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RESUMO 

Essa pesquisa investiga empiricamente o desempenho das empresas do Grande ABC, 
região industrializada e cada vez mais representativa economicamente para o país. As 
sete cidades que representam a região, Santo André, São Bernardo do Campo, São 
Caetano do Sul, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, tiverem nos 
últimos anos um crescimento econômico consideravelmente acima do crescimento do 
país e seu desenvolvimento tem impulsionado o crescimento do país. A análise 
empírica utiliza dados em painel e investiga o desempenho das firmas das sete cidades 
que compõe o Grande ABC durante os anos de 2001 a 2008 utilizando a metodologia 
multinível e três medidas de desempenho: ROA, OROA e ROE. A metodologia 
multinível possibilitou a identificação dos principais efeitos que estão associados ou não 
ao desempenho das empresas, entre esses efeitos estão o ano, a própria empresa, o 
subsetor, o setor e a cidade que a empresa se localiza. Entre as três medidas de 
desempenho utilizadas houve significativa convergência e, além disso, o estudo 
identificou que há um significativo efeito no desempenho das empresas associado ao 
ano e à própria empresa, além de mostrar que os setores, os subsetores e a cidade que 
a empresa se localiza não apresentam um efeito significativo associado ao 
desempenho dessas firmas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-Chave: Desempenho, modelo multinível, visão baseada em recursos, 
capacidades dinâmicas, organização industrial e Grande ABC. 



 
 

ABSTRACT 

This study investigates empirically the performance of companies in the Grande ABC 
region increasingly industrialized and economically representative for the country. The 
seven cities that represent the region, Santo André, São Bernardo do Campo, São 
Caetano do Sul, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires and Rio Grande da Serra, have in 
recent years economic growth considerably above the country's growth and 
development has stimulated the growth of the country. The empirical analysis uses 
panel data and examines the performance of firms in the seven cities that make up the 
Grande ABC during the years 2001 to 2008 using the multilevel methodology and three 
performance measures: ROA, ROE and OROA. The multilevel approach allowed the 
identification of key factors that are associated or not to performance of these 
companies and these effects are the year, the company itself, the sub sector, the sector 
and the city that the company is located. Among the tree performance measures used 
there was significant convergence, in addition the study identified that there is a 
significant effect on corporate performance associated with the year and the company 
itself, and show that the sectors, subsectors and the city that the company is do not 
have a significant effect associated with these firm performance. 
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1 INTRODUÇÃO  

Essa pesquisa analisa o desempenho de empresas, tema abordado em diversos 

estudos teóricos e empíricos por distintas correntes de pensamento. Veremos no 

decorrer desse trabalho que o número de publicações nesse campo de estudos 

aumentou significativamente nas últimas décadas, tanto no Brasil como no exterior.  

 Os estudos que abordam esse tema são complexos, permitindo muitas 

possibilidades de pesquisa como essa, que analisa empiricamente o desempenho de 

centenas de empresas no Grande ABC durante oito anos. 

A evolução desse campo de estudo que aborda o desempenho das empresas e 

suas estratégias passaram por diversas teorias como: teoria evolucionária (NELSON e 

WINTER, 1982), teoria dos custos de transação (Williamson 1981, 1991b), teoria da 

aprendizagem (SKINNER, B. S., 1953), teoria da agência (JENSEN e MECKLING, 

1976), teoria contingencial (CHANDLER, 1962; LAWRANCE E LORSH, 1972), teoria 

institucional (MEYER E ROWAN, 1977), teoria de redes (BARNES, J.A., 1954), visão 

baseada em recursos (BARNEY, 1991; GRANT, 1991; CONNER, 1991), entre outros 

estudos conforme observaram os autores (SERRA; FERREIRA; PEREIRA E LISSONI, 

2008). 

Além das teorias acima, a partir da década de oitenta a teoria da organização 

industrial, fortemente representada pelos estudos de Porter, (1980, 1981, 1985) 

também analisa o desempenho empresarial e a estratégia das empresas. Essa teoria 

enfatiza a influência das características estruturais do setor ou do subsetor no 

desempenho das empresas. 

Por ser uma das principais teorias desse campo, a organização industrial será 

mais explorada na revisão da literatura. Além disso, no estudo empírico dessa pesquisa 

será verificado se o desempenho das empresas do Grande ABC entre os anos de 2001 

e 2008 está associado aos setores e aos subsetores que as empresas pertencem. 

A segunda teoria que abordaremos na revisão da literatura é a resource-based 

view (RBV), no Brasil conhecida como visão baseada em recursos (VBR). Essa teoria 
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procura explicar o desempenho das firmas e a conquista de vantagens competitivas 

sustentáveis por uma combinação de perspectivas internas e externas, e que coloca 

como ponto estratégico fundamental que a empresa seja focada nos seus recursos, 

desenvolvendo competências únicas ou de difícil imitação. Barney (1991) é um dos 

principais pesquisadores dessa teoria. 

Uma alta significância do efeito empresa associado ao desempenho das 

empresas pesquisadas pode indicar que a VBR explica parte do comportamento das 

empresas do Grande ABC entre 2001 e 2008. 

A terceira e última abordagem que aprofundamos na revisão da literatura teve 

sua evolução mais recente e é conhecida como capacidades dinâmicas. Na busca por 

vantagens competitivas sustentáveis, a perspectiva das capacidades dinâmicas 

defende que se deve observar o ambiente externo, adaptando-se a ele e 

desenvolvendo competências distintas, inovando na gestão dos processos e 

procedimentos da empresa, criando estruturas inovadoras e difíceis de imitar. Teece, 

Pisano e Shuen, (1997) são alguns dos principais pesquisadores dessa teoria. 

Entre os efeitos analisados no estudo empírico, dois estão relacionados com a 

abordagem das capacidades dinâmicas, o efeito empresa e o efeito ano.  

Além das teorias acima citadas, apresentamos nessa pesquisa um capítulo sobre 

a história e o desenvolvimento do Grande ABC, região com representatividade 

econômica e política no estado de São Paulo e no País, e onde estão localizadas as 

empresas que fazem parte da análise empírica desse estudo. 

Para a análise empírica dessa pesquisa, são utilizados os dados de 

aproximadamente 900 empresas distribuídas nas sete cidades que compõem o Grande 

ABC e que totalizam 3200 observações. Todas essas informações foram publicadas 

nas edições anuais das revistas Quem é Quem no Grande ABC, do Jornal Diário do 

Grande ABC no período entre 2001 e 2008. 

O método utilizado nesse estudo deve comparar o desempenho das empresas e 

identificar quais efeitos estão associados ao desempenho, por isso será aplicada a 
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metodologia do modelo multinível. 

Essa metodologia se aplica quando há correlação suposta entre variáveis 

independentes e essa correlação ocorre em decorrência de agrupamentos de forma 

hierárquica. Desta forma, esse método permite a análise dos dados quando há 

estruturas divididas em grupos e nessa pesquisa esses grupos estão classificados em 

anos, empresas, subsetores, setores e cidades. Essa formação hierárquica considera a 

dependência dos dados dentro de cada nível e entre os níveis hierárquicos. 

 

1.2  Objetivo Geral 

O objetivo geral da pesquisa é identificar quais os principais efeitos que estão 

associados ao desempenho das empresas do Grande ABC em uma análise de dados 

em painel que compreende os anos de 2001 e 2008. Entre os efeitos analisados estão: 

o ano, a própria empresa, o subsetor, o setor e a cidade que a empresa se localiza. 

 

1.3  Objetivos Específicos 

Entre os objetivos específicos desse trabalho está o levantamento dos dados 

que serão utilizados na análise empírica. Depois da definição desses dados, eles serão 

tratados com base nos requisitos necessários para análise até a consolidação de uma 

amostra final. 

Outro objetivo da pesquisa é a análise bibliográfica das principais teorias que 

abordam o desempenho das empresas e suas estratégias, como a organização 

industrial, a visão baseada em recursos e as capacidades dinâmicas. 

Entre os diversos efeitos que estão associados ao desempenho das empresas, 

nesse estudo devem ser analisados o ano, a empresa, o setor, o subsetor e a cidade 

que ela se localiza. 

O estudo empírico pretende inferir qual das linhas teóricas apresentadas na 

revisão bibliográfica melhor explica o desempenho das empresas do Grande ABC 
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durante os anos de 2001 e 2008. 

 

1.4  Justificativa e Relevância 

A pesquisa tem relevância acadêmica e contribui para os estudos que analisam o 

desempenho das empresas. Nos últimos anos observam-se diversas pesquisas que 

buscam identificar os efeitos que explicam o desempenho das empresas e nesse 

estudo são apresentadas três importantes teorias relacionadas ao desempenho 

empresarial e a estratégia das organizações, a organização industrial, a visão baseada 

em recursos e capacidades dinâmicas.  

A pesquisa tem caráter exploratório, pois até onde temos conhecimento não há 

estudos sobre o desempenho empresarial desenvolvidos no Grande ABC com essa 

amplitude de empresas e analisando seus resultados durante oito anos consecutivos. 

A análise de mais de 900 empresas, 19 subsetores e 3 setores, distribuídos nas 

sete cidades do Grande ABC também tem grande relevância regional. Dedicamos um 

capítulo dessa pesquisa apresentando a região, sua história e seu desenvolvimento, 

mostrando sua importância política e econômica para o país. 

Essa relevância regional se estende aos empresários, consultores e investidores 

da região, pois identifica quais efeitos estão associados ao desempenho das empresas 

na região, apresentando empresas com melhor e pior desempenho. 

Como o estudo é em painel, é apresentado o desempenho das empresas 

durante oito anos, com isso será possível identificar possíveis tendências de 

crescimento de empresas, subsetores e setores na região. 
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2  O DESENVOLVIMENTO DO GRANDE ABC E SUA REPRESENTA TIVIDADE 

Em recente pesquisa, Rodrigues e Ramalho, (2007) apresentam que os 

principais aspectos do processo de industrialização brasileira, principalmente a partir da 

década de cinquenta podem ser demonstrados sinteticamente pelo desenvolvimento do 

Grande ABC, com a chegada de grandes indústrias multinacionais e consequentemente 

pequenas e médias empresas, para fornecer produtos e serviços a essas indústrias, 

seus funcionários e respectivos familiares, estimulando o crescimento econômico, a 

formação de uma classe de trabalhadores e a formação de novas relações sociais. 

Localizado no sudeste da Região Metropolitana de São Paulo conforme a figura 

1, o Grande ABC é uma região extensa, com 825 km² e com mais de 50% dessa área 

protegida como reserva ambiental da Mata Atlântica. Infelizmente essa reserva é muitas 

vezes invadida e desmatada, principalmente por conta do intenso aumento populacional 

que logicamente não é acompanhado na mesma proporção pela oferta de habitações, 

assim muitos sem teto constroem suas casas nos morros e outras regiões irregulares. 

 

Figura 1 - Mapa da Região Metropolitana de São Paulo com o Grande ABC em destaque 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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“O Grande ABC caracteriza-se pela intensa atividade industrial, motor dinâmico 

que estruturou um modernizado setor de serviços e desenvolveu diversificada atividade 

comercial” (Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, 2010). 

O Grande ABC foi descoberto como uma região auxiliar para o projeto de 

desenvolvimento de São Paulo que teve a partir de 1877 um grande fluxo de 

imigrantes, além disso, o Grande ABC teve o privilégio de uma importante construção 

feita pelos ingleses, a linha ferroviária que liga a cidade de São Paulo ao porto de 

Santos. Esse desenvolvimento impulsionou o crescimento populacional da região que 

foi exponencial. Na década de vinte eram aproximadamente 25 mil habitantes, na 

década de quarenta mais de 90 mil habitantes, em meados da década de setenta 300 

mil habitantes e a partir daí um grande salto até o ano 2000, quando habitavam no 

Grande ABC quase 2,4 milhões de pessoas e hoje esse número é próximo de 2,5 

milhões (Loebel; Zambaldi; Alves; Castro; Santos, 2008). 

Importante estudo da região da Grande ABC feito pelo Consórcio Intermunicipal 

do Grande ABC (2010) mostra que o desenvolvimento regional teve diversas influências 

e o surgimento desse consórcio foi uma delas. O principal objetivo da entidade é 

estudar a região e buscar soluções para seus inúmeros problemas e entraves. Na 

prática um dos principais impactos de suas ações é na diminuição do conflito de 

interesses entre os municípios, gerando ações que beneficiem toda região e diminuindo 

o conflito político entre as prefeituras. Entre as ações do consórcio foi criado o “Fórum 

ABC ano 2000: Rumos do Desenvolvimento Regional”, esse fórum teve como resultado 

a criação de um documento com propostas para dinamizar a economia do Grande ABC. 

As ações acima citadas geraram outros fóruns e em 1994 o movimento “Voto no 

Grande ABC” deu origem ao Fórum da Cidadania do Grande ABC que objetivava 

conhecer novas lideranças políticas na região, aumentando a bancada legislativa e no 

Congresso Nacional. A criação do Consórcio Intermunicipal (figura 2) foi o início de um 

pensamento e desenvolvimento regional, mas é importante ressaltar que o consórcio foi 

muito fortalecido política e economicamente pela criação da Câmara Regional do 

Grande ABC em março de 1997, essa entidade é ativa no estimulo do desenvolvimento 

econômico regional com a participação da comunidade e das prefeituras. 
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Uma das principais ações da Câmara Municipal do Grande ABC foi criar a 

Agência de Desenvolvimento Econômico do Grande ABC em 1998, dando suporte aos 

trabalhos da Câmara Regional. Todas essas ações estudaram a região e buscaram 

soluções para os principais problemas, dialogando com representantes da sociedade, 

empresários da região e políticos (Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, 2010). 

 

 

Figura 2 - Foto do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC em 2010 

Fonte: Consórcio Intermunicipal do Grande ABC 

 

O país recebeu investimentos em diversos setores nos últimos anos, mas no 

Grande ABC a indústria automobilística foi a principal alavanca para o desenvolvimento, 

deixando suas marcas na estrutura física, econômica e cultural dos municípios, além da 

influencia nas políticas públicas e no relacionamento com os operários das indústrias 

que se organizaram em um dos sindicatos politicamente mais importantes e fortes do 

país. Como as multinacionais são subordinadas às lógicas econômicas globais, tem 
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uma história de constantes mudanças com demissões, aumento de produtividade, etc., 

e isso influenciava diretamente a região sempre muito dependente dessas empresas 

(Rodrigues; Ramalho, 2007). 

A partir da década de setenta houve um intenso processo de construção política 

no país e visivelmente no Grande ABC, era parte da luta popular por mais democracia 

que ocorria no movimento de operários e nas greves das multinacionais da região 

(Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, 2010).  

Nas últimas décadas ficou claro o amplo movimento de reestruturação industrial 

que atingiu diversos setores e o Grande ABC também foi fortemente impactado. Novas 

formas de atuação no país e no mundo, a flexibilização das relações de trabalho e a 

briga fiscal interna fizeram com que muitos investimentos não viessem mais para a 

região, e uma situação mais contundente foram os investimentos, e as empresas que 

saíram do Grande ABC, impactadas pelo alto custo de estarem sediadas nessa região, 

principalmente por conta dos impostos e dos sindicados. Com isso foi necessário que 

todas as regiões, cidades e instituições repensassem essa atuação globalizada e 

discutissem as possibilidades e responsabilidades de cada um nessa nova dinâmica de 

desenvolvimento econômico (Rodrigues; Ramalho, 2007). 

