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RESUMO

Apesar do crescimento apresentado nos últimos anos, o mercado de capitais

brasileiro encontra-se, em alguns aspectos, distante da realidade encontrada em países

desenvolvidos, sendo razoável dizer que se encontra em estágio anterior aos daqueles.

Dentre as principais divergências que se encontram, estão duas relacionadas à

estrutura de propriedade das empresas, foco deste trabalho. A primeira concernente à

participação de investidores institucionais, que ainda não alcançaram a dimensão

observada no mercado internacional; a segunda, refere-se à alta concentração de ações

ordinárias, bem como controle e poder de tomada de decisão.

 À semelhança de trabalhos desenvolvidos no mercado norte-americano,

procurou-se verificar a influência da estrutura de propriedade no retorno de mercado das

empresas, com base na análise estatística de135 ações de 112 empresas brasileiras.

Os resultados indicam uma relação significante e positiva entre a variável

retorno e as participações acionárias de insiders ownership (acionista administrador) e

investidores institucionais.

Em relação as variáveis fundamentalistas, verificou-se que apenas o índice valor

contábil/preço (book-to-market) foi consistente na explicação da variável resposta,

sendo a mais representativa para a qualidade de ajuste do modelo.
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1- INTRODUÇÃO

1.1 - CONSIDERAÇÕES GERAIS

Em 1958, MODIGLIANI e MILLER publicaram um dos principais trabalhos da

Moderna Teoria de Finanças. Partindo de alguns pressupostos, como a inexistência de

impostos e de custos de falência e transação, concluíram que o administrador financeiro

seria incapaz de alterar o valor da empresa através apenas de modificações em sua

estrutura de financiamento.

Após este trabalho, vários autores se empenharam, com base na desconsideração

de alguns desses pressupostos, na busca de uma teoria capaz de explicar a existência de

diferentes estruturas de capital, entre eles os próprios MODIGLIANI e MILLER (1963),

que posteriormente consideraram o benefício fiscal dos impostos.

JENSEN e MECKLING (1976) analisaram tal estrutura voltados para outra

importante dimensão, que não os custos relacionados às fontes de recursos utilizados no

financiamento das empresas, mas à quantidade relativa de títulos de propriedade detidos

por insiders (participantes da administração) e outsiders (investidores sem papel direto

na administração da firma), concentrando-se sobre a estrutura de propriedade, e

desenvolvendo aquela que seria chamada  Teoria de Agência.

HARRIS e RAVIV (1991) analisaram alguns dos trabalhos mais recentes sobre

estrutura de capital, entre eles os modelos baseados nos custos de agência.

A maioria destes trabalhos abordam o impacto do insider ownership

(administradores detentores de ações), buscando elucidar o comportamento dos

managers em diferentes níveis de participação na propriedade das empresas.

MURPHY e MOH'D (1997), a fim de verificarem a influência da estrutura de

propriedade no retorno de mercado das empresas, estudaram esse relacionamento
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incluindo em seu modelo, além da participação de insider ownership, uma segunda

variável, até então,  desconsiderada em trabalhos anteriores: a participação do investidor

institucional.

Tal inclusão resultou do grande volume negociado pelos institucional investors

na movimentação diária da NYSE – New York Stock Exchange – freqüentemente

superior a 50% . O imenso volume de capital disponível tornou-os grandes acionistas

em muitas das principais empresas norte-americanas, guardando para si participação

relevante no processo de tomada de decisões e controle das corporações, o que pode

levar a conflitos de interesse com os demais grupos de investidores.

A perda de valor resultante do conflito de agência do capital próprio,

denominado por JENSEN e MECKLING (1976) como custos de agência do patrimônio,

será o objeto de estudo deste trabalho, que analisa a relação entre a estrutura de

propriedade e o retorno de mercado das empresas brasileiras.
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1.2 – PROBLEMA DE PESQUISA

  Uma característica marcante da sociedade moderna por ações consiste na

difusão da propriedade entre inúmeros investidores. Tal difusão pode ocasionar a

separação entre propriedade e controle, resultando em um conflito natural de agência

entre os acionistas outsiders (que não fazem parte da administração da empresa) e seus

agentes administradores.

É possível visualizar como uma das formas de reduzir os custos de agência

oriundos desta relação o aumento da participação de insiders ownership, o que na teoria

traria em uníssono o interesse de ambas as partes. Contudo, os resultados empíricos

sobre a participação deste grupo de investidores são poucos transparentes,

demonstrando a necessidade de novas pesquisas e metodologias de análise.

Um outro ponto a ser considerado refere-se à participação de outsiders

stockholders na estrutura de propriedade da empresa, o que pode levar a conflitos de

interesses, na tentativa de maximização da utilidade individual. Dentro deste grupo,

deve-se ressaltar a crescente participação do investidor institucional, podendo resultar

em concentração relevante de poder de voto, bem como de influência na direção e

controle da empresa.

Tais observações remetem-nos ao seguinte questionamento: " Qual a influência

da estrutura de propriedade representada pelas variáveis insider ownership e

investidor institucional no retorno de mercado das empresas brasileiras?"
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1.3 – JUSTIFICATIVA / RELEVÂNCIA

O histórico do mercado de capitais brasileiro, quando comparado aos mercados

de outros países desenvolvidos ou emergentes, apresenta menor participação no

fornecimento de recursos para investimentos. Vários fatores contribuíram para isso,

dentre eles, principalmente, a grande participação do setor bancário na intermediação

desses recursos.

Isto se deve, em grande parte, aos 25 anos de economia inflacionária que, dentre

outros fatores como automatização de processos e ganho de escala, possibilitaram aos

bancos excelentes condições de crescimento, estrangulando, por outro lado, o mercado

de recursos à longo prazo.

Com o controle da inflação após o Plano Real pôde-se observar a

desintermediação financeira – definida por BALINO (1995) como a diminuição da

participação das instituições financeiras bancárias na internediação de recursos –

representada pela diminuição da participação do setor financeiro no PIB (ANEXO VI)

e, concomitantemente, ao aumento da participação do mercado de capitais no

financiamento de investimentos, resultando inicialmente num fenômeno de abertura de

capital das empresas.

Observa-se, conjuntamente com o desenvolvimento do mercado de capitais,  o

crescimento do número e patrimônio de investidores institucionais, que se constituem

em organizações que negociam grandes volumes de valores mobiliários, como fundos

mútuos, companhias de seguros, fundos de pensão, fundos de sindicatos, entre outros.

Tais investidores são visualizados como os principais provedores de recursos

para investimentos em todo o mundo, podendo futuramente comandar as operações de

varejo dos mercados financeiros, o que faz com que surja a necessidade de se analisar as

características deste investidor como, concentração de investimentos (ações ordinárias

ou preferenciais, componentes do IBOVESPA ou não), bem como sua influência no

mercado de financiamento como um todo.
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Uma característica importante do mercado brasileiro refere-se a alta

concentração de ações ordinárias, bem como o controle e o poder de decisão nas

empresas, fazendo com que, freqüentemente, o principal acionista seja presidente

executivo (ou do conselho de administração). Tal fato, associado à necessidade de

maiores considerações sobre a influência do insider ownership, tornam sua análise

relevante.

A análise do impacto da estrutura de propriedade representada pela participação

de insider ownsership e investidores institucionais sobre a taxa de retorno das empresas

apresenta grande relevância, ao verificar se, à semelhança do trabalho de MURPHY e

MOH'D (1997) desenvolvido no mercado americano, tais variáveis oferecerem melhor

poder de explicação aos modelos utilizados na precificação de ativos do mercado

brasileiro.

1.4 – HIPÓTESES

A análise do efeito da estrutura de propriedade apresenta grande importância ao

verificar a natureza de seu efeito sobre o retorno de mercado das empresas. O

desenvolvimento deste trabalho procurará validar uma das seguintes hipóteses:

H0 – Não há relação significativa entre estrutura de propriedade e as taxas de retorno

das empresas.

H1 – Há relação significativa entre estrutura de propriedade e as taxa de retorno das

empresas.

Os trabalhos desenvolvidos no mercado norte-americano apresentam resultados

conflitantes, tornando tal abordagem uma incógnita, podendo o estudo do mercado

brasileiro com suas especificidades contribuir para a elucidação desta questão.
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1.5 – OBJETIVOS

O objetivo geral deste trabalho consiste na avaliação da influência da estrutura

de propriedade, representada por insiders ownership e investidores institucionais, no

retorno de mercado das empresas brasileiras, utilizando a metodologia de MURPHY e

MOH’D (1997).

Como objetivos específicos têm-se:

A) Analisar o efeito de insiders ownership no retorno de mercado das empresas;

B) Analisar a influência do investidor institucional  no retorno de mercado das

empresas;

C) Verificar o efeito das variáveis fundamentalistas - beta, valor de mercado e

índice valor contábil da ação/preço - sobre o retorno; e,

D) Verificar a concentração de investidores institucionais em ações

preferenciais, ordinárias e componentes do IBOVESPA.
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1.6 – ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO

O presente trabalho está estruturado em 5 (cinco) seções. A primeira seção –

Introdução, corresponde às considerações iniciais, às questões orientadoras da

pesquisa, à justificativa, aos objetivos geral e específicos, às hipóteses e à estruturação

da dissertação.

A seção 2 – Fundamentação Teórica, traz a abordagem da teoria que compõem o

referencial teórico desta pesquisa.

A seção 3 - Metodologia, apresenta a descrição metodológica utilizada na análise

do tema.

A seção 4 – Apresentação dos Resultados, traz os testes estatísticos bem como a

análise dos resultados.

A seção 5 - Conclusão, apresenta as conclusões e considerações finais da pesquisa.
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2 – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A análise da estrutura relacionada na parte direita do balanço contábil -

denominada estrutura de capital - composta pelas origens dos recursos financiadores dos

investimentos empresariais apresenta vasta fonte de estudos e investigações para se

obter aquela que seria a estrutura ótima de capital, ou seja, a estrutura capaz de

maximizar o valor de mercado da empresa.

Em 1976, JENSEN E MECKLING analisaram a estrutura de capital voltados

para outra importante dimensão, que não os custos relacionados às fontes de recursos

utilizados no financiamento das empresas, mas para a quantidade relativa de títulos de

propriedade detidos por insiders (participantes da administração) e outsiders

(investidores sem papel direto na administração da firma), concentrado-se sobre a

estrutura de propriedade e desenvolvendo aquela que seria chamada  Teoria de Agência.

 Neste trabalho, tentar-se-á verificar a influência da estrutura de propriedade no

retorno de mercado das empresas, tendo como referência a teoria e os trabalhos

empíricos desenvolvidos nos últimos anos, os quais serão apresentados a seguir.

2.1 – ESTRUTURA DE CAPITAL

A moderna teoria de capital iniciou-se com o trabalho de MODIGLIANI e

MILLER (1958). Com base nos resultados encontrados, os autores apresentaram duas

importantíssimas proposições:

I) O valor da empresa sem capital de terceiros é igual ao da empresa com

capital de terceiros, sendo que nenhuma estrutura de capital é melhor ou

pior do que outra para os acionistas das empresas.
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II) O retorno esperado do capital próprio está diretamente associado ao

endividamento, já que o risco do capital próprio se eleva com o

endividamento.

Essas proposições indicaram que os administradores não seriam capazes de

alterar o valor da empresa apenas reorganizando a composição do financiamento da

mesma.

A teoria leva a concluir que os quocientes entre capital de terceiros e capital

próprio das empresas poderiam ser qualquer um, sendo simples conseqüência de

decisões aleatórias da administração a respeito de quanto tomar emprestado e de quanto

emitir de novas ações.

MODIGLIANI e MILLER (1958) demonstraram, ainda, que o custo médio de

capital da empresa não pode ser reduzido com a substituição de capital próprio por

capital de terceiros, embora o capital de terceiros possa ser considerado menos

dispendioso.

A explicação para tal, deriva do fato de que, à medida em que a empresa

aumenta o capital de terceiros, o capital próprio remanescente torna-se mais arriscado, o

que elevaria seu custo e compensaria a vantagem obtida com a maior utilização de

capital de terceiros. Os autores concluíram que os dois efeitos se compensam,

exatamente, de modo que o valor da empresa e o custo total de capital terminam por ser

insensíveis ao grau de endividamento.

Neste estudo, os autores partiram de alguns pressupostos, de certa forma, poucos

realistas, como a inexistência de custos de corretagem, de falência, de impostos, entre

outros.

Apesar desses presupostos serem poucos reais, o resultado de irrelevância é de

grande importância, uma vez que, a indicação de quais  condições tornam a estrutura de

capital irrelevante proporciona indícios a respeito do que seria necessário para que a
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mesma o fosse e, conseqüentemente, afetasse o valor da empresa. Esse trabalho

demarcou o início da pesquisa sobre estrutura de capital. Surgiram, posteriormente,

vários estudos concentrados nos efeitos do relaxamento dos seus pressupostos, com o

objetivo de desenvolver uma teoria mais realista. Destaca-se, ainda, outro trabalho de

MODIGLIANI e MILLER (1963), no qual consideraram em seu modelo o benefício

fiscal dos impostos.

O objetivo principal da empresa e, conseqüentemente, do administrador

financeiro consiste na criação de valor através das decisões de investimento. Contudo, a

empresa também deve criar valor com suas decisões de financiamento, podendo

constituir-se em fontes de valor presente líquido1 os impostos, os custos de insolvência

e os custos de agência, referidos abaixo.

1) EFEITO DOS IMPOSTOS

Em 1963, MODIGLIANI e MILLER publicaram um artigo considerando a

inexistência de impostos. Ao classificarem o pagamento de juros como despesas,

concluíram que se todos os outros pressupostos fossem mantidos, este tratamento seria

capaz de propiciar um benefício fiscal às empresas que utilizam capital de terceiros, o

que levaria a uma situação de 100 % de financiamento via dívidas.

Esta peculiaridade da legislação fiscal propicia o subsídio  do financiamento de

capital de terceiros, por parte do governo, podendo resultar em diminuição do

pagamento de impostos e, conseqüentemente, em maiores retornos para os acionistas.

                                                
1 BRIGHAM,  E .  F .  e  HOUSTON,  J .  F . ,  Fundamen tos  da  Moderna  Admin i s t r ação

Finance i ra ,  Rio  de  jane i ro ,  Campus ,  1999.
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2) EFEITO DOS CUSTOS DE FALÊNCIA

Um outro pressuposto considerado por MODIGLIANI e MILLER (1958)

consiste na inexistência de custos ao anunciar falência, o que na prática pode ter um

custo considerável. As empresas que se encontram nesta situação incorrem em despesas

legais e contábeis bastante elevadas, além de enfrentar dificuldades para reter clientes,

fornecedores e funcionários.

É provável que quanto maior a participação de dívidas na estrutura de capital de

uma empresa, maiores seriam os problemas relacionados à falência, dentre eles, seus

custos, o que poderia levar as corporações a elevarem seus níveis de endividamento.

Os custos relacionados à falência apresentam dois componentes: a probabilidade

de sua ocorrência e os custos oriundos das dificuldades financeiras.

3) EFEITOS DOS CUSTOS DE AGÊNCIA DO CAPITAL PRÓPRIO

A utilização de capital de terceiros é uma relação de agência clássica podendo

vir acompanhada dos conflitos de interesse entre acionistas e credores. Esses conflitos

que são ampliados quando há dificuldades financeiras impõe custos de agency à

empresa.

Dentro deste contexto, os acionistas podem adotar tipos de estratégias egoístas2

capazes de  prejudicar os credores e favorecer a si próprios. Essas estratégias ocasionam

custos, que podem reduzir o valor de mercado das empresas, além do fato de que quem

acaba arcando com os custo dessas estratégias egoístas são os próprios acionistas, uma

vez que, os credores cientes da iminência de dificuldades financeiras elevam suas taxas

de juros, fazendo com que os acionistas paguem por esses custos adicionais.

                                                
2 ROSS, S. A., 1995,  pág. 330.
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HARRIS E RAVIV (1991) resumiram as teorias mais recentes sobre estrutura de

capital em função de quatro variáveis de grande representatividade na justificativa de

sua composição, duas das quais estão diretamente relacionadas à estrutura de

propriedade. A seguir, apresentam-se algumas observações dos autores em relação à

cada variável.

A) MODELOS BASEADOS NO CUSTO DE AGÊNCIA

Este modelo consiste na principal área de pesquisa na explicação da estrutura de

capital. Segundo HARRIS e RAVIV (1991), uma significante fração dos esforços de

pesquisadores nos últimos 10 anos tem sido devotadas a modelos em que a estrutura de

capital pode ser determinada por custos de agência em função do conflito de interesses.

JENSEN e MECKLING (1976) argumentam que uma estrutura de capital ótima

pode ser obtida pelo trading off dos custos de agência das dívidas, contra seus

benefícios.

B) MODELOS BASEADOS NA ASSIMETRIA DAS INFORMAÇÕES

As principais predições da teoria de informações assimétricas referem-se às

reações do preço da ação, à comercialização e subscrição de títulos, à medida de

alavancagem e, se empresas observam um pecking order (ordem de importância) na

subscrição de títulos.

Esse modelo identifica três tipos de assimetria:

ü Interação do investimento com a estrutura de capital – Ao constatar que um projeto

apresenta valor presente líquido, cabe aos administradores captar recursos que o

viabilizem. O administradores podem, ainda, preferir recursos de terceiros pelo fato
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de não necessitar apresentar o projeto. Contudo, quando os investimentos são de

grande porte, normalmente os recursos são captados junto aos proprietários.

ü Sinalização pela proporção do total da dívida - Os administradores sabem da real

distribuição de probabilidade dos retornos da empresa. Contudo, esta é uma

informação interna e confidencial, o que faz com que os credores não tenham como

avaliar corretamente os riscos da concessão. Assim, o gestor deve ajustar o nível de

endividamento e capital próprio de forma a alcançar a sua maximização, embora tal

nível pudesse não ser alcançado se a real distribuição de probabilidade dos retornos

da empresa fosse conhecida.

ü Gerenciamento da aversão ao risco do proprietário - O administrador ajusta a

estrutura de capitais de forma a maximizar sua satisfação em função do grau de

aversão ao risco do proprietário.

C) MODELOS BASEADOS NA INTERAÇÃO COM O MERCADO DE

PRODUTOS E INSUMOS

Esses modelos tentam demonstrar que a composição da estrutura de capital está

relacionada à forma ou ao tipo de produção de uma empresa, ou ao tipo de insumo

utilizado por ela. Representam uma nova forma de entender a estrutura de capital como

um processo de especialização das empresas em determinados mercados.

