB |  -.0507789    .152923    -0.33   0.740    -.3505024    .2489446 

    eco_free |   .0337059   .0057458     5.87   0.000     .0224443    .0449675 

        lrf0 |  -.2314609   .0420555    -5.50   0.000    -.3138881   -.1490336 

        lbr0 |  -.1255117   .0163773    -7.66   0.000    -.1576105   -.0934128 

        xrs0 |  -.3319359   .0421556    -7.87   0.000    -.4145594   -.2493124 

        sir0 |   .0060954   .0028081     2.17   0.030     .0005916    .0115992 

        ccr0 |   .0485555   .0078328     6.20   0.000     .0332036    .0639075 

        irs0 |   .0732769   .0078446     9.34   0.000     .0579017     .088652 

       _cons |   1.921546   .6263533     3.07   0.002     .6939156    3.149175 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

     sigma_u |  1.0074602 

     sigma_e |  .25770162 

         rho |  .93858797   (fraction of variance due to u_i) 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

. estimates store   re1aRobust; 

 

.    hausman fe1a re1a; 

                 ---- Coefficients ---- 

             |      (b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B)) 

             |      fe1a         re1a        Difference          S.E. 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

      doador |   -.0279231     .1356398       -.1635629        .1350263 

    EstatInd |    .0559398     .0709371       -.0149972        .0054032 

      logPIB |   -.0549775    -.0507789       -.0041986               . 

    eco_free |    .0342544     .0337059        .0005485               . 

        lrf0 |   -.2345033    -.2314609       -.0030424               . 

        lbr0 |   -.1271501    -.1255117       -.0016384               . 

        xrs0 |    -.333833    -.3319359       -.0018971               . 

        sir0 |     .005986     .0060954       -.0001094               . 

        ccr0 |    .0490757     .0485555        .0005202               . 

        irs0 |    .0737845     .0732769        .0005077               . 

------------------------------------------------------------------------------ 

                           b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg 

            B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg 

    Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic 

 

                 chi2(10) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) 

                          =       16.68 

                Prob>chi2 =      0.0818 

                (V_b-V_B is not positive definite) 

 

.gllamm logRB doador estatal EstatInd logPIB eco_free lrf0 lbr0 xrs0 sir0 ccr0 

irs0,i(grupoid)adapt; 

 

Running adaptive quadrature 

Iteration 0:    log likelihood =  -2348.835 

Iteration 1:    log likelihood = -1521.5964 

Iteration 2:    log likelihood = -1155.1801 

Iteration 3:    log likelihood = -999.91977 

Iteration 4:    log likelihood = -810.12684 

Iteration 5:    log likelihood = -800.98924 

Iteration 6:    log likelihood =  -800.9057 

Iteration 7:    log likelihood =  -800.9057 

 

Adaptive quadrature has converged, running Newton-Raphson 

Iteration 0:   log likelihood =  -800.9057  (not concave) 

Iteration 1:   log likelihood =  -800.9057   

Iteration 2:   log likelihood = -800.90381   

Iteration 3:   log likelihood = -800.90381   

  

number of level 1 units = 1800 

number of level 2 units = 328 

  

Condition Number = 2472.4478 

gllamm model 

log likelihood = -800.90381 

------------------------------------------------------------------------------ 

       logRB |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

      doador |   .1340586   .1090787     1.23   0.219    -.0797317    .3478488 

     estatal |   1.159424   .3141594     3.69   0.000     .5436826    1.775165 

    EstatInd |   .0705918    .038508     1.83   0.067    -.0048825    .1460662 

      logPIB |  -.0509179   .3048443    -0.17   0.867    -.6484018     .546566 

    eco_free |   .0337209   .0075524     4.46   0.000     .0189184    .0485233 

        lrf0 |  -.2315195   .0634223    -3.65   0.000     -.355825   -.1072141 
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        lbr0 |    -.12555   .0194963    -6.44   0.000    -.1637621   -.0873379 

        xrs0 |   -.331979   .0505919    -6.56   0.000    -.4311373   -.2328206 

        sir0 |   .0060939   .0051202     1.19   0.234    -.0039415    .0161294 

        ccr0 |   .0485706   .0135506     3.58   0.000     .0220119    .0751294 

        irs0 |   .0732894   .0115916     6.32   0.000     .0505704    .0960085 

       _cons |   1.920958   1.332015     1.44   0.149    -.6897422    4.531659 

------------------------------------------------------------------------------ 

Variance at level 1 

------------------------------------------------------------------------------ 

  .06594715 (.00242945) 