As dificuldades da região acima citadas foram tema de diversos fóruns de 

entidades representantes da população, empresas e poder público, incentivadas 

principalmente pela Agência de Desenvolvimento Econômico do Grande ABC, junto 

com os sindicados, as prefeituras da região e o governo do Estado. Com isso, foi 

possível criar ações de incentivo às empresas para manterem suas estruturas e 

voltassem a investir na região, além de também atraírem novas empresas para se 

instalarem na região. 

Diante das ações acima citadas, é possível observar abaixo o desenvolvimento 

da região através de dados do IBGE, do SEADE e de outros estudos. O Grande ABC é 

composto de sete cidades: Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, 

Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra que estão distribuídas em 825 

km², onde vivem 2.456.515 pessoas. Esses dados atualizados do IBGE, (2010) 
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mostram que o Brasil tem 185.712.213 habitantes em 2010, o estado de São Paulo tem 

21,50% dessa população com 39.924.091 de habitantes e o Grande ABC tem 1,32% 

dos habitantes do país e 6,15% do estado de São Paulo. 

A área territorial brasileira é composta por 8.514.876,599 k², o estado de São 

Paulo ocupa 248.209,426 k² desse total, representando 2,92% e o Grande ABC ocupa 

825,169 k², representando 0,0097% de toda área territorial brasileira (Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística – IBGE, 2010). 

A representatividade da região apresentada acima pelo número de habitantes e 

pela área que ocupa é significativamente maior quando analisados os dados 

econômicos da região. O Grande ABC têm crescido economicamente a taxas muito 

superiores as do país nos últimos anos. Entre 2003 e 2007 o país teve um crescimento 

anual do produto interno bruto de 1,1%, 5,7%, 3,2%, 3,8% e 5,4% respectivamente, 

com um crescimento médio de 3,84% ao ano. O estado de São Paulo nesse mesmo 

período teve crescimentos do PIB a taxas de -0,4%, 6,1%, 3,5%, 4% e 7,4% 

respectivamente, consolidando uma média de crescimento de 4,12%. Já a região do 

Grande ABC, nesse mesmo período teve o PIB crescendo a taxas de 18,9%, 14,4%, 

7,8%, 9,7% e 13,7% respectivamente, apresentando um crescimento médio de 12,9% 

ao ano, índices próximos e superiores aos países que mais crescem no mundo como 

China e Índia (SEADE, 2010). 

Dados do IBGE, (2010) mostram que o PIB do Grande ABC em 2007 foi de R$ 

63.679.919.000 representando 2,5% do PIB nacional de R$ 2.562.300.000.000 e o 

setor automobilístico apesar de ter diminuído sua representatividade na região em 

relação à décadas atrás, ainda tem forte influência nesse resultado e seu forte 

crescimento nos últimos anos tem favorecido o desenvolvimento regional. 

Outros dados do IBGE, (2010) mostram a força econômica da região também 

pelo PIB per capita, as principais cidades do Grande ABC tem o PIB per capita 

significativamente superior ao de outras cidades, regiões e da média do país. O PIB per 

capita em 2007 de Santo André foi de R$ 20.044, em São Bernardo do Campo R$ 

32.677, em São Caetano do Sul R$ 62.459 e em Diadema R$ 22.371, enquanto o PIB 
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per capita nacional em 2007 foi de R$ 13.515. 

Apresenta-se abaixo a tabela 1, com a evolução da população do Grande ABC e 

a empregabilidade de cada setor. 

Tabela 1 - População do Grande ABC e empregados por setor 

 

É possível observar na tabela 1, o crescimento da população em idade ativa e o 

declínio no número de desempregados a partir de 2003 e isso se deve ao crescimento 

econômico da região. A tabela também mostra os impactos da crise economia mundial 

entre 2008 e 2009, o número de desempregados que vinha diminuindo continuamente 

desde 2003, teve um aumento de 2008 para 2009, eram aproximadamente 155.000 

desempregados em 2008 e esse número subiu para 177.000 em 2009. 

  

 Fonte: Convênio Dieese - Seade. PED – Pesquisa de Emprego e Desemprego. 
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A representatividade de empregados no setor industrial ficou estável ao longo 

desses dez anos, representando aproximadamente 27% do total de empregos na 

região. No setor de serviços houve um aumento dessa representatividade de 

empregados, em 2000 eram aproximadamente 47,90% e em 2009 já representavam 

49,62%. Já o setor do comércio foi o único que teve queda nessa representatividade, 

no ano 2000 representava 15,34% entre todos os setores e em 2009 passou a 

representar 14,54% dos empregados do Grande ABC (Consórcio Intermunicipal do 

Grande ABC, 2010). 

Conhecendo um pouco da história e da representatividade do Grande ABC, 

exploraremos abaixo teorias conhecidas que abordam o desempenho das empresas, 

procurando identificar a relação dessas teorias com as empresas da região.  
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3  VANTAGENS COMPETITIVAS DAS FIRMAS  

A busca pelo entendimento da criação de vantagens competitivas sustentáveis 

pelas firmas é grande, tanto por parte de consultores e executivos de empresas como 

pelos acadêmicos, desta forma este tema é abordado em diversas pesquisas nas 

últimas décadas como: “Theory of the Growth of the Firm” (Penrose, 1959), “From entry 

barriers to mobility barriers: conjectural decisions and contrived deterrence to new 

competition” (Caves e Porter, 1977), “How competitive forces shape strategy” (Porter, 

1979), “Strategizing, Economizing And Economic Organization” (Williamson, 1991b), 

“Firm Resources and Sustained Competitive Advantage” (Barney, 1991), “Dynamic 

capabilities and strategic management” (Teece, Pisano e Shuen, 1997), entre outros, e 

sua grande complexidade, característica interdisciplinar e diversidade de pesquisadores 

e linhas de pensamento faz com não haja consensos. 

 

3.1  Objetivo das Firmas  

Antes de estudar as teorias que abordam desempenho empresarial e a 

estratégia das empresas, é preciso considerar que para conseguir vantagens 

competitivas sustentáveis é preciso saber qual o principal objetivo da empresa e se 

essas vantagens competitivas sustentáveis alcançam seus objetivos, ou seja, o que a 

empresa busca, qual resultado espera conseguir. 

A questão acima apresentada nos remete a Teoria da Firma que é abordada no 

artigo “The Nature of Firm” (Ronald Coase, 1937). Para esse autor, as empresas são 

organizações que produzem e vendem bens e serviços, utilizando e contratando fatores 

de produção. Já o entendimento do objetivo da firma publicado no artigo “Creating 

Sustainable Value” por Stuart e Mark (2003), é que essa dominação econômica atual 

trazida pelo capitalismo é insustentável e deve ser renovada para o bem comum no 

âmbito econômico, social e ambiental. Para os autores a única forma de tornar esse 

“sistema” sustentável e mudar a situação atual são com atitudes principalmente das 

pessoas que estão no comando das empresas e dos governos. Essas pessoas 

precisariam levar em consideração os três principais pilares da sustentabilidade 
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(econômico, social e ambiental) na tomada de decisão. Os autores defendem que se 

até na iniciativa privada as decisões forem tomadas considerando esses três pilares 

serão agregados maiores valores aos acionistas no longo prazo, atendendo assim o 

interesse dos administradores das empresas.  

Os autores Stuart e Mark (2003), complementam que se partirmos do 

pressuposto que os administradores das empresas têm dificuldades para enxergar esse 

caminho e entendem que decisões sociais e ambientais não agregam valor aos 

acionistas, será preciso redirecionar essa responsabilidade e desta forma ter a 

interferência do Estado incentivando as empresas que tomam decisões pensando além 

das questões financeiras, e penalizando as empresas que não respeitam essas 

questões. 

 Além do Estado, os investidores podem levar isso em consideração quando 

comparem ações de empresas, e por fim os clientes também poderão se atentar a 

essas questões quando da aquisição de produtos e serviços, privilegiando as empresas 

responsáveis do ponto de vista sócio-ambiental. 

Mesmo ainda sem essa interferência do Estado, o estudo “Is Corporate 

Sustainability a Value-Increasing Strategy for Business” de Shih-Fang e Her-Jiun 

(2007), apresenta dados empíricos da relação entre sustentabilidade e benefícios 

financeiros aos acionistas, revelando que já há recompensa financeira para as 

companhias sustentáveis. O estudo mostra que elas se valorizam no mercado acionário 

e até tem aumentado suas vendas pela percepção dos clientes em relação à 

sustentabilidade como um valor agregado. Além disso, identificou-se que essas são as 

empresas que as pessoas preferem trabalhar, e isso inclui os profissionais mais 

qualificados e talentosos que qualquer empresa quer ter em seu quadro de 

funcionários. 

Uma visão diferente é apresentada no artigo de Jensen e Meckling (1976), que 

enxergam a empresa como um conjunto de contratos entre os acionistas (proprietários) 

e os empregados. Por um lado, os acionistas buscam maximizar seus lucros e por outro 

os empregados procuram maximizar o seu bem estar. Os mesmos autores apresentam 
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uma visão que prioriza os shareholders, considerando os stakeholders na tomada de 

decisão apenas se esses ajudarem na maximização do lucro, ou seja, o objetivo da 

firma está na maximização dos lucros dos acionistas e não na satisfação dos 

stakeholders ou nos pilares da sustentabilidade. 

Como esse estudo visa identificar as principais fontes de vantagens competitivas 

das firmas, o foco é o resultado financeiro das empresas e as medidas de desempenho 

que serão utilizadas para essa análise são financeiras, retorno sobre o ativo (ROA), 

resultado operacional sobre o ativo (OROA) e resultado líquido sobre o patrimônio 

líquido (ROE).  

Como os dados coletados para essa pesquisa são de 2001 até 2008 é possível 

que haja empresas preocupadas e que invistam tempo e recursos nos stakeholders e 

se esses investimentos são positivos e reconhecidos pelo mercado é possível que 

reflitam em seus resultados financeiros no decorrer dos anos.  

Estudar o desempenho das empresas, desde a definição dos seus objetivos é 

algo complexo, desta forma, são apresentados abaixo alguns estudos de desempenho 

e estratégia empresarial e as linhas de pensamento consideradas mais relevantes no 

âmbito dessa pesquisa. 

 

3.2  Vantagens Competitivas Sustentáveis e Estratég ia Empresarial 

Os estudos científicos sobre o desempenho e comportamento das empresas, 

ainda de forma bastante incipiente, passaram a ser conhecidos no século XVIII 

principalmente pelos movimentos da primeira revolução industrial. Esse processo 

começa com o uso da tecnologia até então desenvolvida que passa a transformar a 

produção artesanal em industrial. 

Mais recentemente, Robbins (1932) define a economia como: 

“a ciência que estuda as formas de comportamento humano resultantes 
da relação existente entre as ilimitadas necessidades a satisfazer e os 
recursos que, embora escassos, se prestam a usos alternativos”. 
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 A continuidade dessa linha de pensamento é da economia neoclássica, que 

defende a não intervenção do Estado no mercado, deixando que ele se regule 

livremente. 

A economia neoclássica surge antes dessa definição de Robbins (1932), no fim 

do século XIX com estudos do austríaco Carl Menger, do inglês William Stanley Jevons 

e do suíço Léon Walras defendendo questões como a “mão invisível” do mercado, ou 

seja, que a demanda e a oferta por mão-de-obra se igualariam automaticamente tendo 

as forças de mercado se equilibrando no sentido do pleno emprego. Esses autores 

ainda defendem que a quantidade de moeda no mercado afeta apenas o nível geral dos 

preços e não influenciam a capacidade produtiva da economia. Outras questões 

criticadas do pensamento econômico neoclássico são os pressupostos de racionalidade 

ilimitada e da informação homogeneamente acessível a todos. Esses pressupostos são 

muito importantes, pois influenciaram fortemente o ambiente acadêmico por décadas, 

implicando na irrelevância das estratégias das firmas. (VASCONCELOS, 2001). 

“Dada a fluidez dos recursos no mercado o comportamento das firmas 
tende a ser simplesmente uma aplicação mecânica das informações 
disponíveis no mercado e das curvas de utilidade dos tomadores de 
decisão. A própria noção de estratégia é estranha aos preceitos da 
economia neo-clássica, onde as decisões das firmas se concentram na 
alocação de recursos fungíveis entre alternativas finitas e conhecidas. A 
tecnologia e o “know-how” são dados e sua difusão se faz de maneira 
perfeitamente fluida. Neste sentido, a idéia de estratégia, antecipação e 
planejamento são desnecessárias e até mesmo disfuncionais dentro 
deste quadro teórico” (VASCONCELOS, 2001). 

 

Com a gradual evolução e novas visões sobre esses conceitos e pressupostos 

da economia, os pesquisadores começam a apresentar novas correntes de 

pensamento que aparecem principalmente a partir da década de 1970, focando 

principalmente questões relacionadas a vantagem competitiva. 

Em uma pesquisa bastante citada no campo da estratégia, Mintzbert, Ahlstrand e 

Lampel (1998) questionam a forma como a estratégia nas organizações é estudada, 
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consideram as abordagens até então limitadas, relatando que as pesquisas 

desconsideram características importantes da estratégia. Apresentam dez escolas de 

pensamento sobre estratégia e relatam que cada uma tem características muito 

específicas e acabam não abordando fatores importantes. Esses autores entendem que 

os novos estudos na área, apesar da maior complexidade, precisam ser mais 

interdisciplinares para representaram melhor a realidade do mercado. 

Abaixo a relação das dez escolas de pensamento no campo de estratégia 

apresentadas por Mintzbert, Ahlstrand e Lampel (1998): 

• Design, focado na concepção da estratégia empresarial, leva em consideração 

as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças;  

• Planejamento que centraliza a estratégia nos processos formais e numéricos; 

• Posicionamento que foca em processos analíticos de decisão para o 

posicionamento da firma, analisa a estrutura do setor; 

• Empreendedora que vê como ponto estratégico fundamental a liderança e a 

visão do líder; 

• Cognitiva focada nos processos mentais pra elaboração da estratégia, quebra de 

paradigmas, inovação; 

• Aprendizagem que vê a estratégia como um processo emergente de 

aprendizado e interativo; 

• Poder é um processo estratégico de negociação, envolvendo parcerias, alianças 

e negociações coletivas influenciadas pelas relações de poder;  

• Cultural é a formação estratégica como um processo social enraizado na cultura 

da empresa; 

• Ambiental é a estratégia fortemente influenciada pelo ambiente, as decisões são 

direcionadas para o isomorfismo; 

• Configuração é a estratégia que considera o ambiente empresarial mutante, e 
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valoriza a adaptação, desta forma considera as nove escolas de pensamento 

descritas acima na elaboração da estratégia e tomada de decisão. 

A conclusão do estudo teórico e empírico de Vasconcelos (2001), é que os 

executivos aparentemente estão de acordo com todas as nove escolas de pensamento 

estratégico e não optam apenas por uma escola. “Eles parecem adotar uma postura 

pragmática e combinar partes dos diversos modelos e das diversas escolas aqui citadas 

de acordo com a sua situação prática”. 

Outra contribuição importante do artigo é de apresentar aparentes 

inconsistências nas respostas dos executivos, já que as escolas de pensamento têm 

linhas distintas e, como mostrou o resultado da pesquisa todas as escolas são 

utilizadas na tomada de decisão. Mas como afirma o autor: 

“isso não deve ser tomado como um sinal de irracionalidade da prática, 
e sim como um lembrete de que a prática está repleta de contingências 
e que as teorias são frequentemente simplificadoras demais para dar 
conta de todas as complexidades, econômicas, técnicas e humanas da 
estratégia empresarial”. (Vasconcelos, 2001) 

 

Outro estudo sobre estratégia e vantagem competitiva de Vasconcelos e Cyrino 

(2000), faz uma divisão de duas linhas principais de estudos em estratégia empresarial. 