Essa teoria aborda a relação entre estrutura de capital, estratégia de mercado do

produto ou características de produtos e insumos, focando o efeito da estrutura de

capital sobre a disponibilidade futura de produtos, prestações de serviços, qualidade dos

produtos e o jogo de negociação entre management e fornecedores de insumos.
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D) MODELOS BASEADOS NA FORMA DE CONTROLE DO

PROPRIETÁRIO

Esses modelos surgiram a partir de estudos dos processos de takeover (aquisição

hostil) ocorridos em várias empresas. Normalmente, empresas com maior nível de

controle apresentam baixo nível de endividamento, o que significa que o proprietário

não está sempre disposto a assumir os riscos da alavancagem financeira.

As teorias examinadas sob esta ótica podem ser vistas como teorias de estrutura

de capital de curto-prazo decididas em resposta à iminentes ameaças de takeover, já que

uma estrutura ótima de capital derivada desses modelos pode ser implementada em

resposta à atividades de aquisição hostil.

Após esta breve revisão relacionada à estrutura de capital, foca-se, em particular,

a estrutura de propriedade, objeto de análise deste trabalho, bem como seu efeito no

retorno de mercado das empresas.
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2.2 – TEORIA DE AGÊNCIA

Em contraste com a maior parte da literatura relacionada à teoria das

organizações surgiram, nas duas últimas décadas, trabalhos que foram desenvolvidos

com o objetivo de apresentar uma teoria capaz de explicar como os conflitos de

interesses dos indivíduos participantes são conduzidos dentro de um equilíbrio

organizacional para produzir a maximização da riqueza do proprietário. Para tanto,

observaram-se os diversos tipos de organizações e, conseqüentemente, os direitos

inerentes a seus participantes, como importante fonte de estudos. As especificidades

desses direitos determinam como os custos e recompensas serão alocados entre os

participantes de qualquer organização, sendo sua elaboração geralmente efetuada

através de contratação, incluindo o dos managers.

Com o objetivo de desenvolver uma Teoria de Estrutura de Propriedade,

JENSEN e MECKLING (1976) integraram elementos da Teoria de Agência, de

Finanças e do direito de propriedade abordando questões importantes como custos de

agência, sua relação com o tema "separação e controle", entre outras questões

relacionadas ao assunto.

Segundo, JENSEN e MECKLING (1976), uma relação de agência pode ser

definida como um contrato, no qual uma ou mais pessoas (o principal) contrata um

indivíduo (o agente), para o exercício de alguma função de interesse, a qual envolve

delegação de autoridade e poder de tomada de decisões.  Se ambas as partes da relação

são maximizadoras de utilidade, há boas razões para se acreditar que o agente nem

sempre agirá no melhor interesse do principal, o que pode resultar em custos de

agência. Tais custos podem ser resumidos em:

ü Custos de monitoramento incorridos pelo principal, na tentativa de evitar atitudes

que comprometam sua utilidade, podendo realizar auditorias, exigir relatórios

internos, entre outros.
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ü Custos de certificação de comprometimento incorridos pelo agente, o qual pode

contratar um empresa de avaliação externa ou uma auditoria, ou ainda aceitar

restrições contratuais com o objetivo de mostrar que suas ações e intenções não são

prejudiciais ao principal.

ü Perdas residuais, que podem ser entendidas como o valor resultante da divergência

entre as decisões do agente e as decisões que realmente maximizariam a utilidade do

principal.

Ao observar que a relação entre acionistas e gerentes de uma corporação se

ajusta claramente a uma relação de agência, não seria surpresa descobrir que a questão

associada com a "separação de propriedade e controle" nas organizações modernas de

propriedade difusa estão intimamente associadas com o problema de agência.

O foco do trabalho, de JENSEN e MECKLING (1976), está na implicação

comportamental dos direitos de propriedades especificados em contratos entre

proprietários e managers de empresas, representando o primeiro de inúmeros trabalhos

realizados que contribuíram para elucidar as relações de agência no contexto

organizacional e sua influência no desempenho das corporações, principalmente com

relação aos custos de agência.

Diante do montante que esses custos podem assumir e da impossibilidade de

monitorar as atividades dos managers, a custo zero, KIMURA, LINTZ, e SUEN (1998),

partindo de alguns pressupostos básicos de simplificação, apresentaram em seu trabalho

uma forma de mensurar o valor máximo a ser despendido com as atividades de

prevenção e monitoramento dos custos de agência utilizando o modelo de precificação

de opções de Black e Scholes (vista a empresa como um opção de compra).

A análise dos custos de agência tornou-se uma das principais correntes que

buscam entender as diferentes estruturas de capital e propriedade das organizações,

podendo influenciar, ou até mesmo, determinar tais estruturas.
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A literatura mais recente sobre a Teoria de Agência argumenta que os conflitos

de interesse entre os diferentes stakeholders da empresa podem influenciar suas taxas de

retorno e, conseqüentemente, impedir a maximização de riqueza dos acionistas.

Observa-se em vários trabalhos a idéia de que, em função do natural conflito de agência

entre os acionistas outsiders – que não fazem parte da administração da empresa – e

seus agentes administradores, seria razoável visualizar o aumento do número de insiders

ownership (administradores acionistas) como uma das formas de reduzir os custos de

agência oriundos desta relação.

Contudo, os resultados empíricos não são nada claros a esse respeito.

MUELLER3, apud MURPHY e MOH’D (1997), encontrou como resultado de seu

trabalho, uma relação negativa entre performance financeira e o nível de insider

ownership. Uma explicação para tal deriva do fato de que gerentes com grandes

participações em uma companhia podem desviar fundos para o seu próprio benefício

pessoal, transferindo riqueza dos demais acionistas para si mesmo.

STULZ (1988) e McCONNELL (1990) também encontraram uma relação

negativa entre estas variáveis, oferecendo como explicação o fato de que o investimento

em grandes quantidades de ações, reduziria a capacidade de diversificação do gerente,

tornando-o avesso ao risco.

Estes são apenas dois de vários trabalhos desenvolvidos que envolvem o conflito

de interesse entre os diferentes stakeholders das organizações, para os quais os

resultados são muito pouco transparentes.

Serão apresentados a seguir, aspectos relativos a perda de valor resultante do

conflito de agência do capital próprio, denominado por JENSEN E MECKLING (1976)

como custos de agência do patrimônio, através da análise da relação entre managers,

insiders e outsiders stockholders associada aos temas governança corporativa e

estrutura de propriedade.

                                                
3 MUELLER, D., “Profits in the Long Run”, Cambridge University Press, 1986.
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2.3 – ESTRUTURA DE PROPRIEDADE E GOVERNANÇA

CORPORATIVA

Nos últimos anos, a Estrutura de Propriedade e a Governança Corporativa têm

estado em grande evidência  como possíveis determinantes da performance empresarial.

A seguir, serão apresentados alguns aspectos relacionados ao assunto.

2.3.1 - ESTRUTURA DE PROPRIEDADE

STEWART e GLASSMAN (1993) apresentaram, em seu trabalho, aspectos

relacionados aos métodos de reestruturação de empresas, com base numa revisão de

cerca de 300 operações de reestruturação financeira ocorridas na década de 80, nos

EUA. O resultado mais importante encontrado foi que, na maioria dos casos, a

reestruturação de companhias conduzem a um contínuo aumento no valor de mercado e

na performance operacional das empresas. A partir desse resultado, convenceram-se de

que a reestruturação realmente ocasiona mudanças estruturais e diretivas nos caminhos

que as companhias estão percorrendo.

Nesse trabalho, os autores puderam observar a existência de aproximadamente

20 métodos utilizados em reestruturação, sendo que, uma das categorias está

diretamente relacionada à estrutura de propriedade - Reestruração de Companhias. Os

quais foram subdivididos em três categorias:

1) Reestruturação de Ativos;

2) Reestruturação em Unidades de Negócios; e,

3) Reestruturação das Companhias - Mudanças na estrutura de propriedade

original através da (a) emissão de novas formas de débito, ações preferenciais,

ou ações ordinárias; b) participação em recompras; c) alavancagem ESOP

(Employee Stock Ownership Plan); alavancagem cash-outs ou alavancagem
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buyouts (aquisição de controle); ou mais radicalmente, d) venda completa,

liquidação ou split-ups da empresa.

De acordo com os estudos de TANZER (1999), apresentam-se dois tipos de

estruturas de propriedade nos mercados financeiros:

1) Estrutura de Propriedade Baseada no Mercado ou Estrutura Externa; e,

2) Estrutura de Propriedade Interna.

Sendo que, a estrutura de propriedades baseada no mercado ou estrutura

externa apresenta as seguintes características:

Ø  A maior parte da propriedade das ações distribui-se por grupos de

indivíduos e instituições muito dispersos;

Ø Os administradores são, em regra, pouco controlados pelos proprietários,

uma vez que constituem um grupo muito disperso; e,

Ø A monitorização e a disciplina dos gestores é conduzida pelo próprio

mercado de capitais. Caso o valor do acionista não seja mantido ou

melhorado, o mesmo pode reagir com a venda da sua participação, ou a

sociedade pode tornar-se alvo de um takeover (Mudança no controle

acionário de uma companhia através de uma oferta de compra amistosa ou

hostil).

Ainda, segundo TANZER (1999), em mercados de ações ativos onde esteja

presente esse tipo de estrutura externa, os acionistas têm capacidade através do mercado

de capitais e dos seus direitos de voto de obrigar os administradores a atuar na defesa do

seu interesse. Desde que, estejam devidamente organizados e qualificados para isto, o

que nem sempre acontece na prática. Assim, os investidores institucionais detentores de

um patrimônio suficientemente grande e sustentados por uma estrutura profissionalizada

podem desempenhar um papel mais significativo na salvaguarda dos interesses dos
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proprietários mediante diversas medidas, tais como a representação no Conselho de

Administração e a capacidade para exercer pressão sobre os processos de tomada de

decisão da sociedade através de negociações particulares com os administradores.

Encontram-se, ainda, nos trabalhos de EISENBERG (1999) outras vantagens do

sistema de mercado bastante óbvias:

Ø O mercado pode operar com elevada liquidez e volume de transações, permitindo a

captação facilitada  de recursos, além de uma eficiente fixação de preços para

empresas já estabelecidas.

Ø Facilidade na constituição e dinamização de novas empresas que necessitem de

investimentos elevados.

Ø Presença de um grande número de investidores, volume de transações e grau de

liquidez do mercado facilitando as operações.

Em relação ao outro tipo de estrutura - Estrutura de Propriedade Interna,

TANZER (1999) apresenta  como característica principal a concentração de propriedade

e o controle por grupos identificáveis de "elementos internos", cujos interesses estão

representados no Conselho de Administração.

Nesse tipo de estrutura, segundo o autor, a propriedade é geralmente detida por

membros da mesma família, entidades industriais aliadas, bancos e holdings, que têm

relações estáveis de longa data com a sociedade. Nessa estrutura, a monitorização e a

disciplina dos administradores dependem fortemente da prestação de contas dos

membros do Conselho de Administração perante os acionistas que representam.

Observando-se o mercado interno, conclui-se que a estrutura de propriedade

predominante no Brasil apresenta características presentes na Estrutura de Propriedade



21

Interna. Destacam-se como algumas das principais características do mercado de

capitais brasileiro4:

ü O alto grau de concentração da propriedade das ações (notadamente aquelas com

direito a voto);

ü Os altos custos de manutenção da estrutura de capital aberta;

ü A precária proteção aos acionistas minoritários, propiciada em parte pela estrutura

de propriedade além da falta de uma legislação competente; e

ü A  baixa liquidez.

SIQUEIRA5, apud CORRÊA e VIEIRA (2000), apresentou dados referentes  a

estruturas de corporate governance presentes no Brasil com base em uma amostra de

278 empresas registradas em bolsa.

Dessas empresas, apenas 21%, apresentaram uma estrutura de controle que pode ser

considerada dispersa (o maior acionista detendo menos de 20% do controle); 48% se

encontram em uma categoria em que o controle de propriedade é considerado

dominante (o maior acionista detém entre 20% e 50% do controle) e em 31% o controle

é majoritário (o maior acionista detém mais de 50% do controle).

                                                
4 CORRÊA e VIEIRA (2000)
5 SIQUEIRA, T. V. (1998). “Concentração da Propriedade nas Empresas de Capital Aberto”. In: Revista
do BNDES. Rio de Janeiro.V.5, N.º 10. Dez.
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Quadro 1 - Participação Relativa do Maior Acionista sobre o Total de Ações

CONCENTRAÇÃO DA PROPRIEDADE

Dispersa

(até 20%)

Dominante

 (entre 20% e 50%)

Majoritária

 (acima de 50%)

N.º de Companhias 59 134 85

% 21,22 48,20 30,58

Fonte: Elaborada a partir de dados de Siqueira, 1998: 45, apud CORREA e VIEIRA (2000)

Segundo CORRÊA e VIEIRA (2000), a situação se agrava quando são

consideradas apenas as ações com direito a voto, denominadas ordinárias. A

concentração dessas ações torna-se mais evidente, fator que deve ser considerado na

análise da influência da estrutura de propriedade na performance das corporações.

Quadro 2 -Participação Relativa do Maior Acionista no Total de Ações com

Direito a Voto (em %)

CONCENTRAÇÃO DA PROPRIEDADE

Dispersa

(até 20%)

Dominante

(entre 20% e 50%)

Majoritária

(acima de 50%)

N.º de Companhias 21 69 188

% 7,55 24,82 67,63

Fonte: Elaborada a partir de dados de SIQUEIRA, 1998: 45, apud CORREA e VIEIRA (2000)

É importante ressaltar que, no mercado norte americano, a concentração das

ações ordinárias detidas pelos três principais acionistas é de 12%, ao passo que no

Brasil a mesma compreende 63% (Gazeta Mercantil, 23/9/99).

Após esta breve descrição das características relacionadas à Estrutura de

Propriedade presentes no mercado brasileiro, volta-se aos estudos de TANZER (1999),

onde o autor apresenta algumas das vantagens propiciadas por  adeptos dos dois tipos de

estrutura de propriedade:
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• O sistema de propriedade "interna" permite que os administradores fiquem em

melhor posição de suportar a pressão dos acionistas para atingirem resultados de

curto prazo.

• Nos sistemas "internos", os proprietários estão melhor posicionados para ter uma

visão de longo prazo dos interesses da sociedade e dos seus acionistas. Argumentam

ainda que, em períodos de baixo desempenho, um grupo de acionistas colocado

internamente está em melhores condições de confrontar os managers e de forçar

mudanças do que acionistas dispersos.

• No sistema "baseado no mercado" argumentam que, conforme demonstra a

experiência dos mercados britânico e norte-americano, a avaliação das sociedades

no mercado não assenta necessariamente em previsões de curto prazo, uma vez que

pondera igualmente a posição de longo prazo das sociedades no mercado, os seus

ativos incorpóreos e a qualidade dos seus recursos humanos.

• O sistema baseado no mercado apresenta-se mais preparado para lidar com

mudanças nas forças de trabalho e nos mercados de produtos, já que managers

ficam mais aptos a ler os sinais do mercado e servir-se das novas tecnologias.

De acordo com EISENBERG (1999), os aspectos relativos à direção e ao

controle das organizações inerentes à Estrutura de Propriedade são de grande relevância,

pois podem ser vistos como uma tecnologia a ser utilizada no planejamento e gestão

organizacional. Caso, as organizações não adotem a melhor tecnologia de direção e

controle poderão não sobreviver, devido a perda de eficiência frente às sociedades bem

dirigidas e controladas, ou por não suportarem um custo de capital mais elevado, ou,

ainda, até mesmo verem-se diante de ambos os problemas.

Em seu estudo, EISENBERG (1999) relacionou os principais fatores capazes de

determinar a natureza e a eficiência da direção e controle das organizações,

mencionados a seguir.
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a) Regras Estruturais – Consistem nas regras que norteiam as relações entre o

conselho de administração e o quadro executivo, assim como as regras

relacionadas com a composição do conselho de administração.

b) Instituições Econômicas e Sociais - Consistem no âmbito do funcionamento

das empresas. Neste contexto, destaca-se a natureza dos mercados acionistas;

a estrutura do sistema bancário e de outros sistemas de financiamento às

empresas; a tendência das empresas de se associarem (ou não); o papel dos

trabalhadores; e, por fim, as características do controle acionista – em

particular, o grau de concentração ou dispersão do controle acionista bem

como o peso dos investidores institucionais e seu nível de intervenção na

gestão das sociedades.

c)  Ofertas Públicas de Aquisição Hostis -  As ofertas públicas de aquisição são

um importante aspecto a ser considerado na direção e controle das

sociedades, porque permitem transferir ativos para os agentes que obtêm a

sua máxima valorização, além do fato da ameaça de uma aquisição hostil

incentivar os gestores a maximizar lucros para evitar a aquisição.

d) Informação - Um quarto aspecto da direção e controle das sociedades

consiste nas normas relativas à apresentação de relatórios financeiros e de

relatórios sobre negócios importantes. Essas normas abrangem várias áreas –

normas relacionadas à divulgação de negócios importantes, normas

contabilísticas e regras relativas ao papel oficial dos auditores.

e) Normas Sociais - Um outro aspecto da direção e controle das sociedades

consiste nas normas sociais relevantes para os agentes econômicos. A

precaução e a lealdade que os gestores revelam no exercício das suas funções

podem estar mais sujeitas à influência das normas sociais do que pelos

códigos de responsabilidade.
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f)  Objetivo da Empresa - Consiste no objetivo que se atribui às empresas num

dado país – em particular, se o objetivo é maximizar o lucro dos acionistas

ou promover os interesses, tanto dos acionistas como de outros grupos

envolvidos na organização, como os trabalhadores e os credores.

2.3.2 – GOVERNANÇA CORPORATIVA

A expressão Governança Corporativa originou-se da expressão inglesa

"Corporate Governance". Apesar de ser um tema relativamente antigo, o interesse por

esse assunto bem como esta denominação, mostram-se bastante recentes, pouco mais de

15 (quinze) anos.

Segundo VENTURA (2001), defini-se Governança Corporativa de várias

formas, podendo-se entendê-la como o sistema que engloba todas as relações

econômicas entre sócios de uma mesma empresa, todas as relações econômicas entre

esses sócios e suas empresas e a forma como esses sócios administram as suas

empresas.

Em seu estudo, o autor definiu alguns dos princípios determinantes da boa

Governança Corporativa, citados a seguir.

• Transparência das operações junto aos agentes envolvidos no processo de

governança corporativa, principalmente, acionistas;

• Eqüidade e justiça no tratamento a todos os acionistas; e,

• Responsabilidade ou Prestação de Contas (accountability) dos agentes diretamente

envolvidos na gestão das operações, ou seja, Conselho de Administração e Diretoria

Executiva.
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Além dos princípios supra-citados, deve-se considerar a existência de um código

de ética a ser seguido por seus agentes - acionistas, conselho de administração, diretoria,

auditor independente, e conselho fiscal - reconhecido necessário para a prática da boa

Governânca Corporativa capaz de alocar mais eficientemente os recursos da sociedade,

através do aumento do número de investidores capazes de direcionar seus investimentos

com maior segurança para as empresa que adotam tal prática. A utilização da

Governança Corporativa na disciplina e controle das relações econômicas de capital –

investimentos de renda variável – contribuiu acentuadamente para o crescimento de sua

importância.

