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RESUMO 

Utilizando como base a Teoria Keynesiana e a propensão marginal a consumir, este trabalho 

busca analisar o desempenho econômico-financeiro das empresas pertencentes ao setor de 

bens de consumo listadas na BM&FBovespa e NYSE, durante o período de 2007 a 2012. 

Mais especificamente, objetiva verificar se existem diferenças entre o desempenho das 

empresas sediadas em países desenvolvidos (EUA) e em desenvolvimento (Brasil), bem como 

quais seriam os indicadores econômico-financeiros que mais contribuem para a existência 

dessas diferenças. Como proxy para medir o desempenho das empresas, utilizou-se tanto o 

indicador de rentabilidade do ativo (ROA) quanto o indicador de rentabilidade do patrimônio 

líquido (ROE). A amostra é formada por cinco segmentos que fazem parte do setor de bens de 

consumo da BM&FBovespa e NYSE, totalizando 300 empresas. Como métrica de tratamento 
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dos dados utilizou-se a técnica estatística multivariada de dados em painel. Para o modelo de 

ROA, os resultados indicam que existe diferença entre o desempenho das empresas listadas na 

BM&FBovespa e NYSE, porém, ao considerar o modelo de ROE tal resultado não é 

significativo, indicando que não existiria diferença no desempenho econômico-financeiro das 

empresas ao negociar na bolsa de valores brasileira ou americana. Para ambos os modelos, os 

indicadores que tem maior poder explicativo sobre as proxies de desempenho são: 

Endividamento e Liquidez Corrente. Ao analisar o difícil período de crise econômica, tanto o 

modelo para o ROA quanto para o ROE indicaram que existe diferença de desempenho entre 

as empresas listadas brasileiras e americanas. Por fim, ao incluir dummy do período pós crise, 

apenas o modelo do ROE indicou a existência de diferenças entre as empresas dos dois países. 

 

Palavras-chave: Desempenho; Consumo; Crise; BM&FBovespa; NYSE 

 

1 INTRODUÇÃO 

O crescimento do número de habitantes no globo terrestre tem impactado 

gradativamente no nível de produção de bens de consumo industrializados, principalmente em 

países emergentes, que são os que mais crescem no mundo. Dentre os emergentes, os países 

membros do BRICS – Brasil, Rússia, Índia, China, e África do Sul – merecem destaque, já 

que representam aproximadamente 30% da área terrestre e 42% da população mundial. Em 

2012 estes países responderam por 18,6% do PIB mundial (BRASIL, 2013).  

Deste modo países emergentes como o Brasil, com amplo espaço territorial e elevado 

número de habitantes com nível de renda crescente, suficiente para elevar os padrões de 

consumo base, devem estar preparados para os novos desafios de um mercado globalizado, a 

fim de se desenvolver e aprimorar os setores cruciais da economia. A indústria de 

transformação de bens de consumo é peça chave neste processo, uma vez que, produzindo de 

maneira sustentável e melhorando a qualidade de seus produtos, pode competir de igual para 

igual com os países desenvolvidos como Estados Unidos e aqueles pertencentes à União 

Europeia, embora estejam em pleno processo de recuperação econômica (EPE, 2013). 

Ao longo dos anos, o setor de bens de consumo vem se destacando em termos 

competitivos, aumentando a sua participação no mercado de ações em nível mundial, fruto 

dos inúmeros investimentos realizados em tecnologia nos diversos segmentos. Além disso, 

uma nova classe de consumidores mais conscientes surgiu, o que influenciou o aumento do 

consumo e a competição acirrada entre as empresas, exigindo o aperfeiçoamento das suas 

linhas de produção, qualidade dos produtos, gestão eficientemente da cadeia de fornecimento 

e colaboração com seus parceiros de negócios (IBM, 2008). 

Nesse cenário, a análise dos indicadores de desempenho econômico-financeiros é 

bastante importante, já que esses indicadores são amplamente utilizados na literatura para 

efeito de mensuração e análise comparativa da eficiência dos mecanismos de controle interno 

verificado entre empresas do mesmo setor ou até mesmo de setores diferentes. Assaf Neto e 

Lima (2011) defendem a importância de acompanhar os resultados dos indicadores de 

desempenho econômico-financeiro, a fim de apurar as suas variações e a capacidade de 

geração de riquezas a partir das medidas tradicionais: ROE (return on equity); ROA (return 

on assets); ROS (return on sales); ROI (return on investment); Margem Operacional (Lucro 

Operacional/Receita); Margem Líquida (Lucro Líquido/Receita); LPA (Lucro 

Líquido/Quantidade de Ações); P/L (Preço da ação/Lucro Líquido). Para além destes, 

destacam-se ainda o uso de indicadores de liquidez e giro da atividade como variáveis para 

explicar o desempenho das empresas.   

Para Kruger e Petri (2013) a avaliação do desempenho econômico-financeiro das 

empresas é fundamental para o processo de tomada de decisão, tanto para os administradores, 
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que precisam controlar e definir estratégias, quanto para os investidores, que utilizam os 

indicadores de desempenho econômico-financeiro para comparar os resultados de diversas 

empresas, buscando a máxima rentabilidade dos seus investimentos.  