A primeira é das teorias que partem do pressuposto que a vantagem competitiva está 

relacionada ao posicionamento da empresa no setor que ela se encontra e as questões 

externas da organização como a concorrência e o mercado. Nesse modelo estariam os 

pesquisadores da Organização Industrial como Michael Porter (1987). Com uma visão 

diferente, outra linha teórica considera que o desempenho está mais relacionado a 

características internas da organização, não havendo equilíbrio econômico, pois há 

heterogeneidade de recursos e capacidades, e esses são fatores determinantes para o 

desempenho das empresas, características defendidas pela Visão Baseada em 

Recursos e Capacidades Dinâmicas. 

Há uma grande quantidade de estudos em estratégia empresarial que buscam 

entender os fatores determinantes de vantagem competitiva sustentável por diferentes 

teorias e linhas de pensamento. Nesse contexto, o estudo empírico de Vasconcelos 
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(2001) se fortalece, demonstrando a dificuldade de explicar o desempenho de uma 

empresa apenas por um fator, como seu posicionamento no setor, sua eficiência 

operacional, a qualificação dos funcionários, ou ainda a capacidade de inovação. Com 

base nessa complexidade, essa pesquisa busca entender quais os principais efeitos 

que determinam o desempenho das empresas do Grande ABC, entre eles o ano, o 

município, o setor, o subsetor e a influência da própria empresa. 

Dada diversidade de possíveis abordagens do tema e a possibilidade de 

verificação empírica do estudo, essa pesquisa fará aprofundamentos nas três principais 

linhas teóricas de estratégia empresarial que estudam o desempenho das empresas e 

suas vantagens competitivas sustentáveis: a organização industrial, a visão baseada 

em recursos e as capacidades dinâmicas. 

Com os dados utilizados nesse estudo empírico, foi possível identificar se há e 

qual a influência de diversos efeitos no desempenho das empresas do Grande ABC 

durante 2001 e 2008. 

 

3.3  Organização Industrial  

A organização industrial foi fortemente influenciada por Caves e Porter (1977), e 

por diversos outros textos de Porter como o artigo “Competitive Stragegy” (1980), entre 

outros e essa teoria enfatiza a influência das características estruturais do setor no 

desempenho das empresas. Os estudos com essa linha de pensamento começaram 

em meados do século XVII na primeira Revolução Industrial, mas seu desenvolvimento 

científico ocorreu apenas no século XX, a partir das décadas de 30, 40 e 50, em que 

renomados pesquisadores como Ronald Coase (1937), Joe Bain e Jonh Nash 

começaram a abordar questões relacionadas ao desempenho das empresas pelo 

prisma da organização industrial. 

Um dos pressupostos da Organização Industrial que tem como base o modelo 

neoclássico, é que não há heterogeneidade no desempenho das empresas nos 

mercados competitivos perfeitos. Qualquer desempenho anormal de uma empresa seria 
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um acontecimento temporário e automaticamente corrigido pelo mercado. Desta forma, 

não há motivo para se preocupar com estratégia, devendo-se focar na eficiência 

operacional. (WILLIAMSON, 1991) 

 Brito e Vasconcelos (2004), publicaram um artigo no qual consideram que a 

teoria da Organização Industrial não consegue representar a realidade pela sua 

complexidade. Nesse texto os autores demonstram que essa teoria explica apenas 

parcialmente a heterogeneidade das empresas, pois realmente empresas de setores 

diferentes apresentam desempenhos diferentes, mas há outros fatores importantes que 

influenciam seu desempenho. 

Nesse mesmo artigo, Brito e Vasconcelos (2004) apresentam que: 

“O conceito de barreiras de entrada evitando a entrada de novos 
competidores, permitiria a manutenção de um nível de rentabilidade 
acima do equilíbrio. Isto seria a manifestação de um poder de mercado 
compartilhado, que levaria ao reconhecimento de dependência mútua, 
impedindo a competição de atingir o equilíbrio competitivo“.  

 

 

Depois do artigo com Caves e Porter (1977), Porter (1979) apresentou um novo 

estudo identificando a existência de outros quatro fatores que determinam a 

lucratividade de uma empresa.  

• O primeiro fator é a competição das empresas de um mesmo grupo ou 

segmento. Um ambiente com muitas empresas provavelmente será mais 

competitivo do que outro com poucas, desta forma o autor defende que 

esse é um fator determinante na lucratividade da empresa; 

• O tamanho da empresa também é determinante para sua lucratividade, ou 

seja, grandes empresas têm retornos diferentes de pequenas empresas. 

•  O terceiro fator apontado por Porter é referente às diferenças dos custos 

de mobilidade que estão associados à entrada no grupo estratégico, são 

os custos para entrar e sair no negócio que podem justificar ou não um 
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investimento. Setores com um alto custo de entrada podem reduzir 

bastante o número de competidores de um segmento. 

•  O último fator é a capacidade em realizar o que foi planejado 

estrategicamente, ou seja, a eficiência operacional. 

A importância dessas pesquisas mostra a influência de Michael Porter nos 

estudos de desempenho e estratégia empresarial. Nos anos seguintes suas 

contribuições continuaram e em seu artigo seguinte, Porter (1980) avança e detalha 

melhor seu estudo, ele indica que a essência da formulação da estratégia competitiva é 

relacionar a empresa com seu meio ambiente, ou seja, o setor ou setores com que 

compete e que também influenciam nas regras da competição entre as empresas. Para 

o autor, o nível de concorrência de um setor depende de cinco forças básicas que são 

conhecidas como as cinco forças de Porter: 

1. Rivalidade entre os concorrentes – Essa força esta relacionada a atividade e a 

agressividade dos concorrentes diretos, empresas que vendem os mesmos produtos ou 

serviços no mesmo mercado de atuação.  

2. Ameaça de novos entrantes – Essa força é evidente quando há barreiras de 

entrada em determinado setor e quando as organizações já estabelecidas tem um 

grande poder de reação. Um exemplo acontece nas economias de escala, as empresas 

estabelecidas já produzem em grandes quantidades, o que permite a redução de custos 

e novas empresas que naturalmente não vendam grandes volumes no início terão 

dificuldades em se manter. Outra situação é quando o capital necessário para os 

investimentos e instalações iniciais são muito altos. Outra questão que diminui a 

ameaça de novos entrantes é o acesso aos canais de distribuição, muitas vezes esses 

canais são limitados e as empresas estabelecidas têm contratos fechados, dificultando 

a entrada de outras empresas. 

3. Ameaça de produtos substitutos – É a existência ou a facilidade em desenvolver 

produtos diferentes, porém que atendam às mesmas necessidades. Esses produtos 

substitutos não competem com a mesma intensidade que os concorrentes primários, 

porém são relevantes, pois em alguns casos os produtos substitutos podem ter 
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vantagens em relação aos produtos em questão, podem ser mais baratos, ter mais 

qualidade, ser de utilidade mais fácil, etc. Desta forma, produtos substitutos com melhor 

custo/benefício e com baixos custos de substituição são preocupantes. 

4. Poder de barganha dos fornecedores – Os fornecedores tem poder de barganha 

nas seguintes situações: quando o setor é dominado por poucas empresas 

fornecedoras, quando os produtos são diferenciados e/ou exclusivos, quando há um 

elevado custo para trocar de fornecedor, ou quando o setor em questão não tem 

representatividade no faturamento e na lucratividade do fornecedor. Com isso, cabe a 

empresa identificar sua atual relação com os principais fornecedores. 

5. Poder de barganha dos compradores – É o poder de barganha dos clientes e 

essa força esta diretamente relacionada ao poder de decisão dos compradores sobre 

os atributos do produto, principalmente em relação a preço e qualidade. Os 

compradores tem força quando as compras do setor são de grande volume, quando os 

produtos são padronizados e sem grande diferenciação, quando as margens do setor 

são estreitas e quando é viável financeiramente o comprador fabricar o produto. Com 

isso é possível conhecer o poder de barganha dos compradores em determinado setor. 

O conjunto dessas cinco forças determina o potencial de lucro final do setor, 

medido pelos retornos de longo prazo sobre o capital investido. 

Nessa linha de pensamento o autor busca encontrar a rentabilidade de um setor 

e com isso identifica a atratividade e o potencial desse setor. Para Porter (1980), o 

conhecimento profundo dessas cinco forças de uma empresa pode identificar seus 

pontos fortes e fracos, desta forma o foco da estratégia competitiva fica na análise 

estrutural. 

É possível o desenvolvimento de várias estratégias a partir do conhecimento do 

setor, do posicionamento da empresa e dos seus pontos fortes e fracos, criando 

barreiras de entrada, barreiras de saída, aumentando o poder de barganha com 

fornecedores ou clientes, entre outras ações. Outras estratégias competitivas 

desenvolvidas por Porter e denominadas como estratégias genéricas são apresentadas 

a seguir. 
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A primeira estratégia genérica é a de liderança no custo total, bastante explorada 

na década de 1970. Como o próprio nome indica a estratégia de liderança no custo total 

foca em ter o menor custo do setor, com constante redução e controle de custos pela 

experiência dos funcionários, e minimização de despesas gerais em áreas específicas. 

A segunda estratégia genérica é a de diversificação que aponta que a vantagem 

competitiva pode surgir da criação de algo único no setor, e o foco para isso pode ser 

pela construção de uma marca, por tecnologia, por produtos ou serviços exclusivos, etc. 

A terceira estratégia genérica é a de enfoque, ao invés de focar e comparar com todo o 

setor, o enfoque foca apenas um segmento particular e pode ser em relação a custo ou 

diversificação, mas não em toda indústria. 

Identifica-se uma tendência de aumento nos estudos de Estratégia Empresarial 

nos últimos anos. O crescente número de publicações abordando a teoria da Visão 

Baseada em Recursos também tem chamado a atenção da academia. É importante 

observar, entretanto, que o desenvolvimento de uma teoria como a VBR, mesmo que 

demonstrando algumas divergências em relação a teoria da Organização Industrial, não 

acaba com seu desenvolvimento e sim questiona alguns pontos que devem ser 

analisados e muitas vezes incentivam novos estudos. Por isso, é possível haver uma 

seqüência de publicações controversas ou com pensamentos distintos, como se pode 

observar nos artigos “Competitive advantage: creating and sustaining competitive 

performance” (Porter, 1985), depois “How much does industry matter?” (Rumelt, 1991) e 

em seguida “How much does industry matter, really?” (Porter, 1997). 

 

3.4  Visão Baseada em Recursos  

Penrose (1959) na década de cinquenta já indicava que o desempenho das 

empresas não era totalmente dependente do ambiente. Seu estudo revelou que as 

empresas não só se ajustam às condições ambientais em direção aos seus objetivos, 

mas também sabem que podem alterá-lo, sendo que o ambiente não é independente 

das suas atividades.  
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Na mesma linha de pensamento acima, porém em estudo mais recente, 

Andrade, (1997) defende que os recursos estratégicos da organização e suas 

capacidades constituem uma base para formulação de estratégias de longo prazo muito 

mais sólidas do que o enfoque externo à organização. 

Como apresentado no capítulo anterior, nos anos oitenta o foco das empresas 

para conquista de vantagens competitivas sustentáveis era a ligação da estratégia com 

o ambiente externo, esse foco abordando as análises da estrutura do setor de Porter 

(1981) tornaram-se referência e se sustentaram durante muitos anos. 

Segundo Grant (1991) alguns autores tinham um descontentamento com o 

pressuposto da estrutura equilibrada da economia defendida pela organização 

industrial, renovando o interesse em teorias até mais antigas do lucro e da concorrência 

apresentadas por Ricardo (1817), Shumpeter (1911) e Penrose (1959). Grant (1991) 

complementa que ocorreram vários avanços na estratégia corporativa com o interesse 

na economia de escopo e de custos de transação. As empresas passaram a enxergar 

melhor questões relacionadas à exploração dos recursos, competição e lucratividade, 

visualizando retornos com inovação, o aumento da lucratividade pelo bom uso da 

informação imperfeita e os meios pelos quais o processo de acumulação de recursos 

pode tornar as vantagens competitivas sustentáveis. 

Com base nesses avanços, a teoria da Visão Baseada em Recursos (VBR) 

muda o entendimento da origem da vantagem competitiva defendida nos estudos da 

Organização Industrial. Essa busca por desempenhos superiores e constantes, de 

acordo com essa teoria passa a ser uma combinação de perspectivas internas e 

externas, e que coloca como ponto estratégico fundamental que a empresa seja focada 

nos seus recursos. 

Com base nesses fundamentos, a Visão Baseada em Recursos é a teoria que 

mais evoluiu tanto nacional como internacionalmente nos últimos anos em termos de 

quantidade de publicações relacionadas ao desempenho das empresas e as 

estratégias corporativas. Nos congressos do ENANPAD realizados em 1997 e 1998 não 

havia nenhuma artigo sobre a Visão Baseada em Recursos, em 1999 foi publicado o 
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primeiro e a partir daí, todos os anos foram publicados artigos sobre a VBR, sendo nove 

artigos em 2004, treze em 2005 e dez em 2006. (SERRA et al, 2008). 

Estudo mais recente de Coelho, Pavão e Bandeira-de-Mello (2009) mostra outros 

dados comprobatórios da evolução dessa teoria. Os autores apresentam as 

publicações relacionadas à VBR entre 2000 e 2008 reunidas nos periódicos nacionais e 

internacionais “A” (conforme tabela abaixo), nas áreas de Administração, Ciências 

Contábeis e Turismo e concluem que esses estudos e suas publicações buscam 

disseminar a produção científica de alto nível em temas relevantes que tem impacto na 

prática organizacional.  

 

Tabela 2 - Artigos sobre VBR entre 2001 e 2008 

 

Fonte: COELHO; PAVÃO e BANDEIRA-DE-MELO (2009) 

 
 

Na tabela 2 é possível verificar claramente a evolução da VBR que teve em 2000 

um total de dez artigos publicados, representando 7,19% do total, enquanto em 2008 

foram publicados 24 artigos, representando 17,2% do total, aumento de 140% na 

publicação de artigos relacionados a VBR. 
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Reforçando o entendimento da teoria, o diferencial competitivo defendido pela 

Visão Baseada em recursos também é visto como um conjunto de recursos tangíveis e 

intangíveis (Hall, 1982) e a combinação desses recursos é que formam capacidades 

competitivas da firma. Desta forma, a mudança trazida pela VBR em relação à 

Organização industrial está na origem do desempenho. Na VBR eles são definidos por 

fatores internos à firma, retratados na sua configuração de ativos, já para Organização 

Industrial, as causas do desempenho são exógenas à organização. (BRITO E 

VASCONCELOS, 2004). 

A teoria da VBR defende que o sucesso das empresas está na habilidade de 

encontrar ou criar uma competência que realmente a diferencie. Para essa perspectiva, 

as firmas são heterogêneas, com relação a recursos como: pessoas, equipamentos, 

localização e matéria prima, capacidade de desenvolvimento, adaptação, 

conhecimentos tácitos, reputação, entre outras características. (TEECE, PISANO E 

SHUEN, 1997). 

A Visão Baseada em Recursos considera como fontes de vantagens 

competitivas mais importantes as competências, capacidades e habilidades e que isso 

influencia diretamente os resultados das empresas. Quando esses recursos são bons e 

bem trabalhados eles fazem com que as empresas tenham vantagens competitivas e o 

principal objetivo dessa teoria é explicar como alcançar a vantagem competitiva 

sustentável, como ela é desenvolvida, mantida e renovada por seus recursos internos. 

Seu diferencial é o descobrimento dos recursos que geram retornos superiores, 

evidenciando a heterogeneidade, imobilidade e dificuldade na sua imitação dos 

recursos. (GRANT, 1991). 