De acordo com o artigo publicado no Gazeta Mercantil (07/02/01), a diretoria da

CVM - Comissão de Valores Mobiliários – prioriza 4 pontos relacionados a esse

assunto dentro do projeto de reforma da Lei 6.404 (Lei das S/A): a proteção aos

acionistas minoritários; a prática da Governança Corporativa; a transparência; e, a

eficácia das decisões judiciais relativas a empresa e da própria autarquia.

IBGC – Instituto Brasileiro de Governança Corporativa - em 1998,

apresentou  os resultados da 1ª Pesquisa sobre Governança Corporativa no Brasil

realizada nos moldes da pesquisa desenvolvida pela NACD - National Association of

Corporate Directors. O objetivo principal desta pesquisa consistiu na verificação da

sintonia entre as idéias, conceitos, opiniões e reais práticas correntes de Governança

Corporativa no Brasil.

Nessa pesquisa, os acionistas mostraram-se cada vez mais interessados nos

processos de Governança Corporativa e, apesar da existência de 946 empresas de capital

aberto registradas em bolsa no Brasil (sendo negociados os papéis de aproximadamente

450 destas empresas), há muitas que, apesar de não terem a obrigação formal de

constituir Conselhos de Administração, estão instituindo-os para garantir uma melhor

governabilidade da organização.

A pesquisa mostrou que, mesmo nas empresas familiares e nas que têm

proprietários individualmente identificáveis, os processos de profissionalização dos
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conselhos são claros e as exigências para a escolha dos conselheiros são cada vez

maiores. Constatou-se, também, que as preocupações dos Presidentes de Conselhos

ainda estão focadas principalmente no desempenho corporativo, embora se observe a

alta preocupação com o planejamento estratégico, a ética corporativa e a independência

dos conselheiros.

Segundo os coordenadores dessa primeira pesquisa, a preocupação principal foi

alcançar empresas de primeira grandeza no cenário nacional, representantes de uma

parcela significativa do PIB brasileiro. A amostra foi composta por 120 empresas, com

escritórios centrais nas principais praças brasileiras (São Paulo, Rio de Janeiro, Porto

Alegre, Belo Horizonte, Curitiba, Recife e Salvador) sendo realizadas entrevistas com

seus Presidentes do Conselho ou CEOs.

Alguns resultados já eram tidos como previsíveis pelos coordenadores da

pesquisa como o fato dos grupos estrangeiros apresentarem, em grande parte, conselhos

apenas consultivos e não de administração, efetivamente. Contudo, outros se

apresentaram de certa forma surpreendentes, ao constatar-se que muitas empresas de

Sociedade Limitada ou S/A de Capital Fechado têm Conselhos de Administração

efetivos e atuantes.

A seguir, encontra-se um resumo dos principais resultados apresentados na

pesquisa.



28

1) A escolha dos conselheiros é feita basicamente pelos Acionistas e Presidentes.

Gráfico 1 – Eleição dos Conselheiros

Fonte: IBGC, 1ª Pesquisa sobre Governança Corporativa no Brasil, 1998.

2) Os principais representantes do Conselho são os Acionistas com (51,2%),

Fornecedores (14,0%), Instituições (11,6%), Sindicatos (7,0%) e outros grupos (4,6%).

Gráfico 2 – Principais Representantes dos Conselhos

Fonte: IBGC, 1ª Pesquisa sobre Governança Corporativa no Brasil, 1998.
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3) Classificação do Conselho Quanto a Atuação :

 Pró-ativo (35,1%), Monitorador (32,4%) e Passivo e "A voz do Dono" (29,7%).

Gráfico3 – Classificação do Conselho Quanto à Atuação

Fonte: IBGC, 1ª Pesquisa sobre Governança Corporativa no Brasil, 1998.

4) A porcentagem do capital das companhias pesquisadas pertencentes a investidores

institucionais é de 1 a 25% (32,4%) e de 26 a 50% (24,3%).

Gráfico 4 – Participação de Investidores Institucionais nas Companhias

Pesquisadas

Fonte: IBGC, 1ª Pesquisa sobre Governança Corporativa no Brasil, 1998.
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5) Sobre a visão geral dos acionistas ativos, os entrevistados acham que a maioria

geralmente adota atitudes responsáveis (57,5%); e 25,0% que eles interferem, com

freqüência, em áreas além da sua competência.

6) Embora haja para a maioria (59,5%) um conflito entre os interesses dos investidores

de curto prazo e os das corporações, eles consideram muito positivas (51,4% entre

excelente, muito boa e boa) as relações das companhias com os investidores

institucionais.

7) Para 70,3%, não existe uma tendência de que as companhias estejam sujeitas a uma

disputa de representação, do tipo tomada de controle hostil, envolvendo a mudança de

controle nos próximos cinco anos. Entretanto, há um equilíbrio nas respostas quando

se trata de uma tendência de aquisição das companhias nos próximos cinco anos

(48,6% de não e 43,2% de sim). E uma inversão total, quando 59.5% contra 37,8%

acreditam na tendência de que as companhias estejam sujeitas a uma fusão nos

próximos cinco anos.

 8) Para a quase totalidade dos entrevistados (97,3%), o Conselho está envolvido no

planejamento estratégico da companhia, assim como seus conselheiros têm de fato uma

influência nesse planejamento.

De acordo com seus organizadores, os resultados obtidos nessa pesquisa

mostram grande semelhança com os resultados da pesquisa mundial da NACD, talvez

pelo fato da amostra ter privilegiado empresas de porte maior, mais profissionalizadas,

com alguma prática de Governança Corporativa, mais expostas à economia globalizada,

com presença de investidores estrangeiros e, em grande número de casos, de capital

aberto.
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2.3.2.1 - ESTRUTURA DE PROPRIEDADE E GOVERNANÇA CORPORATIVA

NO MERCADO NORTE-AMERICANO

EISENBERG (1999) apresenta três períodos seccionados por mudanças na

estrutura de propriedade do mercado norte-americano:

• Em 1932, A. A. Berle e Gardner Means demonstraram que a estrutura

acionista, em muitas das 200 maiores empresas dos Estados Unidos,

caracterizava-se por um grau de dispersão extremamente elevado, à medida

em que nenhum acionista detinha mais de 5% das ações da empresa, fazendo

com que o controle efetivo sobre a condução dos negócios e a orientação

estratégica se detivesse nas mãos dos managers.

• Num estudo posterior, o economista Robert Larner demonstrou que, em

1963, 160 das 200 maiores empresas não-financeiras dos Estados Unidos não

tinham qualquer acionista que detivesse 10% da empresa, observando-se,

contudo, o aumento da concentração de propriedade.

• Atualmente, verifica-se que o padrão de controle acionista nas empresas dos

Estados Unidos mudou substancialmente, quando comparado ao vigente na

década de 30. Apesar das grandes posições acionistas continuarem a ser uma

excepção, se não encontra também uma dispersão acionista extremamente

elevada como observado anteriormente. Investidores institucionais detêm

hoje entre 50% e 60% do capital das empresas, apresentando-se

relativamente concentrado, o que faz com que um número relativamente

pequeno de instituições represente freqüentemente uma parte significativa

das ações em circulação de uma determinada empresa.

De acordo com EISENBERG (1999), na última década, os acionistas

institucionais assumiram um papel cada vez mais ativo na direção e controle das

sociedades. Entretanto, por diversos fatores, incluindo conflitos de interesses e custos de

coordenação, os acionistas institucionais não exercem controle, mesmo quando detêm
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posições de 50% ou mais numa empresa. Em geral, usam o seu poder e influência com

grande moderação. Desta forma, apesar da ascensão dos investidores institucionais nos

Estados Unidos, o panorama das empresas norte-americanas é caracterizado por um

grau de dispersão relativamente elevado do controle acionista e por uma enorme

liquidez.

No mercado norte-americano é quase inevitável que os quadros dirigentes

detenham o controle efetivo das empresas de capital disperso, o que pode ocasionar dois

problemas observados a muito por JENSEN e MECKLING (1976):

• A prática de atos de gestão para benefício próprio dos managers; e,

• A manutenção de um quadro executivo ineficaz na gestão das empresas.

Esses problemas são geralmente tratados como agency-cost issues (questões

relativas a custos de representação), sendo que para controlá-los, surgiram diversas

práticas complementares citadas por EISENBERG (1999): aquisições hostis;

investidores institucionais ativos; normas rigorosas relativas à apresentação de

relatórios; e, deveres fiduciários rigorosos além de estruturas de supervisão dos

conselhos de administração.

2.3.3 – INSIDERS OWNERSHIP

Uma das principais questões de agência referem-se ao relacionamento entre

managers e proprietários. Inúmeros são os trabalhos que tentam analisar o

comportamento do administrador,  frente a vários níveis de propriedade de ações.

A separação entre propriedade e controle, impulsionada pela difusão acionária

presente nas sociedade modernas de capital aberto, fez com que surgissem formas

capazes de controlar as atitudes do administrador no melhor interesse dos proprietários.
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Este nível de controle depende, em parte6 (1) dos custos de acompanhamento da

administração, (2) dos custos de implantação dos mecanismos de controle e (3) dos

benefícios deste controle.

Associados à estratégia de controle, existem alguns mecanismos citados por

Ross (1995), capazes de prender os interesses dos administradores aos dos acionistas, a

saber:

1) Os acionistas determinam a composição do conselho de administração com seus

votos. Assim sendo, os acionistas controlam o conselho, que por sua vez seleciona os

administradores.

2) Podem ser elaborados contratos com a administração, incluindo esquemas de

remuneração, tais como as opções de compra de ações, para que a administração tenha

incentivos para se preocupar com os objetivos dos acionistas. Um outro mecanismo é

representado por ações de desempenho. Essas ações são dadas aos executivos com base

no desempenho da empresa, medido pelo lucro por ação e outros critérios semelhantes.

3) Se o preço das ações de uma empresa cair em demasia em decorrência de má

administração, a empresa pode vir a ser adquirida por um grupo de acionistas, por uma

outra empresa, ou por um investidor individual, através de um takeover (aquisição

hostil). Numa operação como essa, a alta administração da empresa quase sempre é

substituída, fazendo com que a mesma se sinta pressionada a tomar decisões que

estejam de acordo com os interesses dos acionistas. O temor de um takeover incentiva

os administradores a tomar decisões que maximizem o preço das ações.

4) A concorrência no mercado de trabalho de executivos pode forçá-los a atuar segundo

os interesses dos acionistas. Caso contrário serão substituídos. As empresas que

estiverem dispostas a pagar mais, atrairão bons administradores. É provável que essas

empresas sejam aquelas que paguem seus administradores com base no valor criado por

eles.

                                                
6 Ross (1995), pág 37
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Este trabalho, concentra-se, principalmente, no segundo item, que evidencia

como mecanismo de resolução do conflito entre managers e acionistas, o aumento do

número de insiders, através da oferta de ações aos executivos baseada no desempenho

da empresa, mensurado pelo lucro por ação ou critérios semelhantes.

Os aspectos relacionados a este assunto são objetos de apreciação, há bastante

tempo, como pode ser observado no texto abaixo.

“Não se deve esperar que os diretores de tais sociedades (por ações), porém, sendo

gestores do dinheiro de outras pessoas, e não do seu, cuidem dele com tanta atenção

quanto os sócios de companhia limitada o fazem. Tais como o administrador do

dinheiro de um homem rico, tendem a se preocupar com as pequenas coisas não do

ponto de vista de seu patrão, e tendem muito facilmente a se aproveitar dele. Portanto,

deve tender a haver negligência e desperdício, até certo ponto, na gestão de tal tipo de

empresa”7

A forma de remuneração dividida em fixa e variável, comumente encontrada no

mercado de trabalho, também se aplica aos grandes executivos das maiores empresas do

mundo. Essa forma constitui-se num importante ponto a ser considerado em relação aos

custos de agência, no que se refere à remuneração da alta hierarquia executiva das

corporações em função dos benefícios resultantes do alinhamento entre a satisfação do

manager e a maximização de riqueza dos proprietários.

Ao observar o papel da remuneração como forma de estimular o desempenho e

obter a tão bem-vinda maximização da riqueza dos acionistas, encontra-se ao longo dos

anos uma evolução, aparentemente, cada vez mais onerosa destas remunerações,

principalmente para as grandes empresas.

                                                
7 SMITH, Adam. The wealth of nations (1976). Edição Cannon. New York: Modern Library, 1937, p.
700, citado em JENSEN, M. C., MECKLING, W. Theory of the firm: managerial behavior, agency costs,
and ownership structure. Journal of Financial Economics, V. 3, 1976.
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Os volumosos salários fixos da alta hierarquia, em algumas organizações,

deixaram de representar a principal forma de remuneração de seus executivos, ao

basearem-se  em medidas de desempenho, atualmente, no valor de mercado das

empresas.

A literatura que se refere à ánalise da propriedade do patrimônio por gerentes,

onde é evidenciado o conflito de interesse entre managers e outside shareholders, tem a

visão de que o valor da empresa aumenta à medida em que os managers apostam no

aumento dos fluxos de caixa futuros da empresa. Um desses trabalhos, desenvolvido por

LELAND e PYLE8, apresenta resultados de que a participação patrimonial de managers

carregam informações para outside shareholders, sobre sua avaliação privada da

empresa.

STULZ (1988) abordou os efeitos do controle gerencial dos direitos de voto no

valor da empresa e na sua política de financiamento, considerando que um aumento na

fração de ações com direito a voto controlado pelo management, além de diminuir a

probabilidade de uma bem-sucedida oferta de aquisição, pode aumentar o prêmio

oferecido se uma  oferta de aquisição for feita.  Em função desse nível de controle

gerencial de ações com direito a voto  a riqueza dos acionistas pode então aumentar ou

diminuir.

 O autor enfatiza o fato de que a fração das ações com direito a votos,

controladas por gerentes, constitui um importante elemento da estrutura de propriedade

de empresas negociadas publicamente, apresentando como resultado que o valor da

empresa é positivamente relacionada a menores valores de á (fração detida por

administradores), e negativamente relacionada a grandes valores de á.

É importante ressaltar que o gerente pode mudar a fração dos votos que controla

através de mudanças na estrutura de capital, emendas no estatuto da corporação e pela

aquisição de clientes acionistas.

                                                
8 LELAND, H. e PYLE, D., 1977, "Information asymmetries, financial structure and financial
intermediation", Journal of Finance 32, 737-48.
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Os efeitos da dispersão de propriedade nas corporações sobre a remuneração de

seus executivos principais foram analisados por GOLDBERG e IDSON (1995). Ao

contrário de trabalhos anteriores, a abordagem da relação entre remuneração e

desempenho, bem como  o relacionamento organizacional com o grau de controle que

proprietários tem sobre os gerentes, apresentaram através da análise empírica resultados

de que a remuneração de CEO's não é uma representante adequada da remuneração de

executivos, visto que os efeitos de agência diferem significativamente através das

diferentes posições de executivos. Para tanto, deve-se considerar basicamente três

grupos de executivos principais em uma empresa: Chairman of the Board (CB) dirige as

reuniões do conselho; o Chief Executive Officer (CEO) tem várias responsabilidades

pela companhia, e o President (PRES) usualmente é o responsável pelas operações da

empresas.

GOLDBERG e IDSON (1995) concluíram que uma grande dispersão de

propriedade leva a maiores custos para o proprietário na coleta e disseminação de

informações a respeito da eficiência das decisões gerenciais, além de menores retornos

para cada stockholder pelo policiamento de ineficiências gerenciais, reduzindo dessa

forma os incentivos para o monitoramento das ações gerenciais, assim como a

habilidade dos acionistas para remover gerentes com desempenho insatisfatório,

criando, então, atrativos para que gerentes explorem suas posições relativamente

protegidas.

O ponto mais importante desse trabalho está na evidência de que empresas

geridas por seus proprietários apresentam problemas de agência significantemente

diferentes de empresas não geridas por seus proprietários.

Analisando, ainda, os efeitos da remuneração, RAPPAPORT (1999) observou

que, pelos sistemas de remuneração atuais, os seniors managers são recompensados

mesmo quando as companhias sob sua direção têm um desempenho abaixo das

expectativas dos acionistas.

De acordo com o autor, na década de 80, os movimentos de takeovers tornaram-

se um poderoso incentivo para que as empresas atrelassem a remuneração de executivos



37

aos preços das ações. No início de 1990, a direção das corporações estavam

convencidas de que o caminho seguro para alinhar os interesse de managers com

aqueles dos acionistas estava na manutenção das opções de ações como um grande

componente da remuneração de executivos, fazendo com que, em meados dessa década,

CEOs e outros gerentes seniors detivessem significativa propriedade de ações e opções.

 Nesse período, o mercado acionário estava em ascensão, fazendo com que o

pagamento dos executivos aumentasse, embora a correlação entre a remuneração de

CEOs e o mercado de ações não evidenciasse que a empresa estava desfrutando de um

desempenho superior, já que o mercado em ascensão pode substituir ou inflacionar a

performance empresarial.

LEVY (1999), abordou a forma mais recente de remuneração dos CEO's: a

aquisição de opções de compra de ações da empresa, na tentativa de  amarrar a

remuneração dos executivos à performance da companhia.

Várias críticas surgiram ao longo dos anos, sendo considerada a repactuação de

opções, como a mais recente de uma série de abusos na determinação de como os chefes

executivos são pagos. De acordo com um dos principais acionistas de uma empresa de

investimento de Washington, quando a empresa  realiza tal operação, está efetivamente

acumulando mais e mais dinheiro sobre os executivos que estão dirigindo a empresa

enquanto sua ação perde valor de mercado.

2.3.4 – INVESTIDOR INSTITUCIONAL

Outra importante relação de agência do patrimônio líquido, refere-se a insiders e

outsiders stockholders. Para efeito deste trabalho, analisou-se a influência de um

importante stockholder do mercado de capitais mundial, e que recentemente começa a

tomar vulto no mercado brasileiro – o investidor institucional –, que juntamente com o

insider ownership, representa a variável estrutura de propriedade no modelo de

regressão utilizado neste trabalho.
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2.3.4.1 - INVESTIDORES INDIVIDUAIS E INSTITUCIONAIS

Os investidores individuais são pessoas físicas ou jurídicas que participam

diretamente no mercado, seja comprando ou vendendo ações, para si próprias, por sua

conta e risco. Mesmo que utilizem os serviços de um consultor de investimentos ou de

uma sociedade corretora para fazer cumprir suas ordens de compra ou de venda na

Bolsa de Valores, ou que recebam orientação de alguém para tomar suas decisões, são

investidores individuais, agindo isoladamente em benefício próprio e com seus próprios

recursos.