Variances and covariances of random effects 

------------------------------------------------------------------------------ 

***level 2 (grupoid) 

    var(1): 1.0342692 (.08222875) 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

. estimates store gllamm_mod1; 

 

.  gllapred niv2, ustd; 

(means and standard deviations will be stored in niv2m1 niv2s1) 

Non-adaptive log-likelihood: -1947.9175 

-3308.7552 -3015.3338 -2713.4180 -2432.2841 -2157.0309 -1882.2435   

-1613.9667 -1337.2451 -1060.7339  -896.1971  -828.3466  -805.8966   

 -801.1515  -800.9038  -800.9038   

log-likelihood:-800.90381 

 

.  gllapred niv1, pearson; 

(residuals will be stored in niv1) 

Non-adaptive log-likelihood: -1947.9175 

-3308.7552 -3015.3338 -2713.4180 -2432.2841 -2157.0309 -1882.2435   

-1613.9667 -1337.2451 -1060.7339  -896.1971  -828.3466  -805.8966   

 -801.1515  -800.9038  -800.9038   

log-likelihood:-800.90381 

 

.  histogram niv1, normal xtitle (Análise de resíduos Modelo 1 - Nível); 

(bin=32, start=-11.386346, width=.50907416) 

 

. histogram niv2m1, normal xtitle (Análise de resíduos Modelo 1 - Nível BG); 

(bin=32, start=-2.1115264, width=.16562455) 

 

. gllamm, robust; 

Non-adaptive log-likelihood: -1947.9175 

-3308.7552 -3015.3338 -2713.4180 -2432.2841 -2157.0309 -1882.2435   

-1613.9667 -1337.2451 -1060.7339  -896.1971  -828.3466  -805.8966   

 -801.1515  -800.9038  -800.9038   

number of level 1 units = 1800 

number of level 2 units = 328 

Condition Number = 2472.4478 

  

gllamm model 

log likelihood = -800.90381 

Robust standard errors 

------------------------------------------------------------------------------ 

       logRB |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

      doador |   .1340586    .110691     1.21   0.226    -.0828918    .3510089 

     estatal |   1.159424   .5164046     2.25   0.025     .1472893    2.171558 

    EstatInd |   .0705918    .072721     0.97   0.332    -.0719387    .2131224 

      logPIB |  -.0509179   .1524633    -0.33   0.738    -.3497405    .2479047 

    eco_free |   .0337209   .0057186     5.90   0.000     .0225126    .0449291 

        lrf0 |  -.2315195   .0418694    -5.53   0.000     -.313582    -.149457 

        lbr0 |    -.12555    .016301    -7.70   0.000    -.1574994   -.0936006 

        xrs0 |   -.331979   .0420276    -7.90   0.000    -.4143515   -.2496064 

        sir0 |   .0060939   .0027996     2.18   0.030     .0006068    .0115811 

        ccr0 |   .0485706   .0078037     6.22   0.000     .0332756    .0638657 

        irs0 |   .0732894    .007808     9.39   0.000     .0579861    .0885927 

       _cons |   1.920958   .6236108     3.08   0.002     .6987037    3.143213 

------------------------------------------------------------------------------ 

Variance at level 1 

------------------------------------------------------------------------------ 

  .06594715 (.00912111) 

Variances and covariances of random effects 

------------------------------------------------------------------------------ 

***level 2 (grupoid) 

    var(1): 1.0342692 (.08174003) 

------------------------------------------------------------------------------------ 