Barney (1991), um dos autores mais citados nos estudos da teoria da Visão 

Baseada em Recursos também entende que seu foco é na criação de vantagens 

competitivas sustentáveis, dessa forma, a VBR se aplica onde há assimetria de 

informações e heterogeneidade de recursos e não em mercados perfeitos de recursos. 

O autor complementa que a vantagem competitiva não deve ser apenas em relação aos 

concorrentes, mas também aos novos entrantes e para que essa vantagem seja 

sustentável, não basta manter-se por um tempo, e sim permanecer após contínuos 
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esforços em copiá-la. Uma empresa que consegue criar vantagens competitivas 

sustentáveis pode se caracterizar como first-mover no mercado, e com isso ter o 

privilégio em canais de distribuição, podendo construir melhor relacionamento com os 

clientes e adquirindo uma melhor reputação.  

Uma reputação historicamente positiva pelas relações sociais informais entre as 

empresas e os stakeholders é imitável apenas imperfeitamente, pois as relações sociais 

são muito complexas e a condição conseguida pela empresa foi construída no decorrer 

do tempo por ações no passado, não podendo ser comprada com recursos financeiros 

ou construída no curto prazo. (BARNEY 1991) 

Dentro dessa linha teórica, o autor reforça que uma empresa deve buscar quatro 

atributos aos seus recursos para ter vantagem competitiva sustentável: 

• Esses recursos devem ser valiosos, explorando as oportunidades e 

neutralizando as ameaças do mercado. Recursos valiosos permitem que a 

empresa implemente estratégias que aumentem sua eficiência e eficácia.   

• Também devem ser raros, não pode haver um grande número de competidores 

com esses mesmos recursos, pois com isso não se cria vantagem competitiva 

sustentável e quanto menos competidores tiverem os recursos melhor. Esse 

conceito também se aplica para um pacote de recursos raros na formação de 

uma estratégia, como um conjunto de recursos raros de capital intelectual, 

humano e organizacional. Com esses dois primeiros atributos uma empresa se 

caracteriza como first-mover, como uma empresa inovadora que já consegue ter 

vantagens competitivas.  

• Com recursos valiosos e raros uma empresa tem vantagem competitiva, mas 

para que essas vantagens sejam competitivas e sustentáveis, outras empresas 

não podem conseguir esses recursos, eles devem ser imperfeitamente imitáveis. 

Os recursos serão imperfeitamente inimitáveis em uma ou em um conjunto das 

três condições a seguir: se a firma tiver a habilidade de obter o recurso como 

fonte de uma histórica única da empresa, se a ligação entre os recursos da firma 

e a vantagem competitiva sustentável for uma causa ambígua (ocorre quando os 
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recursos controlados pela firma e a vantagem competitiva sustentável não são 

entendidos, ou entendidos parcialmente), e por fim, se a fonte de vantagem 

competitiva é socialmente complexa. (DIERICKX e COOL, 1989). 

• Os recursos também não devem ser equivalentes a substitutos, ou seja, devem 

ter uma história única que não permita sua substituição, mesmo em condições e 

características diferentes. Esse conceito aplicado aqui com recursos é o mesmo 

utilizado quando uma empresa quer evitar que haja produtos substitutos aos 

seus, ou seja, produtos diferentes, mas que o substituem.   

Em artigo mais recente, Barney (1997), complementando o que defendeu em 

1991, coloca que o desempenho superior de uma empresa é sustentável quando ela 

detém recursos capazes de lhe gerar resultados extraordinários. Esses recursos devem 

ser valiosos, raros, difíceis de imitar, e a empresa deve ter a capacidade organizacional 

de explorar as rendas geradas por esses recursos, formando o conhecido modelo VRIO 

(value, rarity, imitability and organization). 

De forma geral, a VBR defende que a fonte de vantagem competitiva entre as 

empresas está primariamente nos recursos das empresas, desta forma, as firmas são 

vistas como conjuntos de recursos (WERNERFELT, 1984). 

Com grandes contribuições, Grant (1991) complementa que para o maior 

fortalecimento da teoria da VBR ainda faltava uma integração de todas as contribuições 

que ela apresenta e mais demonstrações de suas implicações práticas. Para isso o 

autor apresenta cinco etapas que considera fundamental para formulação da estratégia 

das empresas: Análise da base de recursos da empresa, avaliação das suas 

capacidades, avaliação do potencial de lucro dos recursos e das capacidades, seleção 

da estratégia e ampliação e melhora da estrutura de recursos e capacidades. 

A base do estudo citado acima reforça que os recursos devem ser a primeira 

fonte de lucro da firma e junto com as capacidades internas devem direcionar a 

estratégia da firma. Isso indicaria a identidade e a finalidade da empresa. Para o autor, 

a chave para uma abordagem baseada em recursos bem sucedida na formulação da 

estratégia da empresa é a compreensão das relações entre recursos, capacidades, 



41 
 

vantagem competitiva e lucratividade.  

A maioria dos estudos mais recentes que aborda o desempenho das empresas 

mostra que as diferenças de rentabilidade nos setores são mais importantes que as 

diferenças entre os setores e isso se deve a alguns fatores como a competição 

internacional, às mudanças tecnológicas, à diversificação das firmas através dos limites 

de setores, entre outros fatores que fizeram com que os setores com fáceis e grandes 

lucros passassem a ter maior competição. (GRANT, 1991). 

Um estudo bastante citado de Hamel e Prahalad (1990) na busca de vantagem 

competitiva, também reforça a importância dos recursos e competências internas das 

empresas, revelando que a teoria estratégica tradicional não explicava o desempenho 

das empresas. Os autores mostram que a competição por desempenhos superiores no 

futuro não deve ter como foco a concorrência pela liderança de mercado, mas sim pela 

liderança intelectual como competências essenciais. 

 

3.5  Capacidades  Dinâmicas 

Segundo Teece (2007) a perspectiva das capacidades dinâmicas se aplica na 

estratégia das empresas, focando principalmente nas ciências sociais e 

comportamentais. Essa teoria, como a visão baseada em recursos, busca desenvolver 

capacidades para as empresas terem desempenhos superiores sustentáveis, porém, a 

teoria da capacidade dinâmica se aplica principalmente em economias abertas e de 

rápidas mudanças tecnológicas, ou seja, em ambientes com muita inovação e invenção 

de recursos, complementando ela procura habilitar as empresas a criar, implantar e 

proteger seus ativos intangíveis na busca por vantagens competitivas sustentáveis. 

Em seu artigo, Winter (2002) revela que muitos estudiosos do campo da 

estratégia empresarial são céticos em relação à teoria da capacidade dinâmica. Em seu 

artigo coloca que enquanto alguns indicam que a capacidade dinâmica é a principal 

fonte de vantagem competitiva (Teece, Pisano e Shuen, 1997), outros autores duvidam 

da aplicação dessa teoria, ou duvidam que os esforços deliberados nas empresas para 
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reforçar as capacidades seja uma opção real dos gestores, entendem que isso 

acontece ou não naturalmente. 

“A teoria das Capacidades Dinâmicas analisa a origem e os métodos de 
criação de riqueza das empresas privadas, principalmente em ambientes 
de rápida mudança tecnológica. A vantagem competitiva é vista como as 
diferenças nos processos de coordenação e combinação, moldados 
pelos recursos das firmas e pelo caminho evolutivo adotado. Se e como 
as vantagens competitivas aparecem depende da estabilidade do 
mercado, do seu desenvolvimento interno e da capacidade dos 
competidores imitarem, assim, a criação de riqueza depende das 
condições organizacionais internas, tecnológicas e da gerência dos 
processos da organização”. (TEECE, PISANO E SHUEN ,1997). 

 

Teece (2007) entende que desenvolver as habilidades das capacidades 

dinâmicas, como ter competências distintas, processos e procedimentos diferentes e 

inovadores, estruturas organizacionais e regras de decisão flexíveis, são habilidades 

difíceis de desenvolver e implantar, mas por outro lado, quando desenvolvidas e 

implantadas são difíceis de imitar. 

Dentro da perspectiva das capacidades dinâmicas e segundo Teece (2007), os 

aspectos fundamentais para criação de vantagens competitivas sustentáveis são: a 

identificação de novas oportunidades no mercado e a organização interna com 

eficiência e eficácia para o melhor aproveitamento dessas oportunidades. Uma forma 

de se conseguir essas vantagens é com investimentos em pesquisa e desenvolvimento, 

incentivando a busca de inovação e de novas fontes de riqueza. 

“A palavra dinâmica da teoria significa rever competências e conseguir 
se adaptar aos mercados com as mudanças no ambiente. A palavra 
capacidades se refere a adaptação, integração e reconfiguração interna 
e externa dos recursos e competências funcionais da empresa, 
combinadas com as exigências do mercado em mudança.” (TEECE, 
PISANO E SHUEN , 1997). 

 

Fazendo uma breve comparação entre as teorias acima citadas, Teece, Pisano e 

Shuen (1997) entendem que os modelos de estratégia competitiva tradicional enfatizam 

o poder do mercado, assim, sua essência é em relação ao ambiente que a empresa se 
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encontra, como abordado nas cinco forças defendidas por Porter. Outra abordagem é a 

do conflito estratégico que utiliza a Teoria dos Jogos para explicar as vantagens 

competitivas das empresas, enfatizando o comportamento dos concorrentes e do 

mercado, mas essa linha de pensamento não se aplica em mercados com rápidas 

mudanças tecnológicas. Já a Visão Baseada em Recursos defende que o sucesso das 

empresas está na habilidade de encontrar ou criar uma competência que realmente a 

diferencie. Nessa perspectiva as firmas são heterogenias com relação aos seus 

recursos como pessoas, equipamentos, localização e matéria prima, nas capacidades 

de desenvolvimento e adaptação, nos conhecimentos tácitos, reputação, entre outras 

características, mas podem ser citados exemplos como da IBM, Texas Instrumentes, 

Philips, e outras empresas que tem seguido a estratégia da VBR, acumulando recursos 

tecnológicos frequentemente guardados com agressivas propriedades intelectuais e 

que isso não sendo suficientes, pois os líderes mundiais têm demonstrado oportuna 

sensibilidade, rapidez, flexibilidade e inovação na produção, ligado a capacidade 

gerencial efetiva de desenvolver competências internas e externas. 

É importante relacionar os anos de realização e publicação dos estudos de cada 

linha de estratégia apresentada aqui como a Organização Industrial, Visão Baseada em 

Recursos e Capacidades Dinâmicas. A quantidade de estudos de cada linha varia 

bastante no decorrer dos anos e a teoria das Capacidades Dinâmicas é a mais recente 

das três, evidenciando que foi influenciada pelo desenvolvimento tecnológico das 

últimas décadas.  

Observa-se que a perspectiva das capacidades dinâmicas se diferencia em 

diversos aspectos da organização industrial e da visão baseada em recursos, mas uma 

questão importante não citada nas outras teorias é em quais contextos as teorias se 

aplicam, pois essa teoria é defendida por alguns autores como Teece, Pisano e Shuen 

(1997) como uma teoria que se aplica em ambientes de rápida mudança tecnológica, 

valorizando a adaptação às mudanças do mercado e a inovação nos processos e no 

desenvolvimento de recursos. 

Gestores de empresas que aplicam a perspectiva das Capacidades Dinâmicas 

nas estratégias das organizações não têm como principal foco o poder de barganha 
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com fornecedores e clientes, nem os jogos com os concorrentes, eles focam no seu 

mercado que para melhor aplicação dessa teoria deve estar em constante mudança. 

Por isso a teoria foca na busca constante de vantagens distintas, diferenciais 

dificilmente comprados e que normalmente levam tempo para ser construídos, gerando 

assim riqueza para as organizações (Teece, Pisano e Shuen, 1997). 

 

3.6  Medida de Desempenho 

Parte dos estudos de desempenho empresarial procura entender de forma 

teórica e empírica como algumas empresas têm desempenho superior a outras, mas 

antes de realizar essas analises sobre desempenho é preciso estabelecer uma 

definição pra ele e identificar quais as melhores formas de medi-lo. 

Não há consenso de como medir o desempenho de uma empresa, porém um 

dos índices mais conhecidos e utilizados nessas análises é o ROA e apresentaremos 

abaixo algumas referências que justificam sua utilização. Além dele, para maior 

confiabilidade dos resultados utilizamos também o OROA e o ROE como outras duas 

medidas de desempenho. 

Sabe-se que algumas linhas teóricas defendem que o desempenho da empresa 

deve ser medido por questões relacionadas à satisfação dos stakeholders envolvendo 

além das questões financeiras, ações sociais e ambientais (STUART e MARK, 2003). 

Na mesma linha de pensamento acima, Chakravarthy, (1986) apresenta outras 

formas de medir desempenho, além da análise pela lucratividade das empresas. Em 

seu estudo apresenta duas outras formas, uma procura avaliar a qualidade das 

transformações das empresas, como a eficiência no gerenciamento, e a outra têm como 

principal objetivo medir a satisfação de todos os stakeholders. Conclui seu estudo 

indicando não uma medida de desempenho, mas um modelo multi-fator, para o autor a 

utilização de vários métodos juntos pode ser mais eficiente na avaliação do 

desempenho de empresas. Sabe-se que medir a satisfação dos stakeholders é muito 

difícil e por isso são utilizados outros métodos.   
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Alguns estudos apresentam outras formas de medir desempenho, como pelo 

retorno financeiro das empresas e pela satisfação dos acionistas (RUMELT, 1984), 

(JENSEN e MECKLING, 1976), (LOEBEL, ZAMBALDI, ALVES, et. Al., 2008). De forma 

geral, a primeira linha de estudos apresentada acima considera todos os envolvidos 

com a empresa para medida de desempenho, como os fornecedores, clientes, 

funcionários, acionistas, meio ambiente, entre outros, mas quantificar essa satisfação e 

transformá-la em desempenho apresenta um grau de complexidade elevado. A linha de 

pensamento utilizada nessa pesquisa considera que se os aspectos acima são 

realmente positivos eles refletirão no resultado financeiro das empresas, no resultado 

operacional, ou no retorno aos acionistas. 

Em estudo recente, Famá e Perez (2006) apresentam que inúmeros autores 

como Lev (2001), Flamholtz (1985), Stewart (1999), Sveiby (1997), relacionam a 

geração de riqueza das empresas mais com os seus ativos intangíveis do que os 

tangíveis. A linha desses autores defende que os ativos tangíveis como os financeiros 

virariam commodities, não gerando riquezas superiores aos acionistas. A conquista de 

retornos acima da média e posições monopolísticas temporárias é possível apenas por 

ativos de natureza intelectual e estudos nessa linha são predominantes nas últimas 

duas décadas. 

[...] “embora o estudo dos ativos intangíveis não seja novo, observa-se 
que existe um interesse crescente, tanto nas comunidades acadêmicas, 
quanto no ambiente empresarial em todo o mundo. De acordo com Lev 
(2001), a recente onda de interesse sobre os ativos intangíveis também 
está relacionada à combinação de duas forças econômicas: a 
competição intensificada entre as empresas e o desenvolvimento da 
tecnologia da informação. Dessa forma, o inevitável processo de 
globalização das economias e as facilidades criadas pelo comércio 
eletrônico intensificaram a competição entre as empresas, estreitando 
margens, exigindo qualidade e forçando as empresas a diferenciarem-se 
de seus concorrentes. Atualmente, velha economia e nova economia se 
consolidam e convergem para uma única economia, bem diferente das 
anteriores. Nesse cenário, as organizações buscam novas formas de 
geração de valor, procurando a melhor interação entre ativos tangíveis e 
intangíveis”. (FAMÁ e PEREZ, 2006) 
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Medir desempenho é difícil, pois há várias formas de visualizar uma empresa e é 

a partir dessa visão que se deve pensar em uma medida. Desenvolvemos esse estudo 

com o foco voltado para os retornos financeiros que as empresas proporcionam aos 

seus dirigentes que podem ser executivos, diretores, sócios e/ou acionistas.  