O investidor institucional reúne recursos de um grupo de pessoas para aplicar em

negócios com ações. Forma uma carteira (conjunto de títulos de propriedade de pessoa

física ou jurídica) pertencente aos que lhe forneceram recursos para investir em seu

nome. São exemplos deste tipo de investidores institucionais: os fundos mútuos de

investimentos e os fundos de pensão.

Em outros casos, o investidor reúne recursos de um grupo de pessoas,

garantindo-lhes uma remuneração mínima ou um prêmio de seguro em caso de morte ou

acidente (por exemplo), aplicando esses recursos na compra de ações, voluntariamente

ou porque a lei determina. Entre este tipo de investidor institucional estão o BNDES –

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - e as Companhias de

Seguros.

Estes investidores são chamados de institucionais porque sua formação é

institucional, sendo suas atividades reguladas por lei e mantidas sob o controle das

autoridades governamentais. Sua característica mais importante, no entanto, é que ele

centraliza e toma decisões sobre grandes negócios de ações, podendo comprar e vender

grandes quantidades de uma só vez . Desta forma, pode afetar o comportamento do

mercado, alterando seu funcionamento.

Por outro lado, desde que haja investidores individuais em número

suficientemente grande para equilibrar o mercado e desde que sejam controlados e

regulados efetivamente pelas autoridades, eles podem exercer um papel muito
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importante de elemento estabilizador nas altas ou de dinamizador de mercado nas fases

depressivas.9

Os principais investidores institucionais podem ser resumidos em10:

a)  BNDES e suas subsidiárias

No início da década de 80, o governo autorizou que parte dos recursos do

PIS/PASEP fossem aplicados no mercado de ações e, o BNDES como administrador

destes fundos, o reponsável pela aplicação. Além disso, suas subsidiárias canalizam

esses recursos para empresas na forma de participações acionárias, sem, no entanto,

poder asssumir o controle acionário de tais empresas. Entretanto, em alguns casos, o

próprio BNDES tornou-se sócio de empresas, suas devedoras que, após repetidas

operações de empréstimo com aquele organismo, mostraram-se insolventes. Em alguns

casos, inclusive, o BNDES tornou-se acionista majoritário da empresa.

b) Fundos de Investimento

Os fundos mútuos de investimento são instrumentos de captação de pequenas

poupanças do público, para investi-las nos mercados de ações e de renda fixa. Os

recursos são obtidos mediante a venda de quotas, as quais devem ser recompradas

imediatamente quando solicitado por seus possuidores. O dinheiro é aplicado na

formação de uma carteira de títulos, sendo que, o patrimônio formado tem seu valor

determinado pela cotação dos papéis que o compõem. O valor de cada cota, em cada

momento, é obtido pela divisão do valor do patrimônio pelo número de quotas em

                                                
9 CNBV, Introdução ao Mercado de Ações, 1984.
10 Idem
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circulação. Assim, caso haja valorização dos títulos que constam da carteira, as quotas

se valorizam também.

Os tipos mais comuns são Fundos Mútuos de Ações, Fundos de Investimento

Financeiro e Fundos de Investimento Imobiliário.

c) Clubes de Investimento

Os clubes de Investimento correspondem a associações voluntárias de

investidores que se consorciam com a finalidade de realizar aplicações no mercado

acionário, administrando diretamente estas carteiras com a assistência e a assessoria das

Sociedades Corretoras. São instrumentos criados para ampliar a base acionária e

pulverizar a propriedade do capital acionário no mercado brasileiro. Difere dos fundos

mútuos de investimento por não haver obrigatoriedade de patrimônio mínimo.

d) Fundos Externos de Investimentos

São carteiras de títulos, principalmente ações, formadas por sociedades de

investimento sediadas no Brasil e constituídas, obrigatoriamente, por bancos de

investimento das sociedades corretoras. Estas sociedades captam recursos no exterior

para serem aplicados na compra de papéis em nosso País. Exceto pela complexidade

que envolve o ingresso de capital estrangeiro, por medidas de segurança, são bastante

semelhantes, na prática, aos demais fundos de investimentos, com a diferença que seus

acionistas são estrangeiros.
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e) Companhias de Seguros

Essas companhias, pelo investimento de suas reservas técnicas, tornam-se

investidores institucionais. As reservas técnicas são acumuladas para fazer frente ao

possível pagamento de sinistros ocorridos (reservas comprometidas) ou que,

probabilisticamente, possam ocorrer (reservas não comprometidas). Os títulos a serem

adquiridos deverão ser emitidos por sociedades anônimas de capital aberto, adquiridos

por subscrição ou no mercado secundário. Uma parte representativa das aplicações

devem ser feitas em papéis de sociedade abertas, desde que controladas por capitais

privados nacionais.

f) Entidades de Previdência Privada

As entidades de previdência privada são basicamente dois tipos: entidades

fechadas e entidades abertas.

As entidades fechadas são sociedades civis ou fundações, criadas com o objetivo

de instituir planos privados de concessão de benefícios complementares ou

assemelhados aos da previdência social, acessíveis aos empregados ou dirigentes de

uma empresa ou de um grupo de empresas (são os chamados fundos de pensão). Como

investidores institucionais, a regulamentação determina  que parte dos seus recursos

sejam aplicados na manutenção de uma carteira de ações. Estes recursos provêm de

contribuições de seus participantes, dos empregadores ou de ambos.

Existe uma descompensação entre o tamanho desses fundos de pensão e os

capitais das empresas brasileiras. Por esta razão, alguns fundos de pensão são acionistas

majoritários de grandes empresa. Essa descompensação faz com que fundos de pensão

de empresas estatais, e repartições públicas sejam grande acionistas em empresas

estatais, ou majoritários em empresas privatizadas. Como exemplo, pode-se citar o
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PREVI, fundo de pensão dos funcionários do banco do Brasil, com grandes

participações em várias empresas.

As entidades abertas têm como única finalidade a instituição de planos de

concessão de pecúlios ou de rendas, segundo normas gerais e técnicas aprovadas pelo

órgão normativo do Sistema Nacional  de Seguros Privados. Quando tem fins lucrativos

são organizados como sociedades anônimas; caso contrário, adotam a forma de

sociedades civis ou fundações.

Para garantia de todas as suas obrigações, estas entidades devem constituir

reservas técnicas, fundos especiais e provisões. Parte destes recursos devem ser

aplicados na formação de uma carteira de ações.

g) Empresas de Capitalização

 Instituições financeiras que oferecem ao público um tipo de poupança – os

títulos de capitalização – formado por pequenas parcelas mensais. O reembolso do

capital é geralmente feito após períodos superiores a dez anos, quando então o portador

do título recebe a quantia estabelecida, acrescida de juros. Esses rendimentos costumam

ser inferiores aos pagos pelas caderneta de poupança, mas os portadores de títulos de

capitalização concorrem mensalmente  a prêmios em dinheiro.

A importância desse tipo de investidor reserva-lhe assento no Conselho de

Administração da Bolsa de Valores de São Paulo, que é integrado por 10 conselheiros

efetivos, dos quais 6 são representantes das sociedades corretoras membros, 1 é

representante das Companhias, 1 investidor institucional, 1 representante de pessoa

física e 1 superintendente geral.

Os Investidores Institucionais negociam grandes volumes de valores

mobiliários. São responsáveis por entre 50% e 70% da negociação diária da bolsa de

NYSE11. Apresentam-se como um dos mais importantes participantes dos mercados de

                                                
11 MURPHY e MOH'D, 1997.
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dinheiro, em face de suas imensas massas de manobras, constituída pelos recursos

captados junto a seus investidores. Constituem-se nos profissionais da aplicação de

poupanças.12

Um sistema financeiro sólido capaz de propiciar  o máximo de eficiência na

intermediação de recursos, contribui relevantemente para o desenvolvimento econômico

do país, provendo o mercado de forma contínua no fomento às atividades de

investimento e expansão.

Entretanto, vários fatores podem alterar os níveis de intermediação financeira,

bem como seus custos. As taxas elevadas de inflação constituem-se num dos principais

fatores, podendo desestimular a intermediação, visto que, outras alternativas de

investimento tornam-se mais atraentes, como aquisição de moeda estrangeira ou

imobilização, na tentativa de garantir pelos menos um rendimento igual ao da

desvalorização monetária.

Em 1994, o Plano Real trouxe a tão esperada estabilização monetária. As taxas

de inflação reduziram-se, pela primeira vez, após décadas de forma contínua e

duradoura, tornando o ambiente propício ao desenvolvimento do mercado de capitais.

Observa-se neste momento dois fenômenos:

1) Um movimento de abertura de capital das empresas; e,

2) A reestruturação do setor bancário, devido à extinção do "imposto

inflacionário" tão benéfico a este setor durante os últimos 25 anos.

Essa estabilização veio contribuir para evolução do mercado financeiro, bem

como a maior utilização do mercado de capitais no financiamento das atividades

produtivas.

                                                
12CNBV, Mercado de Capitais, 1998, pág. 292.
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Atualmente, os maiores investidores do mercado de capitais brasileiros são as

instituições financeiras. Todavia, diante do aumento expressivo do volume de recursos

detidos pelos investidores institucionais e, a seguir a tendência do mercado mundial,

visualizam-se estes como os grandes provedores de recursos no futuro bem como o

principal investidor do mercado de capitais brasileiro13.

Os investidores institucionais brasileiros ainda não atingiram a maioridade, nem

a riqueza de recursos que identifica seus pares nos mercados internacionais. Ainda não

se pode afirmar serem eles os organismos propulsores da economia capitalista. Os

fatores que contribuíram para que não se alcançasse este nível são os seguintes14:

ü A sociedade brasileira, reconhecidamente sub-capitalizada, mantém estreitos e

contidos os mercados monetários;

ü A grande dificuldade na captação de recursos voluntários do público, em face de

concorrentes potenciais (outras formas de poupança);

ü O descontrole das finanças oriundos dos processos inflacionários; e,

ü Atos governistas capazes de interferir no mercado financeiro, nas instituições que o

compõem, na sociedade como um todo.

O último fator citado, pôde ser muito bem observado recentemente, com a

reforma da Lei das Sociedades Anônimas, em fase de aprovação no legislativo.

Analistas de mercado estimam que as empresas teriam de desembolsar 25% a mais do

que o montante necessário atualmente para fechar o capital, o que pode funcionar como

um fator de grande relevância na antecipação de futuras expectativas corporativas,

influenciando todo o mercado financeiro.

                                                                                                                                              

13 CNBV, Mercado de Capitais, 1998,  pág. 291.
14 CNBV, Mercado de Capitais, 1998, pág. 292.
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2.3.4.2 – EVOLUÇÃO HISTÓRICA DOS FUNDOS DE PENSÃO

Segundo MARTINEZ 15, apud BAIMA (1998), o primeiro fundo de pensão

surgido no Brasil, com as características de fundo fechado, foi a Caixa de Previdência

dos Funcionários do Banco do Brasil S.A. - PREVI, criada em 16.04.1904. Maior fundo

de pensão brasileiro, seu patrimônio representa mais de 20% do total dos fundos

existentes no Brasil, estando classificado como o 86° maior fundo do mundo do alto dos

seus US$ 17,516  .

Em 1967, surgiu o Fundo de Beneficência aos Funcionários do Banco de Estado

do Paraná S.A. – FUNBEP; e, em 1970, foi criada a Fundação Petrobrás de Seguridade

Social - PETROS. Na década de 70, surgiram a maioria dos fundos de pensão das

empresas estatais e suas subsidiárias, destacando-se os da Telebrás, Eletrobrás e Vale do

Rio Doce.

 O patrimônio dos fundos apresentou grande crescimento nos últimos anos. As

tendências mundiais mostram que, no futuro, os planos de pensão serão os maiores

provedores de recursos para investimentos em todo o mundo, comandando as operações

de varejo dos mercados financeiros, e fazendo com que os grandes fundos de empresas

multinacionais e corporações estatais percam espaço para um mercado pulverizado, de

pequenos grupos de indivíduos17.

O acentuado crescimento dos fundos de pensão, tanto em número de entidades,

quanto em volume de recursos administrados, bem como os problemas surgidos com os

antigos montépios – muitos dos quais se tornaram insolventes – são apresentados por

BAIMA (1998), como os responsáveis pela instituição da Lei n° 6.435, de 15.07.1977,

que dispõe sobre as entidades de previdência privada.

O fundos de pensão constituem-se no principal investidor institucional com um

patrimônio total de mais de 150 bilhões de reais no mercado nacional. No desempenho

                                                
15 MARTINEZ, Wladimir N. Primeiras Lições de Previdência. São Paulo: Editora Ltr, 1996.
16 Internacional Pension Funds and their Advisors (2000)
17 CNBV, Mercado de Capitais, 1998,  pág. 291.
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de sua atividade formadora de poupança estável de longo prazo, os fundos funcionam

como instrumentos de socialização de capital, permitindo o acesso dos trabalhadores aos

mais diversos investimentos do mercado de capitais.

De fato, “Se o socialismo for definido como a propriedade dos meios de

produção pelos trabalhadores – e essa não é só a definição ortodoxa, como também a

única rigorosa – então os Estados Unidos são a primeiro nação realmente socialista.”,

DRUKER (1977).

Apresentam-se a seguir alguns números relativos aos Fundos de Pensão no

Brasil.

Ao observar a tabela abaixo, vê-se que os fundos de pensão no Brasil

apresentam um patrimônio considerável, contudo aquém do patrimônio de países

desenvolvidos, alguns com um número de habitantes bem inferior como Suíça e

Alemanha.

Quadro 3 - Patrimônio dos Fundos de Pensão por País

País US$ bilhões
Estados Unidos 5.798

Japão 3.707
Reino Unido 964

Holanda 442

Suíça 367
Canada 273

Alemanha 163

Brasil 88
Fonte: Adaptado de International Pension Funds and their advisors, apud ABRAPP (2001).
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Quadro 4 - Relação Entre os Investimentos dos Fundos de Pensão e o PIB do Brasil

Ano Investimentos PIB Inv./PIB (%)

1991 36,8 795 4.6

1992 43,2 791 5.5

1993 59,9 930 7.2

1994 72,7 879 8.3

1995 74,8 916 8.2

1996 86,6 941 9.2

1997 101,0 976 10.3

1998 101,1 977 10.3

1999 125,9 1.010 12.5

2000 144,0 1.089 13.2

Nov-01 158,9 1.114 14.3

Fonte: ABRAPP, Estatísticas, Dez/01

Quadro 5- Carteira Consolidada por Tipo de Aplicação

DISCRIMINAÇÃO Dez/97

(%)

Dez/98

(%)

Dez/99

(%)

Dez/00

(%)

Nov/01

(%)

01. Ações 28.5 19.2 26.3 23.6 18.9

02. Imóveis 10.4 10.7 8.8 8.0 7.4

03. Depósito a prazo 7.6 9.7 4.6 4.6 3.2

04. Fund. Inv.  – RF 19.3 22.8 31.6 31.6 36.7

05. Fund. Inv.  – RV 10.7 10.2 12.2 12.2 11.4

06. Empréstimos a  Particip. 1.9 1.9 1.6 1.6 1.8

07.  Financiamento Imob. 4.5 4.4 3.4 3.4 2.9

08.Debêntures 3.9 3.6 2.5 2.5 2.0

09.Títulos Públicos 3.7 6.5 6.3 6.3 6.6

10.Outros 2.2 2.6 2.6 2.6 3.6

11. Operações c/ patrocinad. 7.4 8.4 0.1 0.1 0.2

Total 100 100 100 100 100

Fonte: Fonte: Adaptado de ABRAPP, Estatísticas, Dez/01
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Na primeira metade da década de 90, a principal aplicação dos fundos de pensão

foram as ações. Todavia, analisando o quadro acima pode-se observar a evolução da

aplicação em fundos de investimento de renda fixa e variável, evolução essa vista, pelos

administradores do fundo de pensão, como um forma simples eficiente e menos

dispendiosa de administrar recursos.

2.3.4.3 - COMPORTAMENTO DO INVESTIDOR INSTITUCIONAL NO

MERCADO DE CAPITAIS

Para este trabalho é de extrema importância que se apresente os aspectos

comportamentais desse tipo de investidor, bem como sua influência no mercado de

capitais.

TANZER (1999) aponta, como uma das principais mudanças ocorridas no

mercado financeiro mundial na última década, o aumento generalizado do nível de

ativos detidos e geridos por investidores institucionais. De acordo com o autor, há vinte

ou trinta anos, os investidores institucionais seguiam a regra da passividade, que se

refletia numa máxima de Wall Street : se não gostar da administração, venda; se não

vender, apoie a administração. Sob esta norma de passividade, tomar partido contra a

administração era uma alternativa descartada.

Entretanto, atualmente a situação é bastante diferente, pois os investidores

institucionais estão dispostos a votar contra as propostas da administração, a vender

suas posições na eminência de um takeover, pressionando freqüentemente a

administração, para que esta empreenda ações específicas e, por vezes, intervir quando

oportuno na consecução de mudanças na composição ou atuação do quadro executivo.

O papel a ser desempenhado pelos investidores institucionais depende, segundo

TANZER (1999), basicamente de dois aspectos:
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1) Restrições Reguladoras

 

Os investidores institucionais estão sujeitos a enfrentar diversas restrições

relacionadas com o seu envolvimento na gestão das empresas, que podem

decorrer de regras externas ou internas e de regras que lhes são aplicáveis.

Em alguns países, os investidores institucionais estão sujeitos à restrições

reguladoras de caráter geral, que os impedem de desempenhar um papel ativo no

controle das empresas das quais detêm títulos em carteira. A existência dessas

restrições faz com que o papel que os investidores institucionais possam

desempenhar na gestão das sociedades esteja limitado ao exercício passivo do

direito de propriedade, em vez de uma participação ativa na gestão dessas

sociedades.

É importante ressaltar, dentro deste contexto, as alterações constantes nas

regulamentações que envolvem o investidor institucional brasileiro,

principalmente os fundos de pensão, através de resoluções (Resolução 2720,

jan/00; Resolução 2791, dez/00; entre outras) evidenciando a falta de legislação

condizente com o importante papel desempenhado pelo mesmo.

2) Estrutura de Propriedade Presente no Mercado:

Num sistema de estrutura interna, os investidores institucionais têm

pouco poder de atuação no controle e poder de tomada de decisão.

Por outro lado, num sistema baseado no mercado, os investidores

institucionais têm potencialidades para desempenhar um papel significativo na

gestão das sociedades. Por exemplo, sem perder as vantagens de uma estrutura

de propriedade "externa", podem, devido ao seu patrimônio significativo na

sociedade e ao poder acionista associado, obter as vantagens inerentes à

estrutura de propriedade "interna" (citadas na seção 2.3) já que dispõem de

recursos e incentivos para atuarem como acionistas internos, propondo
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mudanças aos administradores das sociedades das quais detêm títulos em

carteira, sempre que o entenderem necessário.

Apesar do efeito de restrições reguladoras e da influência da estrutura de

propriedade, existem fatores de mercado capazes de incentivar a atuação dos

investidores institucionais no controle e direção das empresas.

 Entre os fatores que estimulam o Investidor Institucional à desenvolver um

papel ativo nas sociedade em que possui investimento, estão18:

ü Os proprietários de instrumentos de investimento institucionais procuram o

valor de acionista, isto é, administradores que sejam capazes de oferecer

rendimentos competitivos em termos de aumento das cotações e dividendos

que reflitam o custo do capital investido pelos seus membros. Em outras

palavras, geralmente os investidores não almejam quaisquer lucros, mas a

maior rentabilidade possível para seus investimentos;

ü Neste contexto, os investidores esperam igualmente que os gestores se

concentrem em linhas de atuação que constituem as suas "competências

fundamentais" e evitem estruturas empresariais opacas (mesmo

conglomerados) que encerrem um misto de linhas de negócio rentáveis e não

rentáveis;

ü O mercado acionista fornece informações utilizadas na mensuração do

desempenho das sociedades. A facilidade de acesso a essas informações e de

movimentação do capital, nos planos nacional e internacional, pelos

investidores, aumentam a pressão para que gestores articulem os objetivos de

investimento dos sistemas e atinjam esses objetivos, de modo a conseguirem

atrair capital a taxas competitivas; e,

                                                
18 Tanzer (1999).
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ü A maior dinâmica dos investidores funciona igualmente como incentivo aos

investidores institucionais para que explorem e desenvolvam vias de gerar o

máximo de rentabilidade para o capital dos investidores que administram.

Desta forma, a melhor opção disponível aos gestores para alcançarem os

objetivos de investimento que precisam atingir, pode não ser

necessariamente a de detentores passivos de patrimônio, mas a de

participarem ativamente na gestão das sociedades.

2.3.4.4 - MERCADO DE CAPITAIS BRASILEIRO E O INVESTIDOR

INSTITUCIONAL

Dois fatores podem ser considerados determinantes do nível de influência dos

investidores institucionais do mercado brasileiro, quanto ao controle e direção das

empresas:

1) Estrutura de propriedade interna, caracterizada pela grande concentração,

principalmente no tocante a ações com direito a voto, o que impede que o referido

investidor tenha participação ativa no controle e direção das empresas.

2)  Os investidores institucionais brasileiros ainda não atingiram a maioridade, nem a

riqueza de recursos que identifica seus pares nos mercados internacionais. No

mercado brasileiro, o maior participante no fornecimento de recursos são as

instituições financeiras além dos grupos estrangeiros.

Observados estes fatores delimitadores, apresentam-se alguns aspectos relacionados

ao comportamento deste investidor frente as empresas nas quais detêm participação

acionária.

 De acordo com a primeira Pesquisa sobre Governança Corporativa no Brasil,

realizada pelo IBGC em  1998, de um modo geral, o relacionamento das companhias

com seus acionistas pode ser considerado bom. Contudo, a interação com investidores

institucionais é relativamente pequena, apesar de na teoria as companhias estarem bem
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abertas à interferência de acionistas ativistas e ao fato dos investidores institucionais já

estarem presentes em boa parte das organizações, detendo fatias significativas do

capital.

Apesar dos dirigentes das companhias reconhecerem  um conflito teórico entre os

interesses das corporações e o dos investidores de curto prazo (geralmente o perfil

apresentado pelo investidor institucional), consideram como muito positiva a relação de

seus investidores institucionais com as companhias onde atuam.

O gráfico apresentado abaixo apresenta um perfil do investidor institucional

presente nas maiores empresas brasileiras, quanto à postura frente às negociações com

as empresas.

 Gráfico 5 – Postura do Investidor Insitucional Frente as Negociações com as

Empresas

Fonte: IBGC, 1ª Pesquisa sobre Governança Corporativa no Brasil, 1998.

Com o crescimento do patrimônio deste tipo de investidor, surge uma

necessidade, cada vez maior por parte da gerência dos fundos, de aprimorar a

administração desses recursos, quanto à formação de carteira, prazos de investimento,

entre outros fatores capazes de influenciar diretamente ou indiretamente o retorno de

mercado das empresas das quais detêm títulos.
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De acordo com BACHA19, apud BAIMA (1998), perdura, ainda, uma questão

em aberto — a decisão entre diversificar as aplicações para reduzir o risco de más

escolhas, ou concentrar  as aplicações com o objetivo de assegurar participação nos

grupos de controle das empresas, e, com isso, obter maior parcela dos lucros gerenciais.

Outra questão relevante com relação às participações acionárias dos fundos de

pensão, apresentada por BAIMA (1998), consiste na tendência a investimentos de curto

prazo, em conseqüência do monitoramento periódico dos retornos e cobrança

permanente dos curadores para obtenção de resultados acima da média.

Como vantagens da administração de participações societárias permanentes, que

devem ser levadas em consideração na seleção do portfólio e decisões de investimento

quanto a prazo, estão20:

1) Acompanhamento da empresa mais de perto, possibilitando melhor decisão

de investimentos adicionais ou desinvestimentos;

2) Facilidade para fiscalização da administração da empresa, protegendo

melhor o patrimônio ali investido;

3) Os representantes dos fundos de pensão que ocupam posição nos conselhos

de administração poderão levar contribuições relevantes à orientação dos

negócios das empresas; e,

4) Ações que fazem parte de blocos, em especial as que dão direito à

participação na administração da empresa, têm valores de mercado muito

superiores aos valores de ações isoladas de uma empresa.

                                                
19 BACHA, Edmar. O Papel dos Fundos de Pensão na Democratização do Capitalismo Brasileiro. Recife:
Anais do XVII Congresso Brasileiro dos Fundos de Pensão, 1996.
20 VENTURA, Luciano C. A Nova Postura dos Fundos de Pensão Como Acionistas Institucionais e a
Gestão de Suas Participações Acionárias Permanentes. Rio de Janeiro: Anais do XIV Congresso
Brasileiro dos Fundos de Pensão, 1993.
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No mercado norte-americano, a título de informação,  o período de permanência

de uma determinada ação em posse dos fundos de pensão foi reduzido de sete anos, no

início da década de 70, para menos de dois anos em 1997 (BAIMA, 1998). Para

GUTTMANN21 apud BAIMA(1998), em média, os fundos de pensão e outros

investidores institucionais vendem 40% de suas ações após um ano de sua aquisição.

A respeito dos fundos de pensão nacionais e sua articulação com o mercado de

capitais, destaca-se que os mesmos podem afetar a própria organização institucional do

financiamento, ao influir sobre a expansão dos mercados de capitais e eventualmente

por ter impactos sobre a democratização do capital. Eles são tidos como importantes

atores para minorar a lógica de curto prazo e a volatilidade dos capitais internacionais, e

como possíveis alavancadores de longo prazo.22

Recentemente, foi lançado no mercado um software intitulado Prophecy™,

baseado em um modelo de previsão do comportamento de investidores institucionais,

que segundo seus criadores, auxilia na avaliação do impacto que uma ação corporativa

teria sobre a base acionária das empresas, e conseqüentemente, sobre a sua capitalização

de mercado.

Tal fato ilustra, a preocupação crescente com a influência do institucional

investors.

O impacto desse tipo de investidor no mercado financeiro, bem como nas

empresas em que são participantes, tem sido objeto de análise nos últimos anos, face à

magnitude do assunto caracterizada pela imensa disponibilidade de recursos dos

investidores institucionais.

                                                
21 GUTTMANN, R. The Strategic Role of Pension Funds. Seminário Internacional Fundos de Pensão -
Novo Fator de Desenvolvimento na América Latina. UNICAMP/ABRAPP, São Paulo, 1997.
22 DAVIS, E. P. Pension Funds – Retirement-Income Security and Capita Markets. Na International
Perspective. New York: Oxford University Press, 1995, apud BAIMA (1998)
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2.4 – MODELOS DE AVALIAÇÃO DE ATIVOS

No início da década de 60, surgiu um dos principais modelos de avaliação de

ativos, denominado CAPM – Capital Asset Pricing Model.

 SHARPE (1964), LINTNER23 e TREYNOR24, apud ROSS (1997),

apresentaram os trabalhos que introduziram  esse modelo de precificação de suma

importância para a moderna teoria de finanças.

Em 1976, ROSS25 desenvolveu o APT – Arbitrage Pricing Model, como uma

alternativa ao CAPM, o qual obteve desde então grandes considerações na literatura

financeira.

A diferença básica entre os dois modelos,  consiste no fato do APT considerar,

não apenas o risco referente a correlação entre um título e a carteira de mercado (beta

do CAPM), mas também outros fatores de risco capazes de explicar o retorno de um

ativo, num modelo de múltiplos fatores. Segundo COPELAND (1988:193), o CAPM

pode ser apresentado como um caso especial do APT.  Embora ciente da importância

desse modelo de avaliação, conduz-se este trabalho restritamente ao Capital Asset

Pricing Model, apresentado-se nesta seção seus principais aspectos.

                                                
23 LINTNER, John. “The valuation of risk assets and the selection of risk investments in stock portfolios
and capital bugets”  Review of Economics and Statistics, fev 1965.
24 TREYNOR, Jack, “Toward a Theory of the Market Value of Risk Assets”, manuscrito não publicado.
25 ROSS, Stephen A. “The Arbitrage Theory of Capital Asset Pricing” Journal of Economic Theory, dez.
1976.
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2.4.1 – CAPM

Com base nos trabalhos de MARKOWITZ (1952) e TOBIN (1958), Sharpe,

Lintner e Treynor, apresentaram  estudos dos quais se originou o Capital Asset Pricing

Model, partindo das seguintes premissas:

1. Todos os investidores avaliam portfólios sobre um mesmo horizonte de tempo;

2. Os investidores preferem, entre dois portfólios idênticos, aquele com maior retorno

esperado;

3. Os investidores são avessos ao risco, escolhendo, entre dois portfólios idênticos,

aquele com menor desvio padrão;

4. Os ativos individuais são infinitamente divisíveis, ou seja, um investidor pode

comprar uma fração de ação;

5. Todos os investidores podem emprestar dinheiro – investir – ou tomar emprestado a

uma mesma taxa livre de risco;

6. As taxas e os custos de transação são irrelevantes;

7. As informações são livre e instantaneamente disponíveis a todos os investidores; e,

8. Os investidores têm expectativas homogêneas, o que significa que eles têm as

mesmas percepções em relação ao retorno esperado, ao desvio padrão e à

covariância dos títulos.

Neste modelo, o retorno esperado de um ativo deve ser igual ao retorno de um

ativo livre de risco, mais um prêmio pelo risco corrido, por sua vez, função do risco

sistemático não-diversificável do ativo.

O retorno esperado é expresso por:
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O coeficiente beta reflete a sensibilidade do retorno de um ativo frente as

variações no retorno de mercado:

Uma das premissas básicas deste modelo consiste na idéia de mercado eficiente,

para o qual, segundo FAMA26, apud BRUNI e FAMÁ (1996), pode-se delimitar três

formas de eficiência baseadas  na expressão informação relevante:

                                                
26 Fama. E. F. (1970) Efficient capital markets: a review of theory and empirical work: Journal of
Finance, maio. pp. 383-417

mercado de carteira da retorno de taxa

beta ecoeficient

risco de livre ativo do retorno de taxa

ativo do exigido retorno
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Cov (Rj, Rm) = Covariância do retorno do ativo j, Rj, com o

retorno de  mercado, Rm.

Var (Rm) = variância do retorno da carteira do mercado.

( )fmjfj RkRK −×+= β
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Quadro 6 - Formas de Eficiência

Forma Informação

Relevante

Descrição

Eficiência fraca ou testes

de previsibilidade dos

retornos

Preços passados Nenhum investidor poderia obter retornos

em excesso através na análise do preços

históricos. Em outras palavras, as

informações contidas nos preços (ou

retornos) passados não seriam úteis ou

relevantes na obtenção de retornos

extraordinários.

Semi-forte ou estudo de

eventos

Informações

Públicas

Nenhum investidor poderia obter retornos

extraordinários baseados em quaisquer

informações públicas (relatórios anuais de

empresas, notícias publicadas em jornais,

revistas, etc.). Os preços rapidamente se

ajustariam às novas informações.

Forte ou testes de

informação privada

Informações

privilegiadas

(insiders

informations)

Nenhum investidor poderia obter retornos

anormais usando qualquer informação,

mesmo com base em dados confidenciais,

que não foram tornados públicos

Fonte: Bruni e Famá (1996)

A CVM - Comissão de Valores Mobiliários -  tem demonstrado preocupação

com o tratamento da informação privilegiada, analisando a possibilidade de adaptar ao

mercado brasileiro as regras adotadas pela SEC (Securities Exchange Commission). O

tratamento da informação privilegiada é abordado na Instrução 31 da CVM, que

também trata da publicação de fato relevante pelas empresa com ações negociadas em

bolsa.
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De acordo com FAMA (1991), a eficiência só pode ser analisada mediante

considerações de risco e retorno, o que pressupõe a existência de um modelo de

precificação de ativos com o qual possa ser testada conjuntamente, evitando que a

ocorrência de fatores anômalos cause uma ambigüidade motivada pela distinção entre o

que foi ineficiência de mercado ou inadequação do modelo de equilíbrio utilizado.

Inúmeros foram os trabalhos que buscaram testar a eficiência do mercado e o

modelo CAPM. Os realizados inicialmente no final da década de 60 e durante a

primeira metade da década de 70, não conseguiram rejeitar as premissas do modelo.

Entretanto, nos últimos anos, vários trabalhos ressaltaram o problema da hipótese

conjunta, apresentando evidências acerca das ineficiências dos mercados ou de falhas de

especificação do CAPM, merecendo destaque o trabalho de FAMA e FRENCH (1992).

Outros tipos de críticas ao CAPM e ao coeficiente beta incidem sobre a premissa

de que os investidores se preocupam tão somente com o retorno e o risco dos títulos.

Argumenta-se que aspectos como a liquidez são relevantes para os investidores, devido

a probabilidade dos títulos de maior negociabilidade serem vendidos com rapidez, sem

prejuízos ao seu valor, o que tornaria seu preço elevado e por conseqüência, sua

rentabilidade menor.

Desta forma, títulos com betas idênticos, mas com níveis diferentes de liquidez,

podem apresentar rentabilidades diferenciadas; e títulos cujas características sejam

liquidez igual e betas diferentes também deverão proporcionar retorno desiguais.

Todavia, não se pode desconsiderar facilmente um modelo testado por inúmeras

vezes e utilizado há tanto tempo. Seus mais ferrenhos defensores dizem que a teoria está

certa, apesar da impossibilidade da verificação.

Para CHAN e LAKONISHOK (1993), existe uma relação entre volatilidade

esperada de uma empresa e o seu retorno futuro esperado, sendo que FAMA e

FRENCH (1992) foram obrigados a testar o CAPM, utilizando dados históricos,  em
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vez de dados sobre futuro esperado, o que os obrigou a considerar que o futuro seja

semelhante ao passado, fato sem nenhuma garantia.

Apresentam-se, a seguir, alguns trabalhos recentes que buscaram verificar a

consistência do beta na explicação do retorno de mercado das empresas, bem como de

outros fatores, surgidos nos últimos anos, como tamanho, book-to-market, E/P, entre

outros.

BASU27 analisou o relacionamento empírico entre as variáveis índice

lucro/preço (E/P) e tamanho da firma com o retorno sobre ações ordinárias negociadas

na NYSE no período de 1963 a 1980. Os autores encontraram evidências de que ambas

as variáveis possuem poder explicativo sobre a retorno da ação.

CHAN e CHEN (1991), procuraram examinar as diferenças nas características

estruturais que levam empresas de tamanhos desiguais a reagir diferentemente às

mesmas novidades econômicas, considerando que as mesmas apresentam sensibilidades

díspares para os fatores de risco relevantes na avaliação de ativos

Os autores concluíram que, diferenças na eficiência de produção, em nível de

alavancagem, e talvez na acessibilidade ao financiamento externo, podem fazer com que

empresas menores tendam a ser mais arriscadas do que empresas maiores, sem contudo,

tal risco ser capturado por um índice de mercado fortemente ponderado por empresas

maiores. Uma outra conclusão de  CHAN e CHEN 28, refere-se ao fato da variável valor

de mercado só apresentar influência, quando são pesquisados períodos curtos de tempo.

À semelhança de CHAN e CHEN(1988), HANDA29 et al. encontraram

resultados que indicam que o “efeito tamanho” torna-se estatisticamente insignificante

quando são utilizados retornos anuais.

                                                
27 BASU, S. The relationship between earnings’yield, market value and return for NYSE common stocks:
further evidence. Journal of Financial Economics. vol 12, p. 129-156. North-Holland, 1983
28 CHAN, K. C. & CHEN, Nai-fu. An unconditional asset-pricing test and the role of firm size as an
instrumental variável for risk. The Journal of Finance. Vol. XLII, No. 2, June, 1988
29 HANDA, P., KOTHARI, S.P. WASLEY, C. The relation between the return internal and betas:
implications for the size effect. Journal of Financial Economics. vol 23, p. 70-100. North-Holland, 1989
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BRUNI e FAMÁ (1999), encontraram resultados que não indicaram a existência

de relação significativa entre retorno e risco sistemático. Segundo os autores, fatores

como endividamento e o índice valor contábil / valor de mercado, apresentaram-se

bastante significativos, permitindo a obtenção de performances anormais no período

analisado.

BANZ(1981) encontrou resultados que mostram que entre 1936-1975, as ações

ordinárias de empresas pequenas tiveram em média, um retorno maior, ajustado o risco,

do que ações ordinárias de empresas maiores, sugerindo que o CAPM sofre de má

especificação.

FAMA e FRENCH (1992) encontraram resultados insignificantes do

relacionamento entre o beta e o retorno esperado, no período entre 1963 e 1990.

Segundo Eric Berg30, apud BLACK (1993), FAMA teria dito que “beta as the sole

variable explaining returns on stocks is dead”. Outra importante verificação desses

autores, consiste no fato das variáveis size (valor de mercado) e book-to-market  (valor

contábil/valor de mercado) apresentarem-se significantes dentro do período analisado.

Todavia, como todas discussão tem dois lados, os defensores do CAPM saíram a

campo.

Segundo BLACK (1993), Fama não interpretou  bem seus próprios dados, bem

como os de outros trabalhos. Para o autor, o beta está vivo, e bem, devendo-se

considerar todas as afirmações contrarias a este respeito como prematuras até a

surgimento de maiores evidências.