Além da análise acima o estudo também pressupõem que se ações relacionadas 

a sustentabilidade, ou que impactem positivamente os stakeholders são boas para 

empresa elas irão refletir nos resultados financeiros ao longo dos anos.    

Desta forma, essa pesquisa pretende identificar o desempenho financeiro das 

empresas e a principal medida de desempenho utilizada nesse estudo é o Return on 

Assets, em português Retorno Sobre o Ativo (ROA). O ROA é um conhecido índice 

financeiro que revela quanto uma empresa tem de lucro líquido sobre seu ativo total. É 

importante ressaltar algumas características do índice e uma delas é que ele é 

aumentado quando as margens de lucro ou o giro do ativo aumentam. 

O ROA demonstra o desempenho da empresa de uma forma global, essa 

medida deveria ser usada amplamente pelas empresas como teste geral de 

desempenho, comparando os resultados encontrados e o retorno esperado. Uma 

característica importante desse índice é que ele representa o potencial de geração de 

lucros da empresa, ou seja, quanto a empresa teve de lucro líquido em relação aos 

seus investimentos totais. (MELO; JÚNIOR, 2006). 

A utilização do ROA como medida de desempenho está em consonância com 

outros estudos realizados sobre a variação do desempenho de empresas 

(GOLDSZMIDT; BRITO; VASCONCELOS, 2007).  

Os autores Hawawini, Subramanian e Verdin (2003) revelam que a utilização do 

ROA como medida de desempenho nos últimos anos tem alcançado resultados 

equivalentes a trabalhos com outras medidas como lucro econômico ou valor de 

empresas (LOEBEL, ZAMBALDI, ALVES, CASTRO e SANTOS, 2008) 

O ROA é um índice que apresenta um momento da empresa e esse fator é 

minimizado, pois esse é um estudo em painel, onde cada empresa teve a divulgação 
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dos seus resultados em pelo menos cinco anos, desta forma são analisados no mínimo 

cinco índices de retorno sobre o ativo da mesma empresa, permitindo assim identificar 

uma evolução ou não dos resultados da empresa nos períodos. 

Além da utilização do ROA como medida de desempenho, utilizaremos também 

o OROA (Operating Return on Assets) que é calculado pelo resultado operacional da 

empresa sobre o ativo total e conhecido por apresentar o resultado financeiro da 

empresa com suas atividades principais no período. Com isso é possível comparar os 

dois modelos e identificar qual deles se ajusta melhor ao estudo. 

O resultado operacional da empresa é a diferença entre seus lucros e prejuízos 

relativos à sua atividade principal, ou seja, do lado das receitas os resultados são 

principalmente provenientes das vendas e prestações de serviços, além de outros 

proventos operacionais e do lado das despesas, os mais relevantes são os custos das 

vendas e prestações de serviços, além dos custos de distribuição e administrativos.  

O terceiro índice utilizado no estudo é o ROE (Return on Equity) que é o 

resultado líquido da empresa no período dividido pelo patrimônio líquido. É importante 

utilizarmos diferentes medidas para comparar os resultados a avaliar suas vantagens e 

desvantagens.  

As duas medidas citadas acima ROA e OROA utilizam o ativo total, mas o ROE 

utiliza o patrimônio líquido e essa diferença é muito importante nesse estudo, pois na 

amostra final das 147 empresas há uma diferença muito grande do porte dessas 

empresas e um ativo total muito grande comparado a outros muito pequenos podem 

influenciar nos resultados. 
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4  METODOLOGIA 

4.1  Método  

Medir o desempenho de empresas é algo complexo por vários motivos citados 

acima, desde a definição dos objetivos da empresa e do que é desempenho. Porém, 

além disso, outra questão crucial é a definição da metodologia que deve ser aplicada e 

que melhor se adéqua a realidade estudada. Nesse estudo se identificará quais fatores 

influenciam no desempenho das empresas, e sabe-se que esses fatores estão em 

níveis distintos, por isso utilizaremos os modelos multiníveis. 

Pressupor que o desempenho das empresas é exclusivamente uma 

consequência dos seus recursos, como pessoas, equipamentos, localização e matéria 

prima, facilitaria a análise empírica, porém o resultado não representaria a realidade já 

que há diversas outras influências para o desempenho da empresa como a localidade, 

o setor, subsetor, entre outras. Mintzbert, Ahlstrand e Lampel (1998), criticam a forma 

como a estratégia nas organizações é estudada, consideram as abordagens até então 

muito limitadas e focadas em apenas uma linha de pensamento, sem a visão da 

empresa como um todo e toda sua complexidade.  

Segundo Porter (1980), outros estudos demonstram que o desempenho das 

empresas é fortemente influenciado pelo setor em que ela se encontra. Já Barney 

(1991) entende que o desempenho é mais influenciado pelos recursos da empresa, 

principalmente se forem valiosos, raros e inimitáveis. Por último, Teece, Pisano e Shuen 

(1997) defendem que o desempenho das empresas é principalmente influenciado por 

suas capacidades em se adaptar às mudanças do mercado, em inovar nos processos e 

no desenvolvimento de recursos na busca de vantagens competitivas sustentáveis. 

A metodologia de modelos multiníveis permite a análise dos dados em níveis 

distintos representados nesse estudo pelo ano, empresa, subsetor, setor e a cidade que 

ela se localiza. 

“Os modelos de regressão são utilizados quando se pretende explicar o 
comportamento de uma variável em função de um conjunto de outras 
variáveis (preditoras) e mensurar a relação estatística entre variáveis 
distintas. Normalmente a regressão é utilizada para prever e determinar 
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o comportamento da variável dependente de um estudo e testar as 
hipóteses da pesquisa. Quando as variáveis que estão sendo estudadas 
são amplas, e as suas relações são complexas, os modelos de 
regressão normalmente simplificam a realidade, não são capazes de 
retratar com fidelidade a complexidade do fenômeno e podem 
apresentar distorções sobre o relacionamento das variáveis.” (MORAIS, 
2004). 

 

Grande parte dos estudos em ciências sociais não utilizam as ferramentas do 

modelo multinível. Sabe-se que há algumas décadas ou anos atrás não havia tanto 

conhecimento dessa metodologia, mas mesmo com o avanço do modelo multinível 

muitos estudos que poderiam e deveriam utilizar-se dos modelos continuam usando 

técnicas mais simples e de apenas um nível. Em muitos casos os dados trabalhados 

têm características multinível, para tanto devem utilizar-se as técnicas e teorias 

adequadas a essa fonte de dados. Quando não existe a adequação é possível ter 

problemas nos resultados da pesquisa (LUKE, 2004). 

O objetivo do modelo multinível é prognosticar os valores de uma base variável 

dependente em função de variáveis preditoras de mais de um nível (LUKE, 2004). 

Nesse estudo a variável dependente é a empresa que pode ser influenciada por suas 

próprias características e pelas características do subsetor, bem como dos setores, do 

ano e até da cidade que se localiza, esses fatores estão em níveis distintos e também 

influenciam um ao outro. 

Morais (2004) argumenta que o modelo multinível permite que a análise seja feita 

em conjunto, em mais de um nível, preservando a estrutura de todos dados. O mesmo 

autor ainda complementa que segundo Lee (2000), três limitações dos modelos de 

regressão clássica são superadas com os modelos multiníveis na estimação de erros 

padrões, no vício de agregação e na heterogeneidade dos coeficientes de regressão. 

Outra vantagem dos modelos multiníveis é de estimar os componentes de variância e 

de covariância balanceados entre os bancos de dados, isso é importante quando se 

pretende medir o percentual de variância explicada entre os diversos níveis de análise.  

Diante de estudos parecidos, é possível fazer uma analogia com algumas 

colocações de Brandão (2009). Nessa abordagem multinível temos os dados em painel, 
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por isso utilizamos o ano como primeiro nível (RASBASH; STEELE; BROWNE; 

PROSSER, 2005), a empresa como segundo nível, o subsetor como terceiro nível e o 

setor como quarto nível. As características do primeiro nível ano podem influenciar em 

outros níveis e modificar questões relacionadas às empresas, aos subsetores e setores, 

e os níveis acima como subsetores e setores também podem influenciar as empresas. 

O conceito acima é citado pelo autor, referindo-se ao indivíduo, grupo, unidade e 

empresa. 

Brandão (2009) complementa que essa interdependência ou influência mútua 

entre os níveis decorre de um processo denominado transferência vertical, que pode 

ocorrer em duas direções: ascendente e descendente (Freitas, 2005, Kozlowski e Cols, 

2000; Loiola, Néris & Bastos, 2006). Adaptando as colocações para esse estudo e 

analisando o desempenho das empresas, o processo do tipo ascendente refere-se à 

influência do nível da empresa no subsetor e o setor, como ilustra a figura 3. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Abordagem Multinível 

Fonte: Freitas (2005) com adaptações do autor 
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Por outro lado, o processo tipo descendente refere-se à influência do setor e do 

subsetor no desempenho da empresa, também ilustrado na figura 3. 

4.2  Amostra 

A base de dados desse estudo é composta por mais de 900 empresas que 

disponibilizaram seus dados em até oito publicações da revista “Quem é Quem no 

Grande ABC” do jornal Diário do Grande ABC do período de 2001 a 2008, totalizando 

mais de 3.2000 observações. 

As informações disponíveis de cada empresa na base de dados para elaboração 

do estudo são: nome da empresa, setor, subsetor, receita líquida, resultado líquido, 

patrimônio líquido, resultado operacional, ativo circulante, ativo permanente, ativo total, 

passivo circulante, rentabilidade do patrimônio líquido, liquidez corrente, margem 

operacional, crescimento de vendas, cidade, número de funcionários e os produtos ou 

serviços oferecidos pela empresa. 

Com as informações acima disponíveis, foi possível identificar alguns outros 

índices como o retorno sobre o ativo, resultado operacional e retorno operacional sobre 

o ativo, melhorando a quantidade e a qualidade dos dados das empresas para análise. 

O jornal DIÁRIO DO GRANDE ABC é auditado pela BDO Trevisan Auditores 

Independentes e é o principal jornal da região, faz a cobertura do Grande ABC há mais 

de cinquenta anos, circula nas sete cidades da região, tem tiragem de trinta e um mil 

exemplares nos dias úteis e quarenta e sete mil exemplares aos domingos (Diário do 

Grande ABC, 2009). 

Segundo o Instituto Ipsos Marplan em 2009, a versão impressa do DIÁRIO DO 

GRANDE ABC estava com duzentos e setenta e três mil leitores, representando mais 

de dez por cento da população total da região. O jornal também tem na região do 

Grande ABC mais leitores que todos os concorrentes somados, incluindo os jornais da 

capital e do estado. Do total de leitores, sessenta e dois por cento são leitores 

exclusivos do jornal DIÁRIO DO GRANDE ABC. 
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As revistas “Quem é Quem no Grande ABC” faziam parte de um importante 

projeto do jornal Diário do Grande ABC que durante todos os anos fazia uma campanha 

de divulgação na região para as empresas disponibilizarem seus dados e para o público 

da região acompanhar os resultados das empresas nas revistas, com isso, as revistas 

tiveram em média mais de duzentos mil leitores durante os anos de 2001 e 2008 (Diário 

do Grande ABC, 2009). 

A amostra da pesquisa é composta por aproximadamente novecentas empresas 

e 3200 observações que foram publicadas nas revistas Quem é Quem no Grande ABC 

do jornal Diário do Grande ABC durante os anos de 2001 e 2008. 

Abaixo na Tabela 3 o número de empresas participantes por ano nas 

publicações, onde as empresas podem se repetir ao longo dos anos. 

Tabela 3 - Número de empresas por ano de publicação da revista "Quem é Quem no Grande 

ABC” do jornal Diário do Grande ABC 

ANO NÚMERO DE EMPRESAS 

2001 618 

2002 538 

2003 520 

2004 408 

2005 345 

2006 261 

2007 220 

2008 179 

 

Fonte: Elaboração do autor 
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4.3  Tratamento da Amostra 

Todas as 3.200 observações das mais de 900 empresas da base de dados 

foram analisadas para verificar a possibilidade da participação na pesquisa, esse 

processo foi feito em várias etapas. Primeiro foi preciso identificar quais as informações 

necessárias para realização do estudo, e com isso filtrar a disponibilidade na base de 

dados. 

Desta forma, o processo de tratamento da amostra teve o primeiro filtro na base 

de dados em relação à finalidade das organizações. Como essa pesquisa analisa o 

desempenho das empresas com base em indicadores financeiros, não faz sentido 

analisar o desempenho de organizações que não tem como objetivo o lucro, desta 

forma, excluiu-se organizações do terceiro setor promotoras de atividades de integração 

social, representações de classes, associações e clubes. 

Nesse primeiro tratamento, foram excluídas da base de dados de 2001 

dezessete empresas que não objetivaram a lucratividade, em 2002 quarenta empresas, 

em 2003 sessenta e seis empresas, em 2004 cinqüenta e oito empresas, em 2005 

cinqüenta e seis empresas, em 2006 trinta e nove empresas, 2007 quarenta e seis 

empresas e em 2008 foram excluídas quarenta e seis empresas.  

O segundo filtro foi verificar se as empresas disponibilizaram o mínimo de dados 

definidos como essenciais para realização da pesquisa.  São eles: nome da empresa, 

ano que participa da pesquisa, setor e subsetor da empresa, a cidade que se localiza, 

lucro líquido referente aquele ano e o ativo total do mesmo ano. Com esses dados é 

possível realizar a análise de desempenho proposta no estudo. Com os dois dados 

financeiros definidos como essenciais, lucro líquido e ativo total, é possível encontrar o 

Retorno Sobre o Ativo da empresa que é a medida que representa o desempenho da 

empresa utilizada nesse estudo.  

No segundo filtro descrito acima, foram excluídas 182 empresas em 2001, 148 

em 2002, 139 em 2003, 112 em 2004, 65 em 2005, 23 em 2006, 22 em 2007 e 12 em 

2008, totalizando 704 exclusões. 
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Uma das limitações do principal índice utilizado na pesquisa Retorno Sobre o 

Ativo para medir o desempenho é por que ele representa um momento da empresa, por 

isso, o terceiro filtro da base de dados foi a exclusão das empresas sem os dados 

essenciais por menos de cinco anos. Com a participação das empresas em pelo menos 

cinco anos, é possível trabalhar com uma amostra final representativa, além de poder 

visualizar a evolução da empresa no período. 

Nesse terceiro tratamento, identificou-se que apenas 50 empresas divulgaram 

seus dados nos oito anos de pesquisa. Em pelo menos sete anos a base tem 74 

empresas, em pelo menos seis anos 104 empresas e em pelo menos cinco anos, o 

mínimo definido para esse estudo são 147 empresas. 

Assim, a amostra final ficou com 147 empresas e 957 observações, sendo 29,9% 

das observações da base original. Essas empresas estão distribuídas em três setores, 

dezenove subsetores e estão localizadas nas sete cidades que representam o Grande 

ABC.  

Com as descrições disponíveis na base de dados de setor, subsetor e produtos e 

serviços comercializados pelas empresas, foi estabelecido um critério de agrupamento 

por ramo de atividade (LOEBEL; ZAMBALDI; ALVES; CASTRO e SANTOS, 2008). 