Utilizando uma metodologia de análise diferente, KIM31 observou que ao

corrigir os erros nas variáveis beta e tamanho da firma, os resultados apresentam-se

significativos na explicação dos retornos, embora a significância da variável tamanho

apresente-se menor.

                                                
30 The New York Times, February 18, 1992.
31 KIM, D. The erros in the variables problem in the cross-section of expected stock returns. The Journal
of Finance, vol. L, No. 5, December, 1995.
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Em 1997, os resultados de KIM32, indicaram que o beta, mesmo quando

analisado conjuntamente com o tamanho da firma, o índice valor contábil/valor de

mercado do patrimônio e o índice E/P, apresentou-se econômica e estatisticamente

significante, oferecendo uma maior explicação para a variável retorno, assim como as

demais variáveis.

COSTA JR e NEVES (1998) observaram a existência de relacionamento entre

os indicadores fundamentalistas e o retorno das empresas, ressaltando que o coeficiente

beta foi a variável que proporcionou uma maior contribuição na explicação da

variabilidade do retorno dos títulos.

São várias as dúvidas, e poucas as certezas associadas aos trabalhos relativos a

modelos de precificação, constituindo-se ainda, depois de tantos anos em vasto campo

de observação.

                                                
32 KIM, D. A reexamination of firm size, book-to-market, and earnings price in the cross-section of
expected stock returns. Journal of Financial and Quantittative Analysis. vol. 32, No. 4, December, 1997.
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2.5– O EFEITO DA ESTRUTURA DE PROPRIEDADE -

TRABALHOS ANTERIORES

Um grande número de trabalhos têm sido desenvolvidos na tentativa de elucidar

a relação entre performance empresarial e nível de insider ownership. Apresenta-se a

seguir os resultados encontrados em alguns deles.

McCONNELL e SERVAES (1990) analisaram a relação entre o valor da

empresa e a estrutura de propriedade, encontrando resultados de que o valor da empresa,

num  primeiro momento, cresce com a presença de insiders, reduzindo-se

posteriormente quando a participação de administradores acionistas aumenta, resultados

estes consistentes com STULZ (1988). Os autores verificaram também uma relação

significante e positiva entre Q’ Tobin e o percentual de participação de investidores

institucionais.

MULLER (1986) também encontrou resultados que o levaram a acreditar que

insiders ownership e performance são negativamente relacionados.

 Um dos principais motivos em que tais autores se baseiam para explicar tal

relação está no fato de que managers, com grandes participações em uma empresa,

podem direcionar fundos para sua utilização pessoal, ocasionando a redução dos

resultados empresariais. Um outro motivo refere-se ao fato de que managers perdem a

capacidade de diversificação podendo tornar-se avessos ao risco.

TSETSEKOS e DEFUSCO (1990), não encontraram resultados significantes

entre estrutura de propriedade e o retorno de mercado das empresas. Concluíram

também, que o efeito “tamanho” é independente do nível de insider ownsership, não

sendo esta uma variável proxy deste efeito.

LLOYD, JAHERA, e GOLDSTEIN (1986), e KESNER (1987) também não

encontraram resultados significantes entre insider ownership e retorno.
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OSWALD e JAHERA(1991), encontraram uma relação significante e positiva

entre estrutura de propriedade, representada pelo insider ownership, e performance,

concluindo que a homogeneidade dos interesses de managers e proprietários traz

benefícios para a empresa refletidos em seus resultados. Contudo, ressaltam que, em

função da diversidade de trabalhos empíricos, é explicitamente necessária a realização

de trabalhos adicionais que evidenciem a constância e a natureza da relação entre

performance e estrutura de propriedade.

HUDSON, JAHERA, e LLOYD (1992), também encontraram uma relação

significante e positiva entre as variáveis.

Em suma, pode-se dizer que os resultados dos trabalhos são conflitantes nos

principais aspectos, estando este assunto longe de estar encerrado.

Encontra-se a seguir, um quadro-resumo com alguns dos principais trabalhos

relativos a esta questão.

Os trabalhos que encontraram uma relação significante entre estrutura de

propriedade e performance apresentam sinal positivo na coluna Resultados, do

contrário, apresentam sinal negativo.
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Quadro 7 - Resumo de Estudos Relacionados à Estrutura de Propriedade e

Performance

Estudo Amostra Medida de Propriedade Medida de Performance Resultados

Vance (1955)

200 Managers e Diretores

envolvidos correntemente

na administração

Lucro Líquido

Vendas

Patrimônio Líquido +

Vance (1964)

103 Managers e Diretores

envolvidos correntemente

na administração

Lucro Líquido

Vendas

Patrimônio Líquido

+

Pfeffer (1972)

80 Managers e Diretores

envolvidos correntemente

na administração da

corporação

Margem de Lucro

Retorno sobre Patrimônio

+

Schmidt (1975) 41 Ações detidas por

diretores

Endividamento Longo

prazo / patrimônio

Payout Ratio

Current Ratio

-

Lloyd, Jahera, e

Goldstein (1986)

779 Ações detidas por officers

e diretores

Retorno de ações

ordinárias -

Kesner (1987) 250 Ações detidas por

diretores ou familiares

diretos

Margem de lucro

ROE, ROA

Lucro p/ ação

Perform. Merc. Ações

Retorno Total

-

Kim, Lee, e

Francis (1988)

157 Ações detidas por officers

e diretores

Retorno de Mercado

Price Earnigs ratio on

Equivalent earnings per

share ratio

+

Schellenger,

Wood, e Tashakori

(1989)

750 Ações detidas por

diretores

ROE, ROA, ROI

Retorno total de Mercado

s/ Investim.

+

McConnell e

Servaes (1990)

1173 (1976)

1093 (1986)

Ações detidas por officers

e diretores

Q’Tobin

Q’Tobin

+

+

Oswald e Jahera

(1991)

645 Ações detidas por officers

e diretores

Retorno de Mercado +

Murphy e Moh’d

(1997)

407 Ações detidas por officers

e diretores

Retorno de Mercado +

Fonte: Adaptado de OSWALD e JAHERA (1991)
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A seguir, apresentam-se dois trabalhos básicos para a elaboração desta

dissertação,  principalmente no tocante ao modelo estatístico adotado.

2.5.1 – TRABALHO DE KIM, LEE E FRANCIS

Em seu trabalho, KIM et al. (1988) tiveram por objetivo observar se empresas

com altos níveis de insiders ownership obtiveram resultados superiores quando

comparados aos de empresas com menores participações deste tipo de investidor, além

do efeito de insiders sobre o retorno, em conjunto com variáveis já utilizadas e

consideradas como influentes  em modelos preliminares (size, earnings yield,beta).

A variável insider ownership foi representada pelo índice JM Statistic, que

representa o percentual de ações detido por insiders em relação ao total de ações da

empresa.

A amostra da pesquisa foi composta de 157 empresas, sendo o período analisado

de quatro anos.

Os resultados encontrados indicaram uma relação significante das variáveis  beta

e E/P com a variável resposta. Com base nos coeficientes e teste de hipóteses, os autores

concluíram que a variável insider ownership apresenta uma relação positiva e

significante com a variável retorno, sendo a  mesma capaz de contribuir para a

qualidade de ajuste do modelo.

O quadro abaixo relaciona os resultados encontrados.
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Quadro 8 - Resultado dos Testes de Regressão – KIM et al. (1988)

Estatísticas de Regressão Selecionadas

Equação JM Statistic E/P Size Beta R²

(1) 0.014

(1.89)*

0.7259

(2.40)**

0.0184

(2) 7.014

(6.09)***

0.680

(2.32)**

0.0783

(3) -0.0000

(-1.31)

0.696

(2.27)**

0.0139

(4) 0.0132

(1.12)

-0.0000

(-0.75)

0.703

(2.35)**

0.0195

(5) 0.015

(2.05)**

7.049

(6.14)***

0.698

(2.27)**

0.086

(6) 6.979

(6.06)***

-0.000

(-1.03)

0.691

(2.20)**

0.0798

(7) 0.014

(2.10)***

7.026

(6.11)***

-0.000

(-0.56)

0.636

(2.15)

0.0863

* Statistically significant at the  0.10 level

** Statistically significant at the  0.05 level

*** Statistically significant at the  0.01 level

2.5.2 – TRABALHO DE MURPHY  E MOH’D

MURPHY e MOH'D (1997) também analisaram a relação entre estrutura de

propriedade e o retorno de mercado das empresas. Com base nos estudos de KIM et al.

(1988), desenvolveram seu trabalho realizando algumas importantes alterações, dentre

as quais a inserção de uma variável desconsiderada no primeiro trabalho: a participação

de investidores institucionais.

A amostra foi composta por 417 empresas, sendo o período analisado de 5 anos,

entre 1991 e 1995.
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A seguir, apresentam-se algumas estatísticas presentes no trabalho desenvolvido,

bem como algumas conclusões parciais apresentadas pelos autores.

Quadro 9 - Estatística Descritiva das Variáveis – Murphy e Moh’d (1997)

Estatística Descritiva das Variáveis Utilizadas no Modelo, N = 417

Variável Média dos 5 anos Desvio-Padrão Minimo Máximo

Retorno 0.2311 0.1416 0.0208 0.7472

Beta 1.1500 0.3769 0.3440 2.2400

Tamanho 995.0000 1110.7300 29.3000 6279.2500

Valor Contábil/ Valor de

Mercado

0.5045 0.2110 0.0816 1.0080

Insider Ownsership 0.1323 0.1247 0.0200 0.6000

Investidor institucional 0.5197 0.1697 0.1133 0.8078

Os autores elaboraram a matriz correlação com todas as variáveis, com o

objetivo de verificar se as variáveis apresentavam algum problema relacionado à

multicolinearidade, não encontrando nenhum resultado expressivo.

Quadro 10 - Matriz de Correlação das Variáveis - Murphy e Moh’d (1997)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

(1) Retorno 1

(2) Beta 0.3089 1

(3) Tamanho -0.0863 0.0841 1

(4)Book-to-Market -0.0828 - 0.1338 -0.3691 1

(5) Insider Ownsership -0.0743 - 0.0849 -0.1331 -0.0485 1

(6) Investidor institucional -0.0128 0.2021 0.2409 -0.0047 -0.5487 1
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Quadro 11 - Portfólio Ordenado pela Partipação do Insiders Ownership - Murphy e

Moh’d (1997)

Média de participação de

Insider Ownership

Média de Retorno

Primeiro Quartil (105) 0.02906 0.2269

Segundo Quartil (104) 0.05829 0.2445

Terceiro Quartil (104) 0.12678 0.2348

Quarto Quartil (104) 0.31702 0.2183

Quadro 12 - Portfólio Ordenado Partipação do Investidor Institucional - Murphy e

Moh’d (1997)

Média de participação de

Investidor institucionals

Média de Retorno

Primeiro Quartil (105) 0.2935 0.2357

Segundo Quartil (104) 0.4679 0.2333

Terceiro Quartil (104) 0.5912 0.2310

Quarto Quartil (104) 0.7306 0.2245

Os dois portfólios classificados pela participação de insiders e institucional

investors levaram os autores a sugerir a possibilidade de que ambos os investidores

estariam relacionados, significantemente, com a variável retorno, podendo auxiliar na

explicação do retorno médio mensal das empresas selecionadas.

Apresentam-se a seguir, os resultados encontrados com o teste do modelo utilizado:

( ) ( ) ( ) ( )
( )storsional inve% institucâ

insiderss held by % of sharemarkettobooksizebetari

5

43210 ++−−+++= βββββ
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Quadro 13 - Resultado dos Testes de Regressão – Murphy e Moh’d (1997)

Equação Investidor

institucional

Insider

Ownership

Book-to-

Market

Size Beta R²

Ajustado

(1) -9.9144

(-2.0816)**

-15.4117

(-2.4633)*

-6.6037

(-2.3360)*

-0.0018

(-2.7145)*

12.0212

(6.7550)*

0.1200

(2) -3.7273

(-0.9147)

-6.0818

(-1.7983)***

-0.0017

(-2.6353)*

11.9187

(6.6580)*

0.1092

(3) -8.5397

(-1.6004)

-7.0667

(-2.0943)**

-0.0021

(-3.1910)*

11.3446

(6.4578)*

0.1129

(4) -6.4439

(-1.9189)***

-0.0018

(-2.9676)*

11.5904

(6.6105)*

0.1096

(5) -0.0014

(-2.4301)*

11.9636

(6.8437)*

0.1038

(6) -12.5000

(-2.6565)*

-14.6100

(-2.3219)**

12.3300

(6.9407)*

0.1064

* t-statistic de significância com um intervalo de confiança de 99%

** t-statistic de significância com um intervalo de confiança de 95%

*** t-statistic de significância com um intervalo de confiança de 90%

Contrariamente aos resultados encontrados por Kim et al. (1988), os autores

encontraram uma relação significante e negativa com o retorno das empresas,

oferecendo como provável explicação de tal relacionamento, o fato de que a

participação de ambos investidores, insider e institucional, ocasionam o aumento dos

custos de agency, devido à sua aversão ao risco.

Conforme ressaltam OSWALD e JAHERA(1991), a diversidade de trabalhos

empíricos realizados demonstra a necessidade explicita do desenvolvimento de estudos

adicionais que evidenciem a constância e a natureza da relação entre performance e

estrutura de propriedade.
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Com o objetivo de analisar o efeito da estrutura de propriedade, representada

pelas variáveis insiders e institucional investors na taxa de retorno de mercado das

empresas brasileiras, propõe-se a reaplicação do estudo desenvolvido por MURPHY e

MOH'D (1997), utilizando-se a mesma metodologia.
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3 – METODOLOGIA

3.1 –  TIPO DE PESQUISA

Para classificação  dessa pesquisa, toma-se como base a taxinomia apresentada

por VERGARA (1998), que a qualifica em relação aos fins.

Quanto aos fins, essa pesquisa é classificada como descritiva  e explicativa.

Descritiva, no sentido de caracterizar o mercado de capitais brasileiro principalmente no

tocante aos principais tipos de investidores; explicativa, ao analisar a existência de

fatores representativos da estrutura de propriedade da empresa que possam influenciar o

retorno de mercado das empresas.

3.2 – PERÍODO DE ESTUDO

O período analisado compreende o triênio 1997-1999, período de grande

importância para a economia brasileira, em face dos fatos ocorridos em tais anos como

o movimento de fechamento de capital das empresas; estabilização inflacionária

advinda com o plano real; desvalorização cambial; entre outros.

3.3 – FONTES DE DADOS

As fontes de dados utilizadas são basicamente:

a) ECONOMÁTICA, banco de dados da área financeira;

b) DIVEX, software de consulta da Comissão de Valores Mobiliários;

c) Periódicos e sites das empresas componentes da amostra.

Quanto à confiabilidade das fontes de dados utilizados, cabe ressaltar que os dados

extraídos do DIVEX são utilizados pela CVM, sendo a mesma, criadora e

disponibilizadora ao público.
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3.4 – AMOSTRA

Foram relacionadas inicialmente na pesquisa as ações de todas as empresas

listadas no ECONOMATICA, as quais apresentaram uma completa disponibilidade de

dados relativos às variáveis utilizadas no modelo da pesquisa.

Assim, do total inicial de 400 (quatrocentas) ações, selecionaram-se aquelas

onde se pôde obter todos os dados necessários ao desenvolvimento da pesquisa.

Desta forma, a pesquisa foi feita com base numa amostra não aleatória,

composta por 135 ações de 112 empresas brasileiras, das quais 102 ações são

preferenciais, e 33 ações são ordinárias. Deve-se ainda ressaltar que 33 ações são

componentes do índice IBOVESPA. A listagem de todas as ações utilizadas no estudo

pode ser encontrada no Anexo I.

Deve-se ressaltar que a maioria dos trabalhos  são desenvolvidos utilizando-se

apenas ações ordinárias. Entretanto, em função de especificidades da legislação e do

mercado de capitais brasileiro, as ações preferenciais apresentam grande participação no

índice IBOVESPA, optando-se por trabalhar também com este grupo.

3.5 – ANÁLISE DAS VARIÁVEIS E MODELO DA PESQUISA

A metodologia utilizada neste trabalho, conforme citado no objetivo geral, foi a

mesma presente no trabalho de MURPHY e MOD'H (1997).

Numa análise descritiva preliminar, tornou-se fundamental o conhecimento da

média, desvio-padrão, máximo e mínimo de cada variável considerada no modelo, em

agrupamentos específicos, caracterizando uma sondagem inicial a respeito de cada uma

delas.

Ademais, foram estabelecidos diversos grupamentos classificados pelo

percentual de ações detido pelo investidor institucional, a fim de verificar a relação

entre o retorno e esta variável.
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Finalizando essa etapa, foi elaborada a matriz de correlações entre as seis

variáveis consideradas, constituindo-se em relevante instrumento para o conhecimento

do comportamento entre as mesmas.

Num segundo momento, foi ajustado um modelo aos dados de forma a obter

uma estimativa para os coeficientes, juntamente com os testes de nulidade de cada um

deles, com o objetivo de determinar a importância de cada variável explicativa na

composição do retorno.

A base desse modelo utilizado foi inicialmente desenvolvida por KIM et al.

(1988),  com o objetivo de estudar a relação entre performance e insider ownership,

acrescentada da principal alteração proposta por  MURPHY e MOH'D (1997), a saber, a

inserção da variável investidor institucional.

Para adequar esse modelo à realidade brasileira, algumas modificações

tornaram-se necessárias:

a) Transformação da variável insider ownership em variável dummy.

As fontes de dados utilizadas permitiram a constatação da presença do insider

ownership nas empresas; entretanto, a verificação do percentual de participação

acionária detido pelo mesmo não foi possível. Optou-se, então, para a não exclusão

desta variável, considerá-la como variável dummy.

b) Inclusão de ações preferenciais, devido a sua grande negociabilidade e

participação na carteira de mercado (IBOVESPA).

O modelo proposto foi:

( ) ( ) ( )
( )
( )ors-dummynal investinstitucioâ

cionaises instituinvestidorido pelos % ações â

preçol da ação/or contábiíndice valâtamanhoâbetaââri
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4

3210

det +
++++=
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As variáveis contidas nesse modelo e suas descrições são:

Taxa Mensal de Retorno : A variável resposta consiste na taxa de retorno

mensal para cada ação. Utilizou-se o retorno mensal ao invés do anual, diferentemente

do trabalho de MURPHY e MOH’D (1997), em função da maior variabilidade do

mercado brasileiro.

Tomou-se a cotação média mensal ponderada pelo volume de negócios diário,

em detrimento da cotação de fechamento do último dia do mês, a cotação de

fechamento do mês, a fim de reduzir as distorções provocadas pela utilização de apenas

um dia de negociação, uma vez que no nosso mercado há uma grande variabilidade.

Beta (Systematic Risck): É prática a incorporação do beta (CAPM) nos

modelos de avaliação de ativos. A sua inclusão neste trabalho proporciona a avaliação

de sua relevância como variável explicativa do retorno em conjunto com as demais

variáveis. O cálculo do beta foi feito com base nos últimos 36 meses, utilizando-se para

isso a fórmula:

riorríodo antetivo no pePreço do aP
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=
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Cov (Rj, Rm) = Covariância do retorno do ativo j, Rj, com o

retorno de  mercado, Rm.

Var (Rm) = variância do retorno da carteira do mercado.



76

Valor de Mercado (Size): O tamanho da empresa foi calculado com base no

valor de cotação da ação multiplicado pelo número de ações em circulação, isto é, o

valor de mercado do patrimônio. BANZ (1981), e FAMA e FRENCH (1992)

contribuíram para a justificação da utilização do efeito do tamanho na determinação do

retorno esperado. Os resultados dos trabalhos indicam que empresas pequenas, com um

menor valor de mercado, são sistematicamente sub-avaliadas por grandes investidores

institucionais, possibilitando a obtenção de retorno anormais, o que demonstra a

ineficiência do mercado ou a inadequação do CAPM.

Os dados levantados foram obtidos do banco de dados ECONOMÁTICA.

Índice Valor Contábil / Preço (Book-to-Market): FAMA e FRENCH (1992)

argumentam que o risco próprio das ações são atualmente multidimensionais e que o

tamanho da empresa, em conjunção com o índice valor contábil / preço, fazem um

trabalho melhor ao explicar o retorno de mercado do que um modelo de única variável

utilizando o beta. Tal índice foi calculado utilizando o inverso do índice (Valor de

Mercado) / (Valor Contábil) encontrado no banco de dados ECONOMÁTICA.

Insider Ownership (Administrador Acionista): A Teoria da Agência argumenta

que o nível de  insider ownership pode ser utilizado como um dispositivo para resolver

conflitos de agência entre managers e outsiders ownership, conseqüentemente

influenciando a performance da empresa.

Como dito anteriormente, tal variável foi representada qualitativamente,

utilizando-se como fonte de consulta para a classificação o software DIVEX da CVM.

Esse software possui um ícone relacionado a controle que apresenta a composição da

diretoria e do conselho de administração das empresas. Para efeitos deste trabalho,

Valor de mercado = ( valor de cotação) x (quantidade de ações em circulação)

Açãoercado da Valor de M
ãoábil da AçValor Cont

l / Preçoor ContábiÍndice Val =
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considerou-se como “acionista administrador” os cargos de presidente e vice-presidente

executivo, diretores, presidente e conselheiros do conselho de administração.

 Investidor Institucional: Vários trabalhos apresentaram considerações à

respeito da relação entre estrutura de propriedade e retorno de mercado, utilizando-se

apenas da variável insider ownership. Na tentativa de tornar mais acurada a análise

deste relacionamento, foi acrescentada, à semelhança do trabalho de MURPHY e

MOH'D (1997), a  participação de investidores institucionais na estrutura de

propriedade das empresas.

Tal participação foi representada pelo percentual de ações detido por

investidores institucionais em relação ao total de ações, obtendo-se os dados nos

softwares DIVEX e ECONOMATICA. Listou-se do  1º ao 20º maior investidor das 400

ações presentes no ECONOMATICA, no período entre 1997 e 1999, seguindo-se a

classificação dos mesmos como o auxílio do DIVEX. A listagem das empresas que

apresentaram a participação de investidores institucionais encontra-se no Anexo VII.
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4 – APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS

Para se ter uma síntese dos valores assumidos pelas variáveis, bem como suas

dispersões, foi elaborado um quadro com a descrição das mesmas  através de algumas

estatísticas.

Quadro 14 – Estatística Descritiva para as Variáveis Utilizadas no Modelo (Todas as

Ações)  N = 135

Variável Média

(36 meses)

Desvio padrão Mínimo Máximo

Retorno 2,3038 2,5709 -6,0271 8,7763

Beta 0,6413 0,24775 -0,0188 1,1849

Tamanho (Size) 2.100.443 4.318.579 3.148 25.268.883

Book-to-Market 2,2951 2,1516 -3,6365 13,8990

Investidor

institucional

4,7851 9,9190 0,0000 48,0865

Obs: Das 135 empresas, 71 empresas apresentaram a participação de administradores

acionistas.

O conjunto composto por todas as ações é formado por 33 ações ordinárias e 102

preferenciais. Analisando esses grupos separadamente, tem-se:
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Ações Ordinárias

Quadro 15 -  Estatística Descritiva para as Variáveis Utilizadas no Modelo (Ações

Ordinárias) N = 33

Variável Média

(36 meses)

Desvio padrão Mínimo Máximo

Retorno 1,6665 2,1876 -2,5176 7,2651

Beta 0,6675 0,26189 0,1753 1,1849

Tamanho (Size) 3.838.223 5.015.783 111.190 21.215.456

Book-to-Market 1,8431 1,4463 0,2915 6,7397

Investidor institucional 6,7639 10,8799 0,0000 44,0444

Ações Preferenciais

Quadro 16 – Estatística Descritiva para as Variáveis Utilizadas no Modelo (Ações

Preferenciais) N = 102

Variável Média

(36 meses)

Desvio padrão Mínimo Máximo

Retorno 2,5100 2,6603 -6,0271 8,7763

Beta 0,6329 0,2437 -0,0188 1,1753

Tamanho (Size) 1.538.220 3.932.803 3.148 25.268.883

Book-to-Market 2,4413 2,3218 -3,6365 13,8990

Investidor institucional 4,1450 9,5570 0,0000 48,0865

Com base nestes dois quadros, é possível concluir que os investidores

institucionais estão presentes, tanto em ações ordinárias quanto preferenciais, o que, a

priori, nos levaria a acreditar que tal investidor não estivesse preocupado com o controle

das empresas. Contudo, a concentração acionária do capital votante (o que torna, na

maioria dos casos, o valor do voto irrelevante), e a possibilidade de emitir duas vezes

mais ações preferenciais do que ordinárias, resultando numa liquidez maior para as

ações preferenciais, podem tornar as ações ordinárias tanto ou menos atraentes que as

preferenciais33.

                                                
33 NESS, W. L. Jr. e GUIMARÃES, S. F., “Desempenho Relativo de Ações Ordinárias e Preferenciais”,
Anais do 1º Encontro Brasileiro de Finanças, julho/2001.
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No mercado brasileiro, o IBOVESPA representa a carteira de mercado, sendo

composto pelas ações de maior negociabilidade e volume financeiro. Das 135 ações

selecionadas, 33 são participantes do índice.

Desta forma, as ações foram agrupadas em 2 blocos, conforme os quadros

apresentados abaixo:

Ações Componentes do IBOVESPA

Quadro 17 – Estatística Descritiva para as Variáveis Utilizadas no Modelo (Ações

Componentes do Ibovespa) N = 33

Variável Média

(36 meses)

Desvio padrão Mínimo Máximo

Retorno 2,3828 1,6542 -2,3769 5,0550

Beta 0,7961 0,1634 0,5377 1,1753

Tamanho (Size) 5.605.321 6.632.654 329.874 25.268.883

Book-to-Market 1,8024 1,2870 5,4275 0,2596

Investidor institucional 5,1555 7,7847 0,0000 29,3476

Ações Ñão-componentes do IBOVESPA

Quadro 18 – Estatística Descritiva para as Variáveis Utilizadas no Modelo (Ações Ñ

componentes do IBOVESPA) N = 102

Variável Média

(36 meses)

Desvio padrão Mínimo Máximo

Retorno 2,2783 2,8106 -6,0271 8,7763

Beta 0,5912 0,2502 -0,0188 1,1849

Tamanho (Size) 966.512 2.343.814 3.148 18.558.197

Book-to-Market 2,4545 2,3478 -3,6365 13,8990

Investidor institucional 4,6653 10,5486 0,0000 48,0865

Essas estatísticas  apresentam, talvez, o resultado mais interessante da análise

descritiva deste trabalho. Ao contrário do senso comum, os investidores institucionais

apresentam participações percentuais semelhantes em ações componentes e não-
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componentes da carteira teórica de mercado. O tamanho da amostra de ações fora do

índice (102), fortalece a idéia de que por algum motivo, que não a liquidez, os

investidores institucionais detenham este tipo de ação, talvez motivados por um maior

retorno, prêmio pela falta de liquidez. Todavia, esta hipótese contradiz os resultados

encontrados por SANVICENTE & MINARDI (1998). Os autores concluíram que

aparentemente não há prêmio por falta de liquidez, sendo que no período analisado em

seu trabalho, foram exatamente as ações mais negociadas que apresentaram a maior

rentabilidade.

Conforme dito anteriormente, um dos focos da pesquisa objetiva avaliar a

influência do investidor institucional no retorno de mercado das ações. Deste modo

foram elaborados portfólios classificados pela participação acionária deste tipo de

investidor.
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Quadro 19 – Portfólio Classificado pela Participação de Investidores Institucionais 1

(N= 135)

% Investidor institucional Retorno Médio

Empresas sem participação

de Investidor Institucional

(N = 81)

0,0000 1,9981

Empresas com participação

de Investidor Institucional

(N = 54)

11,9629 2,7623

O quadro acima sugere a idéia de que empresas com a participação de

investidores institucionais apresentam um retorno maior  em contraposição às que não

apresentam, indicando uma possível relação positiva entre retorno e aquela variável.

Quadro  20 - Portfólio Classificado pela Participação de Investidores Institucionais 2

(N =54)

% Investidor institucional Retorno Médio

1º Grupo (N = 18) 1,0962 3,8175

2o Grupo (N = 18) 7,9303 2,8188

3o Grupo (N = 18) 26,8621 1,6507

É interessante ressaltar que os resultados dos quadros 19 e 20 são contraditórios.

À medida em que cresce a participação do investidor institucional na estrutura de

propriedade do grupo de empresas, a média de retorno apresenta considerável redução,

o que interrompe, neste ponto, qualquer tentativa de visualizar, de uma forma mais

simplificada, a relação entre as duas variáveis.

Passando agora, à análise dos modelos, destaca-se que não foram encontrados na

literatura estudos que, utilizando os procedimentos metodológicos adotados, analisaram

a relação entre retorno de mercado e a estrutura de propriedade das empresas brasileiras.

No intuito de verificar tal relação de forma mais criteriosa, fica estabelecido que foi

testado o modelo apresentado na metodologia para os seguintes grupos de ações:



83

Grupo 1 – 135 ações (amostra total)

Grupo 2 – 33 ações ordinárias

Grupo 3 – 102 ações preferenciais

Grupo 4 – 33 ações componentes do IBOVESPA

Grupo 5 – 102 ações não-componentes do IBOVESPA

Ademais, outros modelos foram testados para cada um dos grupos através da

retirada de algumas variáveis do modelo completo

A escolha das variáveis a serem excluídas nas equações utilizadas, não segue

critérios estatísticos. Utilizou-se a variável beta em todas as equações, motivados pela

importância da mesma na Teoria de Finanças e dos inúmeros trabalhos que buscam

evidenciar sua capacidade em explicar o retorno.

A variável tamanho (size) e o índice valor contábil / preço (book-to-market)

foram consideradas separadamente em algumas equações, com o objetivo de observar

se, à semelhança de trabalhos anteriores, apresentam-se significantemente relacionadas

à variável resposta.

Por fim, testou-se o modelo proposto na ausência das variáveis insider e

institucional investors, a fim de verificar a ocorrência de variações significantes no R²

desse modelo com relação ao R² do modelo completo, buscando assim, evidenciar o

efeito dessas variáveis no retorno.

Antecipando algumas conclusões a partir da análise dos resultados

condicionados à estrutura de grupos proposta, foi possível observar que os resultados

encontrados para os grupos 3, 4 e 5  foram bastante semelhantes, sendo importante

ressaltar que os únicos coeficientes para os quais o teste de hipóteses não rejeitou H0

foram os das variáveis beta e o índice book-to-market. Desta forma, para nenhum dos

modelos obtidos nestes grupos, foi observada uma relação significativa entre retorno e

as variáveis insider ownership e investidor institucional.
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Verifica-se contudo, que os resultados relativos ao total da amostra (Grupo 1) e

ao grupo de ações ordinárias (Grupo 2), apresentam-se diferenciados no principal

aspecto deste trabalho : a influência das variáveis insider e investidor institucional,

conforme pode ser observado ao analisar os quadros 22 e 24.

Demais análises das relações entre modelos e variáveis de estrutura de

propriedade poderão ser feitas a partir da observação dos resultados apresentados

somente para os Grupos  1 e 2, uma vez que os Grupos 3, 4 e 5, conforme dito acima,

indicam a irrelevância dessas variáveis no modelo.

Grupo I

Com o objetivo de verificar se as variáveis apresentavam algum problema

relacionado à multicolinearidade, foi elaborada a matriz de correlação com todas as

variáveis. Os resultados encontrados não evidenciam nenhuma relação expressiva. A

maior correlação encontrada foi de 0,316 entre as variáveis beta e tamanho.
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Grupo 1 (Todas as Ações)

Quadro 21 - Matriz Correlação para as Variáveis Utilizadas no Modelo (Todas Ações)

N = 135

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

(1) Retorno 1
(2) Beta 0.078 1
(3) Tamanho 0.068 0.316 1
(4) Book-to-Market -0.169 -0.065 -0.166 1
(5) Investidor institucional -0.001 -0.095 -0.006 0.017 1
(6) ) Insider Ownership 0.001 -0.170 -0.179 0.064 -0.086 1

Quadro 22 - Estatísticas de Regressão (Todas as Ações)

Equação Insider

Ownership

Investidor

Institucional

Book-to-

Market

Tamanho Beta R²

Ajustado

(1) 0.6564

(0.076)

0.01031

(0.520)

-0.72845

(0.000)

0.3113

(0.1967)

2.3162

(0.000)

3.3%

(2) 0.6322

(0.085)

-0.7276

(0.000)

0.3131

(0.112)

2.2753

(0.000)

3.3%

(3) 0.0074

(0.642)

-0.7240

(0.000)

0.2674

(0.171)

2.1815

(0.000)

3.3%

(4) -0.7235

(0.000)

0.2699

(0.167)

2.1554

(0.000)

3.3%

(5) 0.5853

(0.003)

2.2364

(0.000)

0.8%

(6) -0.73828

(0.000)

2.4009

(0.000)

3.3%

(7) 0.3610

(0.330)

0.0078

(0.629)

2.9035

(0.000)

0.6%

* No. em parênteses: p-value
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Como indicado pelos resultados da tabela acima, o modelo da Equação 1

apresentou uma relação significativa entre retorno e as variáveis beta e book-to-market

(ao nível de significância de 1%), e com a variável insider investor (nível de

significância de 10%) conforme seus respectivos coeficientes e p-valores. Verifica-se

que diferentemente dos resultados encontrados por  FAMA e FRENCH (1992) e

MURPHY e MOH’D (1997), a variável tamanho não apresentou relação significativa

com o retorno, além de apresentar um sinal contrário (positivo) aos encontrados nos

referidos estudos.

A variável insider investor apresentou uma relação positiva com o retorno,

resultado condizente  com o encontrado por KIM et al. (1988) e contrário ao de

MURPHY e MOD’H (1997). Já a variável investidor institucional apresentou-se

insignificante.

Outros modelos foram testados no Grupo 1 com a retirada de algumas variáveis

do modelo completo.

 Na Equação 2, excluindo-se uma das variáveis representativas de estrutura de

propriedade, os resultados foram praticamente os mesmos com relação aos do modelo

completo, destacando-se que a retirada do investidor institucional não ocasionou

diminuição da qualidade de ajuste do novo modelo representado pelo R².

Na Equação 3, excluiu-se a outra variável relativa à estrutura de propriedade,

desta vez o insider investor. Os resultados mantiveram-se semelhantes ao da primeira

equação, bem como o R².

Na Equação 4, apenas as variáveis beta, book-to-market e tamanho foram

mantidas, apresentando os resultados obtidos semelhantes aos da Equação 1. É

interessante notar que novamente o R² não apresentou alteração.
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Na Equação 5, as únicas variáveis explicativas utilizadas foram o beta e o tamanho,

observando-se a redução do R² com a retirada da variável book-to-market de 3,3% para

0,8%, demonstrando a importância da referida variável no modelo.

Na Equação 6, a utilização do beta em conjunção com a variável book-to-market

devolveu ao modelo a mesma qualidade de ajuste obtida inicialmente.

Na Equação 7, a consideração das variáveis relativas à estrutura de propriedade

aliadas ao beta, ocasionou acentuada redução no R², apresentado-se apenas o beta como

significante em relação ao retorno.
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Grupo 2 (Ações Ordinárias)

Quadro 23 - Matriz Correlação para as Variáveis Utilizadas no Modelo (Ações

Ordinárias) N = 33

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

(1) Retorno 1
(2) Beta 0.044 1
(3) Tamanho 0.109 0.371 1
(4) Book-to-Market -0.256 0.082 -0.157 1
(5) Investidor institucional -0.007 -0.110 0.047 0.246 1
(6) ) Insider Ownership 0.050 -0.301 0.056 -0.213 0.119 1

Quadro 24 - Estatísticas da Regressão (Ações Ordinárias)

Equação Insider

Ownership

Investidor

Institucional

Book-to-

Market

Tamanho Beta R²

Ajustado

(1) -0.0048

(0.995)

0.0603

(0.046)

-1.6640

(0.000)

0.4171

(0.4171)

2.049

(0.105)

7.1%

(2) 0.2037

(0.801)

-1.5419

(0.000)

0.5070

(0.124)

1.707

(0.173)

6.9%

(3) 0.0603

(0.044)

-1.6638

(0.000)

0.4168

(0.205)

2.052

(0.088)

7.2%

(4) -1.5500

(0.000)

0.5199

(0.110)

1.604

(0.175)

6.9%

(5) 1.0538

(0.001)

0.134

(0.912)

1.0%

(6) -1.6117

(0.000)

2.342

(0.032)

6.8%

(7) 1.7344

(0.033)

-0.0074

(0.802)

2.301

(0.052)

0.3%

* No. em parênteses: p-value
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Em comparação com os resultados obtidos no Grupo 1, a análise com base

apenas em ações ordinárias apresenta, antes de tecer qualquer comentário, um aumento

significativo do R², para o qual foram feitos algumas considerações na última parte

deste trabalho.

Como indicado pelos resultados da tabela acima, o modelo de regressão inicial

(Equação 1) apresentou uma relação significativa entre retorno e as variáveis book-to-

market  (nível de significância de 1%), e uma das variáveis representativas da estrutura

de propriedade, o investidor institucional (nível de significância de 10%).