Nessa pesquisa, utilizamos a mesma classificação de subsetores do estudo citado 

acima, pois sua base de dados tem parte das mesmas empresas. 

Utilizando o mesmo método de classificação por agrupamento de ramo de 

atividade com base nos dados disponíveis, foram definidos pelo pesquisador três novos 

subsetores, essa classificação também pretendeu aumentar o número de empresas por 

subsetor. 

Na Tabela 4 a seguir é apresentada a classificação dos subsetores desse 

estudo. 
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Tabela 4 - Subsetores 

Número Subsetor 
1 Indústria Química 
2 Indústria Metalúrgica e Siderúrgica 
3 Indústria de Autopeças 
4 Indústria de Plástico 
5 Indústria Petroquímica 
6 Construção 
7 Indústrias Diversas 
8 Serviços Empresariais Especializados 
9 Serviços de Saúde 
10 Serviços Financeiros 
11 Serviços Diversos ao Consumidor 
12 Serviços de Transporte 
13 Serviços de Assessoria Empresarial e Contábil 
14 Serviços de Educação 
15 Supermercados e Magazines 
16 Comércio Especializado 
17 Comércio de Ferramentas e Materiais de Construção 
18 Comunicação e Publicidade 
19 Indústria de Borracha 

Fonte: Elaboração do autor 

 As primeiras análises empíricas foram feitas com todas as empresas, subsetores 

e setores resultantes da amostra final, porém como três subsetores foram definidos pelo 

pesquisador e outro subsetor foi considerado com uma classificação inapropriada 

também pelo autor, foi feita uma segunda análise apenas com os subsetores já 

utilizados em outro estudo e mais conhecidos, retirando os subsetores 7, 8, 11 e 16. 

Depois de retirar os quatro subsetores acima e procurando isolar o efeito do 

subsetor, foram eliminados os subsetores com poucas observações, com isso 

eliminamos os subsetores com menos de seis empresas. Para realização dessa nova 

análise foram eliminados cinco subsetores, 6, 14, 15, 17 e 18. 

Com a amostra final pronta e todas as 957 observações digitadas em planilhas, 

apresentam-se a seguir os dados da pesquisa. 
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5  APRESENTAÇÃO DOS DADOS 

Antes de trabalhar com os dados, eles foram transformados para torná-los mais 

próximos da normalidade, uma vez que os dados originais de algumas variáveis 

continham uma variação substancial em ordens de grandeza. Assim, foi aplicado o 

logaritmo de base “e” nas seguintes variáveis: Receita líquida, resultado líquido, 

resultado operacional, crescimento de vendas, liquidez corrente, endividamento, ativo 

permanente, ativo total, patrimônio liquido e passivo total. 

Depois disso, os dados das 147 empresas foram incluídos na versão 17.0 do 

software SPSS e são apresentados abaixo na Tabela 5. É possível observar nessa 

tabela informações importantes como o número de observações de cada resultado 

financeiro publicado das empresas que utilizaremos na análise de dados, além de 

outras informações como o desvio padrão, skewness e curtose. 

É possível observar na Tabela 5 que apenas em três das quinze variáveis 

apresentadas os resultados de skewness e curtose chamam atenção pelo 

distanciamento do zero. Essas variáveis são o endividamento, o resultado operacional e 

o resultado líquido e por esses resultados não são analisadas no estudo.  

As outras doze variáveis ROA, OROA, ROE, receita líquida, margem 

operacional, crescimento de vendas, margem, liquidez corrente, ativo permanente, ativo 

total, patrimônio liquido e passivo total, têm seus resultados de skewness e curtose 

próximos a zero e menores que um. Apenas o ROE e o crescimento de vendas tem 

curtose de 2,6 e 2,4 respectivamente. Com base nesses resultados e com todas as 

outras variáveis apresentando skewness e curtose menores que um, consideramos que 

os dados estão dentro de uma normalidade aceitável. 

 

 

 



57 
 

Tabela 5 - Apresentação dos Dados 

 

Fonte: Elaboração do autor 

Na Tabela 6 são apresentadas todas as correlações dos dados que utilizamos 

nas análises do Capítulo 6, essas informações são importantes, pois em algumas 

análises, utilizamos variáveis que podem ser muito correlacionadas. Esse aspecto pode 

influenciar os parâmetros estimados, dependendo do modelo. 
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Tabela 6 - Correlações 

 

Fonte: Elaboração do autor 

 

As variáveis estão abreviadas e na ordem da tabela 6 de correlações acima são: 

ROA, OROA, ROE, logaritmo da Receita Liquida, logaritmo do Resultado Líquido, 

Logaritmo do Resultado Operacional, Margem Operacional, logaritmo do Crescimento 

de Vendas, logaritmo da Margem, logaritmo da Liquidez Corrente, logaritmo do 

Endividamento, logaritmo do Ativo Permanente, Logaritmo do Ativo Total, logaritmo do 

Patrimônio Liquido e logaritmo do Passivo Total. 

As três variáveis citadas no inicio do capítulo, endividamento, resultado 

operacional e resultado líquido tiveram os resultados de skewness e curtose distantes 

da normalidade e isso ficou evidenciado nos histogramas apresentados no Apêndice 1, 

por isso não foram utilizadas. Por outro lado, as outras variáveis foram consideradas 

dentro de uma normalidade aceitável principalmente pelos resultados de skewness e 

curtose.  
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Apresentamos no Apêndice 1 quatorze gráficos com os histogramas das 

variáveis utilizadas no estudo e apresentadas na Tabela 5 e apresentamos abaixo no 

Gráfico 1 apenas o histograma do logaritmo do Passivo Total, variável que melhor se 

ajustou aos dados e consequentemente a mais utilizada nas análises.  

Os gráficos no Apêndice 1 são os histogramas das variáveis analisadas no 

estudo, essas variáveis são apresentadas com uma curva de distribuição normal. Os 

gráficos dos logaritmos da Receita Líquida, Ativo Permanente, Ativo Total, Patrimônio 

Líquido e Passivo Total apresentam proximidade em relação a distribuição normal, já os 

histogramas dos logaritmos do Resultado Líquido, Resultado Operacional, 

Endividamento e Liquidez Corrente são as variáveis que apresentam maior 

distanciamento com a distribuição normal.    

Gráfico 1 – Histograma do logaritmo do Passivo Total 

 

Fonte: Elaboração do autor 
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6  ANÁLISE DOS DADOS 

A análise dos dados apresentada abaixo foi feita na versão 2.0 do software ML 

Win. Foram analisadas as 957 observações das 147 empresas da base de dados final. 

Para primeira análise dos dados o modelo foi ordenado por ano, empresa, 

subsetor, setor e cidade. O ordenamento do modelo com o ano no primeiro nível foi 

feito com base na indicação do manual do ML Win para análise de dados em painel 

(RASBASH; STEELE; BROWNE; PROSSER, 2005). Essa análise é em painel, pois 

temos as mesmas variáveis (ROA, ROE, OROA, Setor, Subsetor, Ativo Total, Passivo 

Total, Patrimônio Liquido, Endividamento, etc.) se repetindo durante os anos de 2001 a 

2008. As variáveis não necessariamente estão disponíveis em todos os anos, 

caracterizando um painel não balanceado, mas restringimos que as variáveis estejam 

disponíveis no mínimo em cinco anos.  

1. O modelo foi ordenado por ano, empresa, subsetor, setor e cidade. Analisando 

na figura 4 abaixo apenas o efeito do ano. 

 

 

Figura 4 - Análise do efeito Ano 

Fonte: Elaboração do autor 
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2. Nessa segunda análise mantemos o efeito ano e incluímos o efeito da empresa, 

em modelo de efeitos aleatórios. 

 

Figura 5 - Análise do efeito Ano e do efeito Empresa 

Fonte: Elaboração do autor 

a) A variabilidade por empresa, ao longo dos anos (0,068), é ligeiramente 

maior que a variabilidade entre empresas (0,054), indicando que o fator ano atua sobre 

todas as empresas de forma importante. 

b) A média geral de ROA entre as empresas em todos os anos é estimada 

em 0,138. 
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3. Abaixo utilizamos um novo índice financeiro como medida de desempenho, 

substituímos a ROA (resultado líquido sobre o ativo total) pelo OROA (resultado 

operacional sobre o ativo total). 

 

 

Figura 6 - Análise do efeito Ano e efeito Empresa pelo índice OROA 

Fonte: Elaboração do autor 

 

a) O modelo com ROA é melhor ajustado do que com OROA, apresentando 

o loglikelihood menor de 406 versus 1191 com OROA.  
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4. Na análise abaixo é incluída a variável explanatória subsetor com modelo de 

efeitos fixos, essa nova análise pretende observar se há algum subsetor 

predominante entre os dezenove da base de dados. 

 

 

Figura 7 - Análise com a variável explanatória com modelo de efeitos fixos 

Fonte: Elaboração do autor 

 

a) Houve uma redução de loglikelihood de 407 para 374, que resulta uma 

diferença de 33, com uma Qui-quadrado com 18 graus de liberdade, o que resulta 

0,0166, ou seja, significante a 5%, significando que o modelo ficou melhor com a 

inclusão das dummies de subsetor. 
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5. Em função do grande número de subsetores com resultados não significantes, 

modelamos abaixo o subsetor com efeitos aleatórios. 

 

 

Figura 8 - Análise do efeito Ano, Emp. e Subset., com Subset. modelado com efeitos aleatórios 

Fonte: Elaboração do autor 

 

a) A inclusão de subsetor como variável explicativa não foi significativa 

(406,998 – 406,342), com 1 grau de liberdade, resultando em p=0,42, o que é não 

significativo. 

b) No modelo com efeitos aleatórios, o efeito subsetor não é significativo, 

desta forma, nessa análise não há diferença entre subsetores. Como alguns subsetores 

foram definidos de forma arbitrária e outros têm poucas empresas, serão feitas outras 

análises utilizando novas restrições para os subsetores.  

c) Até essa análise, apenas o efeito ano e empresa afetam o ROA. 
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6. Na próxima análise apresentada pela Figura 9 é adicionado o setor como um 

quarto nível a ser analisado e verificado sua influência no ROA. 

 

 

Figura 9 - Análise com o Setor como quarto nível no modelo multinível 

Fonte: Elaboração do autor 

 

a) O modelo não se ajusta melhor, não há diferença de loglikelihood, e 

perdeu-se 1 grau de liberdade.  
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7. Considerando que o setor não é uma amostra de uma população, pois são 

apenas 3 setores de poucos outros que podem ser classificados, então modelaremos 

abaixo como efeito fixo. 

 

 

Figura 10 - Análise do setor como efeito fixo 

Fonte: Elaboração do autor 

 

a) O modelo não se ajusta melhor, pois a diferença de loglikelihood, para 1 

grau de liberdade, não é significativa. Também as estimativas de Setor não são 

significativas. 
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8. Apresentamos novamente o modelo multinível, variando o intercepto apenas em 

dois níveis, Ano e Empresa: 

 

 

Figura 11 - Análise dos níveis Ano e Empresa utilizando o ROA 

Fonte: Elaboração do autor 

 

a) Até essa análise foi possível observar que o efeito Ano é maior que o 

efeito Empresa e que o Subsetor e o Setor não foram significativos para diferenciar 

ROA. 
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9. Após a composição do modelo multinível, novas variáveis explicativas foram 

analisadas. Abaixo o Patrimônio Líquido. 

 

 

Figura 12 - Análise da variável explicativa Patrimônio Liquido 

Fonte: Elaboração do autor 

 

a) Com a inclusão da variável explanatória, Patrimônio Líquido o modelo se 

ajusta melhor, pois temos uma diferença de loglikelihood de 406-145 = 261, com 1 grau 

de liberdade, o que resulta altamente significativo (p = 0.0000). 

b) Empresas com maior Patrimônio Líquido, em média apresentam 

resultados inferiores expressos em ROA. 
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10. Abaixo utilizamos a variável explanatória Ativo Total para nova análise. 

 

 

Figura 13 - Análise com as variáveis Patrimônio Liquido e Ativo Total 

Fonte: Elaboração do autor 

 

a) Com a inclusão da variável explanatória, Ativo Total, o modelo se ajusta 

melhor, pois temos uma diferença de loglikelihood de 145-130 = 15, com 1 grau de 

liberdade, o que resulta altamente significativo (p = 0.0000). 

b) Empresas com maiores Ativos Totais apresentam resultados inferiores, 

em média, mas com a sua inclusão no modelo, o Patrimônio Liquido passa a estar 

associado positivamente ao resultado, embora de forma não significativa. 

c) Foi observado na apresentação dos dados que há forte correlação entre o 

Patrimônio Liquido e o Ativo Total de 0.948, desta forma o resultado apresentado perde 

confiabilidade.  

 

 

 

 



70 
 

11. Abaixo retiramos o Patrimônio Liquido da análise e deixamos apenas o Ativo 

Total. 

 

 

Figura 14 - Análise apenas com a variável Ativo Total 

Fonte: Elaboração do autor 

 

a) A análise apenas com a variável explicativa Patrimônio Líquido se ajusta 

melhor ao modelo do que apenas com o Ativo Total, pois tem um loglikelihood de 145. 
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12. Na próxima análise foi incluído o Passivo Total. 

 

 

Figura 15 - Análise com o Ativo Total e a inclusão do Passivo Total no modelo 

Fonte: Elaboração do autor 

 

a) Toda essa sequencia de alterações melhorou o modelo, porém pode-se 

observar na descrição dos dados que o Passivo Total e o Ativo Total têm uma 

correlação alta de 0,942. 
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13. Apresentamos abaixo o modelo apenas com a variável Passivo Total. 

 

 

Figura 16 - Análise apenas com a variável explicativa Passivo Total 

Fonte: Elaboração do autor 

 

a) Todas as estimativas do modelo são significantes. 

b) O Passivo Total é a melhor variável que se aplica ao modelo e o 

ajustamento é muito adequado. 

c) A interação entre o Ano e o Setor foi estudada e não se mostrou 

adequada. 

d) A interação entre o Ano e o Subsetor não foi possível de ser computada. 

e) A localização das empresas por Cidade foi testada como modelo de 

efeitos fixos e não produziu resultados significativos. 

f) Outras variáveis de recursos como endividamento, endividamento 

oneroso, margem operacional, entre outras foram testadas e os resultados não foram 

significativos. 
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Com as análises feitas até agora, foi possível observar que o efeito Ano sobre o 

desempenho das Empresas, medido pelo ROA, é significativo e semelhante à diferença 

entre empresas, por outro lado, o Setor e Subsetor não são influentes na variabilidade 

dos resultados do ROA. 

Pode ser observado no Gráfico 2 os resíduos do efeito Ano, utilizando a medida 

de desempenho ROA. Cada triângulo do gráfico representa uma empresa em um 

determinado ano.  

Gráfico 2 – Resíduos  do efeito Ano medido pelo ROA 

 

Fonte: Elaboração do autor 

 

a) O resíduo do efeito Ano apresenta em um razoável trecho do gráfico uma 

curva que se aproximar a uma reta inclinada, significando que a maior parte das 

empresas são normais, mas claramente observa-se nas extremidades que há várias 

empresas não normais. 
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No Gráfico 3 abaixo são apresentados os resíduos do efeito empresa também 
medido pelo ROA. Cada triângulo do gráfico representa uma empresa. 

 

Gráfico 3 – Resíduos do efeito Empresa pelo ROA 

 

Fonte: Elaboração do autor 

 

a) Os resíduos do efeito Empresa também apresentam um trecho do gráfico 

que se aproxima a uma reta inclinada, que significa ter a maior parte das empresas 

normais, porém com várias empresas não normais.  
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Gráfico 4 – Resíduo Ano pelo com 95% de confiança 

 

Fonte: Elaboração do autor 

 

Gráfico 5 – Resíduo Empresas com 95% de confiança  

 

Fonte: Elaboração do autor 
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Antes de apresentar algumas contribuições até aqui observadas, faremos abaixo 

novas análises com uma reclassificação dos subsetores. Essa nova análise pretende 

apresentar resultados com maior confiabilidade, pois exclui da base de dados três 

subsetores classificados de forma arbitrária pelo pesquisador e um subsetor 

considerado arbitrado utilizado nesse e em outro estudo, com isso a Figura 17 

apresenta uma nova análise sem os subsetores 7, 8, 11 e 16. 

14. Nova análise sem os subsetores definidos pelo pesquisador.  

 

 

Figura 17 - Análise com ROA sem subsetores definidos pelo pesquisador 

Fonte: Elaboração do autor 

 

a) A estimativa é significativa e com bom ajuste ao modelo. 

b) O subsetor se manteve sem significância associada ao desempenho.  
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15. Na figura 18 é analisado o efeito do OROA na nova classificação de subsetores, 

sem os definidos pelo pesquisador. 

 

 

Figura 18 - Análise com OROA sem os subsetores definidos pelo pesquisador 

Fonte: Elaboração do autor 
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16. Abaixo é feita a análise sem os subsetores definidos pelo pesquisador, utilizando 

a medida de desempenho ROE. 

 

 

Figura 19 - Análise com ROE sem os subsetores definidos pelo pesquisador 

Fonte: Elaboração do autor 

 

a) A estimativa do modelo também é significante, e o ajustamento com ROA 

e OROA continua adequado. 

Para as próximas análises, serão verificados os efeitos em ROA com uma nova 

classificação de Subsetor, agora, além dos subsetores arbitrados pelo pesquisador (7, 

8, 11 e 16), também foram excluídos os subsetores 6, 14, 15, 17 e 18 por terem menos 

de seis empresas classificadas em cada subsetor. 
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17. Na figura 20 apresentamos uma análise com a terceira classificação de subsetor, 

sem os definidos pelo pesquisador e sem os com poucas observações. 

 

 

 

 

Figura 20 - Efeitos em ROA sem subsetores definidos pelo pesquisador e sem os com poucas observações 

Fonte: Elaboração do autor 

 

 

 

 

 

 

 



80 
 

18. Verificando o efeito em OROA também da nova classificação de subsetores, sem 

os definidos pelo pesquisador e sem os com poucas observações. 

 

 

 

Figura 21 - Efeitos em OROA sem subsetores definidos pelo pesquisador e sem os com poucas 

observações 

Fonte: Elaboração do autor 
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19. Verificando efeito em ROE de nova classificação de Subsetor, sem subsetores 

definidos pelo pesquisador e sem os subsetores com poucas observações. 

 

 

Figura 22 - Efeitos em ROE sem os subsetores definidos pelo pesquisador e sem os com poucas 

observações 

Fonte: Elaboração do autor 

a) Todas as estimativas do modelo são significantes e o ajustamento do 

modelo em ROA e OROA continua adequado e mais ajustado do que em ROE, ou seja, 

foi identificado o menor IGLS DEVIANCE com ROA, seguido pelo OROA e pelo ROE. 
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Abaixo apresentamos algumas considerações das análises feitas acima: 

• Em geral, pode-se considerar que os modelos aleatórios têm resultados mais 

adequados que os modelos fixos. 

• Os modelos mostraram-se mais adequados quando prevendo variabilidade, em 

função dos níveis apenas do intercepto. Modelos com coeficientes lineares 

variando em função dos níveis não se mostraram adequados. 

• O efeito Ano sobre o desempenho das Empresas, medido pelo ROA, é 

significativo e semelhante à diferença entre empresas.  

• A magnitude do Passivo Total tem efeito negativo sobre o ROA e OROA, mas 

positivo sobre o ROE. 

• A magnitude do Ativo Total tem efeito negativo sobre o ROA e OROA, mas 

positivo sobre o ROE. 

• Setor e Subsetor não se mostraram influentes na variabilidade dos resultados do 

ROA, OROA e ROE. 

 

Apresentaremos abaixo três importantes análises, utilizando sempre a variável 

que melhor se ajustou ao modelo, o logaritmo do Passivo Total. Essas análises são 

feitas com os três índices de desempenho ROA, OROA e ROE.  

Com os gráficos de resíduos dessas análises, foi possível identificar quais as 

empresas se destacaram pela não normalidade positiva e negativa dos resultados. Com 

isso, no item 6.2 desse capítulo apresenta-se uma série de empresas que se 

destacaram positiva e negativamente em determinados anos e as empresas que 

apresentaram melhor e pior desempenho durante todo o período do estudo. 

As empresas relacionadas como não normais, com desempenho 

significativamente superior ou inferior a média só serão apresentadas quando seus 

resultados forem obtidos em pelo menos dois dos três índices utilizados. 
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Figura 23 - Análise do efeito Ano, Empresa e Subsetor com ROA 

Fonte: Elaboração do autor 

 

Podemos observar nos Gráficos 6 e 7 abaixo que os resíduos do efeito 

Empresa/Ano e Empresa apresentam um trecho que se aproxima a uma reta inclinada, 

sendo o efeito ano mais inclinado. Porém, o foco de análise nesse capítulo do trabalho 

são as empresas e os anos que se deslocam dessa reta, observamos 

aproximadamente onze casos em cada extremidade que analisaremos no final do 

capítulo juntamente com as análises abaixo. 
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Gráfico 6 – Resíduos de Empresa/Ano com ROA 

 

Fonte: Elaboração do autor 
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Gráfico 7 – Resíduos de Empresa com ROA 

 

Fonte: Elaboração do autor 

Não Gráfico 6 há empresas/ano não normais positivamente, mas nenhuma se 

desloca e se distancia muito das demais, por outro lado, há duas empresas/ano que se 

destacam negativamente. 

Já no Gráfico 7 temos duas empresas que se destacam muito positivamente pelo 

ROA, enquanto três empresas se destacam com menos intensidade negativamente 

também pelo ROA. 
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Figura 24 - Análise do efeito Ano, Empresa e Subsetor com OROA 

Fonte: Elaboração do autor 

 

Os Gráficos de resíduos 8 e 9 a seguir também apresentam um trecho da curva 

próximo a uma reta inclinada, sendo o efeito Empresa também levemente mais 

inclinado com OROA do que com ROA. 

No Gráfico 8 duas empresas/ano se destacam positivamente, ficando distantes 

das demais, e outras duas se destacam negativamente. 

No Gráfico 9 uma empresa se distancia muito das demais e outras quatro são 

claramente identificadas como não normais positivamente. Apenas duas empresas de 

distanciam das outras negativamente pelo OROA nesse mesmo gráfico.  
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Gráfico 8 – Resíduos de Empresa/Ano com OROA 

 

Fonte: Elaboração do autor 
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Gráfico 9 – Resíduos de Empresa com OROA 

 

Fonte: Elaboração do autor 
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Figura 25 - Análise do efeito Ano, Empresa e Subsetor com ROE 

Fonte: Elaboração do autor 

 

Os Gráficos de resíduos 10 e 11 abaixo também são parecidos com os 

anteriores. No Gráfico 10 duas empresas/ano se distanciam claramente das outras, 

uma positiva e outra negativamente. 

No Gráfico 11 identificamos quatro empresas não normais com resultados 

extraordinários positivos e duas empresas não normais com resultados negativos.  
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Gráfico 10 – Resíduos de Empresa/Ano com ROE 

 

Fonte: Elaboração do autor 
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Gráfico 11 – Resíduos de Empresas com ROE 

 

Fonte: Elaboração do autor 
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6.2  Apresentação das Empresas em Destaque 

Para elaboração das tabelas apresentadas a seguir, foram analisados sempre ao 

menos os onze pontos de cada extremidade das curvas apresentadas nos gráficos 

anteriores. Desta forma, no Gráfico 6 que são apresentados os resíduos de 

Empresa/Ano pelo ROA, foram extraídas as onze observações de Empresas/Ano da 

extremidade direita, com os melhores resultados e as onze observações de 

Empresa/Ano da extremidade esquerda, com os piores resultados, depois foram feitas 

as mesmas análises com OROA e com ROE. 

A sequencia seguinte de análises é a mesma, porém identificando apenas as 

empresas e extraindo dos resíduos não normais as empresas com resultados positivos 

extraordinários e as empresas com resultados muito baixos. 

Nas próximas tabelas apresentamos as empresas com resultados extraordinários 

e com resultados muito abaixo da média em determinado ano, são as observações não 

normais dos gráficos. Na Tabela 7 apresentamos as Empresas/Ano com ótimos 

resultados pelo Roa. 

 

Tabela 7 - Empresa/Ano com desempenhos extraordinários positivos pelo ROA 

Empresa nº Ano Nome da Empresa 

72 2007 Gaiarsa & Associados Consultoria Empresarial Ltda. 

72 2008 Gaiarsa & Associados Consultoria Empresarial Ltda. 

120 2007 Work Medicina e Segurança do Trabalho S/C Ltda 

34 2008 Eadi Santo André Terminais de Cargas Ltda. (Antigo - Consórcio Eadi Santo André) 

70 2003 Ellocorte Com. E Serv. de Corte e Dobra Ltda. 

120 2005 Work Medicina e Segurança do Trabalho S/C Ltda 

129 2001 Angeline Informática S/C Ltda – EPP 

120 2002 Work Medicina e Segurança do Trabalho S/C Ltda 

94 2005 Ordeps Comércio de Peças e Ferramentas Ltda 

140 2001 Marine-Corp. Assessoria e Corretagem de Seguros Ltda 

71 2001 Irmãos Todesco 

117 2001 Eficaz Escritório Fisco Contábil e Adm. Zetética S/C Ltda 

Fonte: Elaboração do autor 
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Na Tabela 8 apresentamos as Empresas/Ano com desempenhos muito baixos 

também pelo ROA. 

Tabela 8 - Empresa/Ano com desempenhos não normais muito baixos pelo ROA 

Empresa nº Ano Nome da Empresa 

120 2006 Work Medicina e Segurança do Trabalho S/C Ltda 

34 2005 Eadi Santo André Terminais de Cargas Ltda. (Antigo - Consórcio Eadi Santo André) 

94 2001 Ordeps Comércio de Peças e Ferramentas Ltda 

72 2004 Gaiarsa & Associados Consultoria Empresarial Ltda. 

70 2005 Ellocorte Com. E Serv. de Corte e Dobra Ltda. 

120 2003 Work Medicina e Segurança do Trabalho S/C Ltda 

117 2005 Eficaz Escritório Fisco Contábil e Adm. Zetética S/C Ltda 

65 2008 Cash do Brasil Call Center Ltda. 

72 2005 Gaiarsa & Associados Consultoria Empresarial Ltda. 

8 2004 Bombril S.A 

140 2005 Marine-Corp. Assessoria e Corretagem de Seguros Ltda 

65 2001 Cash do Brasil Call Center Ltda. 

Fonte: Elaboração do autor 

 

É possível observar nas Tabelas 7 e 8 que algumas empresas aparecem com 

retornos positivos extraordinários em determinado ano e com retornos muito baixos em 

outros anos, são empresas que apresentaram resultados não normais e podem ser 

objeto de um novo estudo que possa explicar esse comportamento. 

Nas Tabelas 9 e 10 apresentamos a mesma análise feita acima de Empresa/Ano 

com desempenhos positivos extraordinários e não normais muito baixos, mas utilizando 

como medida de desempenho o OROA. 
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Tabela 9 - Empresa/Ano com desempenho extraordinário positivo pelo OROA 

Empresa nº Ano Nome da Empresa 

72 2007 Gaiarsa & Associados Consultoria Empresarial Ltda. 

72 2008 Gaiarsa & Associados Consultoria Empresarial Ltda. 

34 2008 Eadi Santo André Terminais de Cargas Ltda. (Antigo - Consórcio Eadi Santo André) 

120 2007 Work Medicina e Segurança do Trabalho S/C Ltda 

129 2001 Angeline Informática S/C Ltda – EPP 

94 2004 Ordeps Comércio de Peças e Ferramentas Ltda 

70 2003 Ellocorte Com. E Serv. de Corte e Dobra Ltda. 

94 2005 Ordeps Comércio de Peças e Ferramentas Ltda 

71 2008 Irmãos Todesco 

69 2002 Alpina Ambiental S.A 

57 2001 Clínica Médica Ana Rosa Ltda. 

Fonte: Elaboração do autor 

Tabela 10 - Empresa/Ano com desempenho não normal muito baixo pelo OROA 

Empresa nº Ano Nome da Empresa 

120 2006 Work Medicina e Segurança do Trabalho S/C Ltda 

34 2005 Eadi Santo André Terminais de Cargas Ltda. (Antigo - Consórcio Eadi Santo André) 

94 2006 Ordeps Comércio de Peças e Ferramentas Ltda 

129 2005 Angeline Informática S/C Ltda – EPP 

72 2004 Gaiarsa & Associados Consultoria Empresarial Ltda. 

94 2001 Ordeps Comércio de Peças e Ferramentas Ltda 

70 2005 Ellocorte Com. E Serv. de Corte e Dobra Ltda. 

64 2002 Mecânica Bonfim Ltda. 

132 2005 Contábil Cassetari S/C Ltda 

65 2008 Cash do Brasil Call Center Ltda. 

77 2001 Eplan Brasil Ltda 

Fonte: Elaboração do autor 

 

 Muitas empresas/ano que apareceram nas Tabelas 7 e 8 também apareceram 

nas Tabelas 9 e 10. Também houve casos de empresas com resultados não normais 

para cima e para baixo em momentos distintos que em um novo estudo podem ser 

analisadas com melhor detalhamento.  

 Nas tabelas 11 e 12 abaixo apresentamos as mesmas análises com a medida de 

desempenho ROE. 
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Tabela 11 - Empresa/Ano com desempenho extraordinário positivo pelo ROE 

Empresa nº Ano Nome da Empresa 

120 2003 Work Medicina e Segurança do Trabalho S/C Ltda 

37 2003 Asbrasil S.A 

100 2002 Plesvi - Planej. e Exec, de Seg. e Vigilância Int. S/A Serviços 

73 2006 Escudeiro e Godoy Adm. E Corretora de Seguros 

68 2003 Cervi Assessoria Contábil S/C Ltda. 

72 2008 Gaiarsa & Associados Consultoria Empresarial Ltda. 

22 2007 Hospital e Maternidade Brasil S.A 

133 2003 Diamante Tempera de Vidros Ltda 

19 2001 Sulzer Brasil S.A 

72 2007 Gaiarsa & Associados Consultoria Empresarial Ltda. 

112 2004 Poliembalagens Ind. e Com. Embalagens Ltda 

22 2001 Hospital e Maternidade Brasil S.A 

114 2006 Caldemaq Cadeiraria Indústria e Comércio Ltda. 

Fonte: Elaboração do autor 

 

Tabela 12 - Empresa/Ano com desempenho não normal muito baixo pelo ROE 

Empresa nº Ano Nome da Empresa 

22 2005 Hospital e Maternidade Brasil S.A 

120 2002 Work Medicina e Segurança do Trabalho S/C Ltda 

110 2004 Vidalink do Brasil S.A 

22 2006 Hospital e Maternidade Brasil S.A 

120 2006 Work Medicina e Segurança do Trabalho S/C Ltda 

120 2007 Work Medicina e Segurança do Trabalho S/C Ltda 

100 2001 Plesvi - Planej. e Exec, de Seg. e Vigilância Int. S/A Serviços 

57 2008 Clínica Médica Ana Rosa Ltda. 