 Diferentemente dos resultados encontrados para o Grupo 1 e à semelhança dos

resultados encontrados por  FAMA e FRENCH (1992), neste grupo a variável beta não

apresentou  relação significativa com o retorno.

Além disso, ao contrário do Grupo 1, que dentre as variáveis relativas à estrutura

de propriedade apresentou o insider ownsership como significante, no Grupo 2 este

papel é desempenhado pela variável investidor institucional, para a qual o teste de

nulidade do coeficiente rejeita H0 .  Ademais, diferentemente dos resultados encontrados

por MURPHY e MOD’H (1997), a variável investidor institucional apresentou uma

relação positiva com a variável retorno.

Na Equação 2, à exceção da redução na qualidade de ajuste do modelo

quantificado pelo R², a retirada do investidor institucional ocasionou praticamente os

mesmos resultados.

Na equação 3, excluiu-se a variável insider ownership, encontrando-se

praticamente os mesmos resultados quanto à significância dos coeficientes, destacando-

se o aumento do R² com a volta do investidor institucional.

Na Equação 4, apenas as variáveis beta, book-to-market  e tamanho foram

consideradas, sendo os resultados obtidos semelhantes aos da primeira equação,

ressaltando-se uma redução no R².
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Na Equação 5, as únicas variáveis explicativas utilizadas foram o beta e o

tamanho, observando-se a redução do R² com a retirada da variável book-to-market de

6,9% para 1,0%, demonstrando a importância da referida variável no modelo.

Na Equação 6, a utilização do beta em conjunção com a variável book-to-market

devolveu ao modelo o R² obtido inicialmente.

Na última equação, a utilização apenas das variáveis relativas à estrutura de

propriedade e do beta, apresentou reduzida qualidade de ajuste (0,3%) em comparação

com os demais obtidos, sugestionando, novamente, a irrelevância da variável beta na

explicação do retorno de mercado.

Apresenta-se abaixo, um quadro comparativo com os resultados encontrados

neste trabalho juntamente com os de KIM et al. (1988) e MURPHY e MOH’D (1997).

Quadro 25 - Quadro Comparativo

Kim et al.

(1988)

Murphy e

Moh’d

(1997)

GRUPO 1

(Todas as

Ações)

GRUPO 2

(Ações

Ordinárias)

Beta Sig. + Sig. + Sig. + N Sig.

Tamanho N Sig. Sig. - N Sig. N Sig.

Book-to-Market _ Sig. - Sig. - Sig. -

Invest. Institucional _ Sig. - N Sig. Sig. +

Insider Ownership Sig. + Sig. - Sig. + N Sig.

Obs: Sig. (Significante); N Sig. (Não significante); + (relação positiva); - (relação negativa).
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A variável book-to-market (índice valor contábil da ação / preço) mostrou uma

relação significante e negativa com o retorno de mercado das ações, sendo o único

resultado uniforme entre os trabalhos.

Quando utilizadas todas as ações (GRUPO 1), os resultados indicaram uma

relação positiva e significante entre a variável beta e o retorno, resultados condizentes

com os encontrados por KIM et al. (1988) e MURPHY e MOH’D (1997); para o

segundo grupo, o beta não se apresentou significante.

O “efeito tamanho” não foi observado a não ser no trabalho de MURPHY e

MOH’D (1997).

Os resultados relativos a estrutura de propriedade são conflitantes entre os

trabalhos, fazendo-se algumas considerações na última seção.
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5 – CONCLUSÃO

O objetivo principal deste trabalho consistiu em verificar a influência das

variáveis insider ownership  e investidor institucional no retorno de mercado de

empresas brasileiras.

Pôde-se observar que os investidores institucionais brasileiros, apesar de não

terem atingido os níveis de participação de seus pares em países como a Grã-Bretanha,

Estados Unidos ou Alemanha, já apresentam considerável participação em uma boa

parte das maiores empresas do Brasil. Em relação a variável insider ownership,

esperava-se sua verificação na maior parte das empresas, devido à estrutura de

propriedade concentrada do mercado de capitais nacional., o que pôde ser comprovado

com base na análise dos dados levantados.

Verificou-se que, ao contrário do senso comum, os investidores institucionais

apresentam participações até certo ponto próximas em ações componentes e não

componentes da carteira teórica de mercado. O tamanho da amostra de ações fora do

índice (102), fortalece a idéia de que por algum motivo, que não a liquidez, os

investidores institucionais detenham este tipo de ação, talvez motivados por um maior

retorno, prêmio pela falta de negociabilidade. Todavia, esta hipótese contradiz os

resultados encontrados por SANVICENTE & MINARDI (1998), que concluíram em

seu  trabalho a inexistência de prêmio por falta de liquidez.

A análise descritiva apresentou uma situação interessante onde os números

sugestionavam, inicialmente, que as empresas que apresentam participação de

investidores institucionais, tem em média um retorno maior em comparação com as

demais.

Contudo, à medida que esta participação aumenta, os resultados diminuem,

revelando-se a necessidade de uma investigação mais criteriosa  para explicar a natureza

desta relação; o que pôde ser alcançado através de uma modelagem estatística adequada.
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Nos modelos onde foram consideradas todas ações (Grupo 1), os resultados

indicaram um relacionamento positivo e significante entre insider ownership e o retorno

de mercado, à semelhança do trabalho de KIM et al. (1988), condizente com a hipótese

de que a existência de insiders ownership diminui o conflito de interesses, resultando

em maiores retornos. Para a variável investidor institucional, não se encontrou relação

significante com a variável resposta através dos modelos adotados.

Os resultados obtidos na  análise do Grupo 2 (ações ordinárias)  apresentaram-se

diferenciados quando ao efeito da estrutura de propriedade observados no primeiro

grupo (Quadro 25).

 

Enquanto a variável insider ownership (que antes se mostrara significante), não

apresentou relação com o retorno, a variável investidor institucional mostrou-se

relacionada significante e positivamente, sendo capaz de contribuir para a explicação do

retorno, como pode ser verificado ao observar o R² da Equação 3 em comparação com a

Equação 2. (Quadro 24)

A diferença dos resultados encontrados para o investidor institucional,

aparentemente demonstra sua influência apenas quando o mesmo detiver ações

ordinárias. Tal fato, não esteve transparente durante o trabalho, devido a participação

relevante deste investidor na propriedade de ações preferenciais.

Quando utilizadas todas as ações (GRUPO 1), os resultados indicaram uma

relação positiva e significante entre a variável beta e o retorno, resultados condizentes

com os encontrados por KIM et al. (1988) e MURPHY e MOH’D (1997); para o

segundo grupo, o beta não se apresentou significante.

A variável mais consistente na explicação do retorno foi o índice book-to-

market , sobre o qual vários trabalhos já confirmaram sua capacidade participativa em

predizer e explicar o retorno das empresas, como o realizado por FAMA e FRENCH

(1992). A ausência desta variável nos modelos ocasionaram grande reduções nos R².
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O “efeito tamanho”  não foi observado, mostrando-se insignificante no período,

resultado compatível com os trabalhos de KIM et al. (1988) e contrário aos encontrados

de MURPHY e MOH’D (1997).

A qualidade de ajuste dos modelos utilizados para ações ordinárias, apesar de

relativamente reduzida, foi bastante superior a encontrada para o grupo composto por

todas ações, consistindo em uma questão para a qual não encontrou-se resposta.

Ademais, faz-se necessário a exposição de algumas considerações finais.

O fato da estrutura de propriedade presente no mercado ser bastante

concentrada, principalmente no tocante a ações ordinárias, surge como fator influente

no número de insider ownership nas empresas, do qual observa-se a presença na grande

maioria das empresas presentes na amostra. Desta forma, a representação desta variável

como dummy pode ter ocasionado perda de informação.

Contudo, resguardaram-se esforços para outros trabalhos nos quais tentar-se-á

trabalhar com o percentual de participação deste tipo de investidor no total de ações das

empresas, a fim de analisar de forma mais precisa  sua influência sobre o retorno de

mercado das empresas.

Outro ponto importante a ser considerado, diz respeito à micro-estrutura de

mercado, especificamente sua segmentação,  evidenciando-se a necessidade de trabalhá-

lo subdividido em setores, fato não considerado no desenvolvimento deste trabalho

impelidos pela preocupação de abranger um bom número de empresas.

Os resultados obtidos apresentam um modelo com uma baixa qualidade de ajuste

representada pelo R², à semelhança de estudos realizados no mercado norte-americano.

Tal fato, pode ser justificado sob vários aspectos, dentre eles:

ü Uma possível interação entre os parâmetros consideradas no modelo devido ao

caráter longitudinal dos dados;
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ü A natureza não-linear entre variável resposta e os coeficentes do modelo;

ü Falta de normalidade  dos erros  e heterocedasticidade.

Pretende-se num futuro próximo (agora que se pode contar com uma base de

dados confiável, obtida diga-se com extrema dificuldade) o desenvolvimento de

modelagens estatísticas mais adequadas à realidade e natureza dos dados, capazes de

incorporar tais aspectos, como por exemplo Modelos Lineares Generalizados, Equações

Estruturais ou Análise de Dados Longitudinais.
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ANEXO 1- Listagem de Todas as Ações
Acesita ON Ericsson PN Pirelli PN
Acesita PN Estrela PN Pirelli Pneus PN
Acos Villares PN F Cataguazes PNA Plascar PN
Alfa Consorcio PNF Ferbasa PN Polar PN
Alfa Financeira PN Ferti Serrana PN Randon Part PN
Alfa Holding PNB Fertibras PN Real ON
Alfa Investimentos PN Fertiza PN Real PN
Alpargatas ON Forjas Taurus PN Ripasa PN
Alpargatas PN Fosfertil PN Sadia SA PN
America do Sul PNA Fras-Le PN Samitri PN
Aracruz PNB Gerdau Met PN Sansuy PN
Artex PN Gerdau PN Serrana ON
Avipal ON Inepar PN Serrana PN
Bandeirantes PN Iochp-Maxion PN Sharp PN
Bardella PN Ipiranga Dist PN Sid Nacional ON
Belgo Mineira ON Ipiranga Pet PN Sid Tubarao PN
Belgo Mineira PN Ipiranga Ref PN Solorrico PN
Bic Caloi PNB Itaubanco ON Souza Cruz ON
Bombril PN Itaubanco PN Supergasbras PN
Bradesco ON Itausa ON Suzano PN
Bradesco PN Itausa PN Teka PN
Brahma ON Itautec PNA Tel B Campo ON
Brahma PN Klabin PN Tel B Campo PN
Brasil ON Light ON Telebrasilia PN
Brasil PN Loj Americanas PN Telemig ON
Brasilit ON Magnesita PNA Telemig PNB
Brasmotor PN Manah PN Telepar ON
Caemi Metal PN Mangels PN Telepar PN
Cemig ON Mannesmann ON Telerj ON
Cemig PN Marcopolo PN Telerj PN
Cerj ON Merc Brasil PN Telesp ON
Cesp ON Merc S Paulo PN Telesp PN
Cesp PN Met Barbara PN Trafo PN
Ceval PN Metal Leve PN Transbrasil PN
Cim Itau PN Minupar PN Trikem PN
Confab PN Multibras PN Unibanco ON
Copel ON Paranapanema PN Unibanco PN
Copene PNA Paul F Luz ON Unipar PNB
Coteminas PN Paul F Luz PN Usiminas PNA
Dixie Toga PN Perdigao PN Vale Rio Doce ON
Duratex PN Petrobras Distrib PN Vale Rio Doce PNA
Eletrobras ON Petrobras ON Varig PN
Eletrobras PNB Petrobras PN Vidr S Marina ON
Embraer PN Petroquisa PN Votorantim C P PN
Enersul PNB Pirelli ON White Martins ON
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ANEXO 2 – Listagem de Ações Ordinárias

Acesita ON
Alpargatas ON
Avipal ON
Belgo Mineira ON
Bradesco ON
Brahma ON
Brasil ON
Brasilit ON
Cemig ON
Cerj ON
Cesp ON
Copel ON
Eletrobras ON
Itaubanco ON
Itausa ON
Light ON
Mannesmann ON
Paul F Luz ON
Petrobras ON
Pirelli ON
Real ON
Serrana ON
Sid Nacional ON
Souza Cruz ON
Tel B Campo ON
Telemig ON
Telepar ON
Telerj ON
Telesp ON
Unibanco ON
Vale Rio Doce ON
Vidr S Marina ON
White Martins ON
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ANEXO 3 – Listagem de Ações Preferenciais

Acesita PN F Cataguazes PNA Petrobras PN
Acos Villares PN Ferbasa PN Petroquisa PN
Alfa Consorcio PNF Ferti Serrana PN Pirelli PN
Alfa Financeira PN Fertibras PN Pirelli Pneus PN
Alfa Holding PNB Fertiza PN Plascar PN
Alfa Investimentos PN Forjas Taurus PN Polar PN
Alpargatas PN Fosfertil PN Randon Part PN
America do Sul PNA Fras-Le PN Real PN
Aracruz PNB Gerdau Met PN Ripasa PN
Artex PN Gerdau PN Sadia SA PN
Bandeirantes PN Inepar PN Samitri PN
Bardella PN Iochp-Maxion PN Sansuy PN
Belgo Mineira PN Ipiranga Dist PN Serrana PN
Bic Caloi PNB Ipiranga Pet PN Sharp PN
Bombril PN Ipiranga Ref PN Sid Tubarao PN
Bradesco PN Itaubanco PN Solorrico PN
Brahma PN Itausa PN Supergasbras PN
Brasil PN Itautec PNA Suzano PN
Brasmotor PN Klabin PN Teka PN
Caemi Metal PN Loj Americanas PN Tel B Campo PN
Cemig PN Magnesita PNA Telebrasilia PN
Cesp PN Manah PN Telemig PNB
Ceval PN Mangels PN Telepar PN
Cim Itau PN Marcopolo PN Telerj PN
Confab PN Merc Brasil PN Telesp PN
Copene PNA Merc S Paulo PN Trafo PN
Coteminas PN Met Barbara PN Transbrasil PN
Dixie Toga PN Metal Leve PN Trikem PN
Duratex PN Minupar PN Unibanco PN
Eletrobras PNB Multibras PN Unipar PNB
Embraer PN Paranapanema PN Usiminas PNA
Enersul PNB Paul F Luz PN Vale Rio Doce PNA
Ericsson PN Perdigao PN Varig PN
Estrela PN Petrobras Distrib PN Votorantim C P PN



108

ANEXO 4 – Listagem de Ações Componentes do IBOVESPA

Aracruz PNB
Bradesco PN
Brahma PN
Brasil ON
Brasil PN
Brasmotor PN
Cemig ON
Cemig PN
Cesp PN
Copene PNA
Duratex PN
Eletrobras ON
Eletrobras PNB
Inepar PN
Ipiranga Pet PN
Itaubanco PN
Itausa PN
Klabin PN
Light ON
Paul F Luz ON
Petrobras Distrib PN
Petrobras PN
Sid Nacional ON
Sid Tubarao PN
Souza Cruz ON
Telepar PN
Telerj PN
Telesp ON
Telesp PN
Usiminas PNA
Vale Rio Doce PNA
Votorantim C P PN
White Martins ON
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ANEXO 5 – Listagem de Ações Não-Componentes do IBOVESPA

Acesita ON F Cataguazes PNA Pirelli PN
Acesita PN Ferbasa PN Pirelli Pneus PN
Acos Villares PN Ferti Serrana PN Plascar PN
Alfa Consorcio PNF Fertibras PN Polar PN
Alfa Financeira PN Fertiza PN Randon Part PN
Alfa Holding PNB Forjas Taurus PN Real ON
Alfa Investimentos PN Fosfertil PN Real PN
Alpargatas ON Fras-Le PN Ripasa PN
Alpargatas PN Gerdau Met PN Sadia SA PN
America do Sul PNA Gerdau PN Samitri PN
Artex PN Iochp-Maxion PN Sansuy PN
Avipal ON Ipiranga Dist PN Serrana ON
Bandeirantes PN Ipiranga Ref PN Serrana PN
Bardella PN Itaubanco ON Sharp PN
Belgo Mineira ON Itausa ON Solorrico PN
Belgo Mineira PN Itautec PNA Supergasbras PN
Bic Caloi PNB Loj Americanas PN Suzano PN
Bombril PN Magnesita PNA Teka PN
Bradesco ON Manah PN Tel B Campo ON
Brahma ON Mangels PN Tel B Campo PN
Brasilit ON Mannesmann ON Telebrasilia PN
Caemi Metal PN Marcopolo PN Telemig ON
Cerj ON Merc Brasil PN Telemig PNB
Cesp ON Merc S Paulo PN Telepar ON
Ceval PN Met Barbara PN Telerj ON
Cim Itau PN Metal Leve PN Trafo PN
Confab PN Minupar PN Transbrasil PN
Copel ON Multibras PN Trikem PN
Coteminas PN Paranapanema PN Unibanco ON
Dixie Toga PN Paul F Luz PN Unibanco PN
Embraer PN Perdigao PN Unipar PNB
Enersul PNB Petrobras ON Vale Rio Doce ON
Ericsson PN Petroquisa PN Varig PN
Estrela PN Pirelli ON Vidr S Marina ON
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ANEXO 6 – Participação do Sistema Financeiro no PIB

Ano Percentual de Participação
1990 12,78 %
1991 10,53 %
1992 12,13 %
1993 15,61 %
1994 12,37 %
1995 6,94 %
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ANEXO 7 – Listagem das Empresas que Apresentaram Participação
de Investidores Institucionais

Acesita Iochp-Maxion Votorantim C P
Acos Villares Ipiranga Dist
Alfa Consorcio Ipiranga Pet
Alfa Financeira Ipiranga Ref
Alfa Holding Itaubanco
Alfa Investimentos Itausa
Alpargatas Itautec
Aracruz Klabin
Artex Light
Avipal Loj Americanas
Bardella Magnesita
Belgo Mineira Manah
Bic Caloi Mangels
Bombril Marcopolo
Bradesco Merc Brasil
Brahma Merc S Paulo
Brasil Metal Leve
Brasmotor Minupar
Caemi Metal Paranapanema
Ceval Perdigao
Cim Itau Pirelli Pneus
Confab Randon Part
Copel Real
Copene Ripasa
Coteminas Sadia AS
Dixie Toga Samitri
Duratex Sansuy
Eletrobras Serrana
Embraer Sharp
Enersul Sid Nacional
Ericsson Sid Tubarao
Estrela Solorrico
F Cataguazes Supergasbras
Ferbasa Suzano
Ferti Serrana Teka
Fertibras Telebrasilia
Fertiza Trafo
Forjas Taurus Transbrasil
Fras-Le Unibanco
Gerdau Met Unipar
Gerdau Usiminas
Inepar Vale Rio Doce
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