22 2008 Hospital e Maternidade Brasil S.A 

37 2002 Asbrasil S.A 

94 2001 Ordeps Comércio de Peças e Ferramentas Ltda 

133 2002 Diamante Tempera de Vidros Ltda 

72 2004 Gaiarsa & Associados Consultoria Empresarial Ltda. 

Fonte: Elaboração do autor 

Pode-se observar nas Tabelas 11 e 12 o aparecimento de diversas empresas 

que não apareceram nas tabelas anteriores, pois a metodologia do ROE se diferencia 

mais do ROA e do OROA, e isso faz com que outras empresas/ano sejam identificadas. 

 



96 
 

Nas próximas tabelas aplicaremos a mesma metodologia acima, porém 

analisando apenas as empresas e apresentando seu resultado durante todo período do 

estudo. 

Foram verificadas quais são as onze melhores empresas por cada índice de 

desempenho (ROA, OROA e ROE) e com esses dados observamos que cinco 

empresas se repetiram nos três índices, ou seja, as empresas da tabela abaixo são as 

que obtiveram desempenhos positivos extraordinários pelos três índices de 

desempenho, ROA, OROA E ROE em todo período de análise.  

Tabela 13 - Empresas com resultado extraordinário positivo nos três índices de desempenho 

Empresa nº Empresa Subsetor 

72 Gaiarsa & Associados Consultoria Empr. Serviços de Assessoria Empresarial 

94 Ordeps Comércio de Peças e Ferr. Ltda Comércio de Ferramentas e Materiais de Const. 

97 Petróleo Brasileiro S/A - Petrobras – Recap Indústria Petroquímica 

137 Resinar Materiais Compostos Ltda Indústria Química 

43 Alpina Briggs Defesa Ambiental S.A Serviços Empresariais Especializados 

Fonte: Elaboração do autor 

Na tabela 13 acima é possível observar o número da empresa, seu nome e o 

subsetor que pertence. A nomenclatura utilizada no subsetor permite a identificação do 

setor, que é dividido apenas entre Comércio, Indústria e Serviços. Nenhum setor e/ou 

subsetor que se destaca. 

Das empresas acima, duas são de São Bernardo do Campo, uma de Santo 

André, uma de Mauá e uma de Diadema, mostrando também que nenhuma cidade se 

destaca de forma significativa. 

Abaixo apresentamos uma nova tabela com as cinco empresas identificadas com 

o pior desempenho, todas as empresas listadas na Tabela 14 estão entre as onze 

piores nos três índices de desempenho. 
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Tabela 14 - Empresas com desempenho muito baixo nos três índices de desempenho 

Empresa nº Empresa Subsetor 

110 Vidalink do Brasil S.A Serviços de Assessoria Empresarial 

141 Mauá Resinas S/A Indústria Química 

131 Auto Lins S/A Recauchutagem Indústria de Borracha 

115 Assunção Imagem S/A Serviços de Saúde 

105 Prevacid Assessoria Consult. e Serv. Ltda Serviços de Assessoria Empresarial 

Fonte: Elaboração do autor 

 

As empresas da Tabela 14 estão bem distribuídas, sendo uma em Santo André, 

uma em São Caetano do Sul, uma em Mauá e duas em São Bernardo do Campo, 

também não apresentando uma região com significativo destaque. 

Três empresas são do setor de serviços e duas são do subsetor de serviços de 

assessoria empresarial e contábil. 

Na Tabela 15 apresentamos outras cinco empresas com desempenho positivo  

extraordinário em pelo menos dois dos três índices utilizados, esse seria o segundo 

grupo das empresas com melhor desempenho analisadas nesse trabalho. 

 

Tabela 15 - Empresas com resultado extraordinário positivo em pelo menos dois índices 

Empresa nº Empresa Subsetor 

140 Marine-Corp. Assessoria e Corret. de Seg. Ltda Serviços Diversos ao Consumidor 

73 Escudeiro e Godoy Adm. E Corr. de Seguros Serviços Diversos ao Consumidor 

65 Cash do Brasil Call Center Ltda. Serviços Empresariais Especializados 

119 Unipar União de Indústrias Petroquímicas S/A Indústria Petroquímica 

104 RL Revestimentos e Construções Ltda Construção 

Fonte: Elaboração do autor 

 

Cada uma das empresas acima pertence a uma cidade diferente e estão 

distribuídas em São Caetano do Sul, Santo André, São Bernardo do Campo, Mauá e 

Rio Grande da Serra, respectivamente. 

Na Tabela 16 são apresentadas as empresas com baixo desempenho em pelo 

menos dois dos três índices utilizados. 
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Também é possível observar que nenhum subsetor se destaca significativamente 

e elas estão distribuídas em três cidades, Santo André com três empresas, São 

Bernardo do Campo e São Caetano do Sul com uma empresa cada. 

Tabela 16 - Empresas com desempenho muito baixo em pelo menos dois índices 

Empresa nº Empresa Subsetor 

120 Work Medicina e Segurança do Trabalho S/C Ltda Serviços de Saúde 

71 Irmãos Todesco Comércio Especializado 

34 Eadi Santo André Terminais de Cargas Ltda Serviços de Transportes 

100 Plesvi - Planej. e Exec de Seg. e Vigilância S/A Serviços Empresariais Especializados 

128 3P Publicidade, Propaganda e Com. Painéis Ltda Comunicação e Publicidade 

Fonte: Elaboração do autor 

  

Observando as Tabelas 13 e 15 apresentadas acima, há dez empresas com 

desempenho positivo extraordinário, seus resultados foram verificados por pelo menos 

dois índices de desempenho apresentados. Essas empresas podem ser objeto de um 

estudo qualitativo que pode fortalecer e apresentar novas informações sobre os fatores 

determinantes dos seus ótimos resultados. 

Há também as outras dez empresas apresentadas nas Tabelas 14 e 16 com 

desempenhos muito abaixo da média das empresas analisadas, essas empresas 

também podem ser objeto de novos estudos e análises, identificando mais claramente 

os motivos do seu desempenho. 

Não foram identificados setores ou subsetores que se destacaram positiva ou 

negativamente, pois houve grande diversidade de empresas, setores e subsetores nos 

resultados.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Verificamos empiricamente nesse estudo alguns efeitos associados ao 

desempenho das empresas do Grande ABC durante os anos de 2001 e 2008. Esses 

efeitos foram o ano, a empresa, o subsetor, o setor e a cidade que a empresa se 

localiza. 

Na revisão da literatura apresentada, foram exploradas principalmente três 

teorias que abordam o desempenho das empresas e a busca por vantagens 

competitivas sustentáveis, a Organização Industrial, a Visão Baseada em Recursos e 

as Capacidades Dinâmicas. 

Apresentado isso e relacionando os efeitos associados ao desempenho às 

teorias abordadas, pode-se sugerir que a associação do desempenho com subsetores 

e setores está ligada a organização industrial, a associação do desempenho com a 

empresa esta associada a VBR e a associação do desempenho com o ano e com a 

empresa esta associada as capacidades dinâmicas. 

Na análise empírica dos dados, o principal efeito associado ao desempenho das 

empresas foi o ano. Pode-se inferir que esse efeito deve ser explicado por questões 

externas à empresa, como as oscilações da economia, desta forma, a abordagem de 

adaptação ao ambiente externo e inovação defendida pela perspectiva das 

capacidades dinâmicas deve influenciar significativamente as empresas. 

Muito próximo ao efeito ano, o efeito empresa também se mostrou significativo, 

indicando que as características internas das empresas também influenciam 

decisivamente no seu desempenho. A associação do desempenho das empresas às 

suas características nos sugere inicialmente que a visão baseada em recursos pode 

explicar esse fato, mas quando associamos os recursos e as capacidades internas das 

empresas com o dinamismo e às oscilações do mercado, podemos inferir que a melhor 

abordagem que explica o desempenho dessas empresas do Grande ABC entre 2001 e 

2008 é a perspectiva das capacidades dinâmicas.   
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Os dados publicados nas revistas que utilizamos para análise, não nos permitem 

identificar claramente quais as características que fazem algumas empresas terem 

melhor desempenho, além das expostas acima. É possível que esses efeitos estejam 

relacionados aos recursos valiosos, raros e de difícil imitação das empresas, como 

defendem os estudos da VBR, e também a questões relacionadas à inovação, 

identificação de novas oportunidades no mercado e a organização interna com 

eficiência e eficácia, como defendem os pesquisadores das capacidades dinâmicas. 

Nesse trabalho foi possível identificar e apresentar as empresas com o melhor 

desempenho em determinado ano e também as empresas com pior desempenho em 

determinado ano. Essa associação entre empresa e ano pode ser explorada em um 

estudo qualitativo direto nas empresas, identificando os principais efeitos que 

conduziram as empresas a esses resultados. 

Também foram identificadas no estudo empresas com desempenho muito baixo 

em determinado ano e com ótimo desempenho em outro ano, são empresas que 

também podem ser exploradas em um próximo estudo qualitativo. 

Nessa pesquisa também foram identificadas as dez empresas com melhor 

desempenho no Grande ABC durante o período de 2001 a 2008 entre as 147 firmas da 

base de dados final. Essas empresas apareceram entre as 11 melhores em pelo menos 

dois dos três índices de desempenho utilizados no estudo.  

Quando foram levantadas apenas as onze empresas com o melhor desempenho 

por índice, foram identificadas cinco que se repetiram nos três índices ROA, OROA e 

ROE, mostrando que independente da medida essas empresas tiveram um ótimo 

desempenho financeiro. As outras cinco empresas entre as melhores vieram da 

segunda análise que identificou também as onze com melhor desempenho pelo menos 

em dois indicadores, e por coincidência encontramos outras cinco empresas. 

Utilizando a mesma metodologia que identificou as dez empresas com melhor 

desempenho, verificamos as onze empresas com o pior desempenho por indicador, e 

com os três indicadores também foram identificadas cinco empresas. As outras cinco 
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empresas entre as com pior desempenho também vieram da segunda análise desses 

dados, que identificou cinco empresas entre as onze piores por indicador em pelo 

menos dois indicadores. 

Outra contribuição importante é que não foi possível identificar a influência do 

setor nem do subsetor no desempenho dessas empresas, com isso também é possível 

inferir que a teoria da organização industrial não explica o desempenho dessas 

empresas do Grande ABC durante 2001 e 2008. 

Dos dezenove subsetores estudados, três foram definidos pelo pesquisador por 

conveniência e um foi considerado com uma classificação incompatível, por isso depois 

da primeira análise esses subsetores foram excluídos e mesmo assim não houve 

relevância.  

Para reforçar a análise, uma terceira tentativa foi feita, excluindo os subsetores 

com menos de seis empresas, ou seja, no mínimo trinta observações por subsetor e 

mesmo assim não foi possível identificar sua influência no desempenho das empresas. 

Para identificação da influência dos setores e subsetores, o índice de 

desempenho também foi trocado, inicialmente foi feita análise com o ROA e não houve 

significância, em seguida utilizamos o OROA e por último o ROE, e nas três tentativas 

tanto o setor como o subsetor não apresentaram associação com o desempenho das 

empresas do Grande ABC. 

No estudo foram utilizados três indicadores de desempenho, o retorno sobre o 

ativo ROA, o resultado operacional sobre o ativo OROA e o lucro líquido sobre o 

patrimônio líquido ROE. Como haviam empresas de porte bastante distintos no estudo 

e de segmentos diferentes, a medida de desempenho pode influenciar fortemente nos 

resultados, mas aparentemente isso não ocorreu nesse estudo, pois nenhum setor, 

nem subsetor se destacou. 

A utilização dos três indicadores foi interessante e consideramos que houve 

convergência nos resultados, pois de onze empresas entre as melhores em cada um 
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cinco se repetirem nos três indicadores significa que convergiram. 

A mesma análise com as onze piores empresas em cada indicador também 

encontrou cinco empresas iguais nos três indicadores, reforçando a convergência entre 

os indicadores utilizados. 

As análises mostram que o modelo com ROA é o mais adequado para essas 

análises que fizemos, mas verificou-se que o OROA também se ajustou bem ao modelo 

e o ROE foi o que menos se ajustou. Tanto na bibliografia desse estudo, como o 

resultado prático mostram o ROA como o modelo que melhor se ajusta. 

 

7.1  Limitações da pesquisa  

O jornal Diário do Grande ABC fez grande divulgação na região desse projeto 

das revistas “Quem é Quem no Grande ABC”, convidando a grande maioria das 

empresas do Grande ABC a participarem, mas essa participação era voluntária e os 

dados eram informados pelas próprias empresas que assinavam um termo de 

responsabilidade pelas informações passadas (Diário do Grande ABC, 2009). Diante 

disso, há um viés dos dados, pois empresas com resultados ruins podem ter optado por 

não divulgar esses resultados, mas, mesmo assim foram identificadas diversas 

empresas com resultados ruins no estudo. 

Depois de tratada, a base de dados utilizada nesse estudo um número de 

empresas por setor e subsetor que pode ser considerado pequeno, na base final 

ficaram setenta e cinco empresas do setor industrial, cinquenta e quatro do setor de 

serviços e dezoito do comércio. Já nos subsetores fizemos uma análise inicial com no 

mínimo três empresas por subsetor e uma segunda análise com no mínimo seis 

empresas por subsetor, consideramos isso uma limitação dos dados para pesquisa. 

O critério de agrupamento por subsetor foi feito com base nas descrições 

disponíveis e nos produtos e serviços comercializados pelas empresas, Loebel, 

Zambaldi, Alves, Castro e Santos (2008). Para uma primeira análise fizemos a inclusão 
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arbitrária de três subsetores pelas características da amostra disponível conforme 

apresentado no Quadro 1 (Subsetores). Em uma segunda análise excluímos quatro 

subsetores não consolidados. Fizemos uma terceira análise também excluindo os 

subsetores não consolidados e com no mínimo seis empresas por subsetor. 

Um efeito não observado na pesquisa é se alguma das empresas faz parte de 

conglomerado, ou seja, se há empresas observadas com filiais no Grande ABC ou até 

em outras localidades, pois isso poderia gerar políticas específicas de foco em certas 

atividades e clientes, influenciando o resultado da empresa e consequentemente nossa 

análise. 
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Apêndice A – Histogramas das Variáveis 

 

Histograma ROA 

 

Fonte: Elaboração do autor 
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Histograma OROA 

 

Fonte: Elaboração do autor 
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Histograma ROE 

 

Fonte: Elaboração do autor 
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Histograma do logaritmo da Receita Liquida 

 

Fonte: Elaboração do autor 
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Histograma do logaritmo do Resultado Liquido 

 

Fonte: Elaboração do autor 
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Histograma do logaritmo do Resultado Operacional 

 

Fonte: Elaboração do autor 
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Histograma da Margem Operacional 

 

Fonte: Elaboração do autor 
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Histograma do logaritmo do Crescimento de Vendas 

 

Fonte: Elaboração do autor 
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Histograma da Margem 

 

Fonte: Elaboração do autor 
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Histograma do logaritmo da Liquidez Corrente 

 

Fonte: Elaboração do autor 



120 
 

Histograma do logaritmo do Endividamento 

 

Fonte: Elaboração do autor 
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Histograma do logaritmo do Ativo Permanente 

 

Fonte: Elaboração do autor 
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Histograma do logaritmo do Ativo Total 

 

Fonte: Elaboração do autor 
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Histograma do logaritmo do Patrimônio Liquido 

 

Fonte: Elaboração do autor 
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Histograma do logaritmo do Passivo Total 

 

Fonte: Elaboração do autor 