De acordo com Sarquis e Voese (2012) a utilização desses mecanismos para avaliação 

do desempenho econômico-financeiro entre as companhias está intimamente relacionada à 

adoção de práticas de governança corporativa, já que estas fortalecem o ambiente 

organizacional e contribuem para a melhoria dos indicadores de desempenho econômico-

financeiros e operacionais das organizações empresariais. Lembrando que, a utilização de 

práticas de governança corporativa pelas empresas, transmite para o mercado de ações maior 

qualidade e confiança nas informações emitidas pela companhia, a fim de atrair cada vez mais 

investidores (ANTHONY; GOVINDARAJAN, 2001; MARTINS, 2001). 

A importância da análise dos indicadores econômico-financeiros é mais evidente ao 

considerar que o desempenho econômico-financeiro das empresas depende das características 

dos países em que essas empresas estão localizadas. Estudos confirmam a hipótese de que 

diferenças de proteção aos investidores e/ou o nível de desenvolvimento do mercado 

financeiro, ajudam a explicar porque as empresas de países emergentes apresentam 

indicadores de desempenho econômico-financeiros distintos comparados com empresas de 

países desenvolvidos. Tais pesquisas evidenciam ainda que, a maturidade da dívida que é 

substancialmente menor em países emergentes comparado aos países desenvolvidos, é um 

fator fortemente sensível ao nível de desenvolvimento financeiro do país e/ou a qualidade de 

suas instituições (FAN et al., 2011; KIRCH; TERRA, 2012; LEAL, 2008). 

Neste contexto, a questão de pesquisa que orienta o presente estudo é a seguinte: 

Quais as diferenças entre o desempenho econômico-financeiro das empresas 

pertencentes ao setor de bens de consumo listadas na BM&FBOVESPA e NYSE no 

período de 2007 a 2012? Desta forma, objetiva-se analisar de forma comparativa o 

desempenho econômico-financeiro das empresas pertencentes ao setor de bens de consumo 

listadas na BM&FBovespa e NYSE de 2007 a 2012, com a finalidade de verificar se existem 

diferenças entre o desempenho das empresas sediadas no Estados Unidos (país desenvolvido) 

e no Brasil (país emergente), bem como quais os indicadores econômico-financeiros que mais 

influenciam a existência de diferenças. Como proxy para medir o desempenho das empresas, 

utilizou-se tanto o indicador de rentabilidade do ativo (ROA) quanto o indicador de 

rentabilidade do patrimônio líquido (ROE).  

Justifica-se a elaboração da presente pesquisa tanto em termos teóricos como práticos. 

De um lado, contribui para os diversos debates existentes na acadêmica e, consequentemente, 

na construção do arcabouço teórico sobre a temática, por meio de uma perspectiva 

diferenciada. Por outro lado, contribui em termos práticos, pois objetiva verificar o 

comportamento dos indicadores econômicos e financeiros dos diversos segmentos do Setor de 

Bens de Consumo, bem como a comparação do desempenho desses indicadores entre dois 

países diferentes. 

Além disso, o estudo se destaca pela comparação descritiva que efetua do difícil 

período econômico-político enfrentado pelos países, que apresentam características distintas, 

como o grau de evolução do mercado de capitais, políticas internas governamentais, estrutura 

do setor de bens de consumo, entre outros fatores, que podem influenciar no desempenho 

econômico-financeiro das companhias. Assim, o estudo permite aos pesquisadores, 

empresários, investidores e demais interessados, avaliar o comportamento dos indicadores 

econômico-financeiros e verificar as principais diferenças encontradas no setor de bens de 

consumo no mercado ações de países diferentes, analisados num período econômico-político 

conturbado. 
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Para atingir tal objetivo, o trabalho está estruturado com essa parte introdutória, 

seguido do referencial teórico utilizado como base para essa pesquisa. Posteriormente, 

apresentam-se os procedimentos metodológicos e a descrição dos resultados encontrados. Por 

fim, as considerações finais e as referências utilizadas. 

 

2 REFERENCIAL TEORICO-EMPÍRICO 

2.1 Teoria Keynesiana e a propensão a consumir 

Para Keynes (1996) a função da demanda agregada relaciona determinado volume de 

emprego com o produto das vendas que se espera realizar desse volume de emprego, sendo 

que este produto é resultado de duas somas: a) a soma que será despendida em consumo 

quando o emprego está em certo nível (consumo em si) e b) a soma que se destinará ao 

investimento (poupança). 

Os fatores que determinam essas quantidades são bastante diferentes e podem variar 

muito de sociedade para sociedade. Em sua obra, Keynes (1996) apresenta os fatores que 

determinam a soma que se gastará em consumo quando o emprego se achar em determinado 

nível. Para tanto, o autor estabelece uma função que relaciona o consumo (C) com a renda 

(Y), ambos medidos em unidades de salário, correspondente a certo volume de emprego (N). 

Nesse contexto, a propensão a consumir é a relação funcional X entre determinado nível de 

renda, medida em unidades de salário (Y) e o gasto destinado ao consumo (C). 

Conforme Keynes (1996) o montante que uma sociedade gasta em consumo depende, 

principalmente, de três elementos: a) ao montante de sua renda; b) de circunstâncias objetivas; 

e c) das necessidades subjetivas, propensões psicológicas e hábitos dos indivíduos. Sendo 

assim, conhecido o montante da renda, os motivos que impelem a gastar caracterizam-se por 

sua interação, separados em fatores objetivos e subjetivos. 

Os principais fatores objetivos, conforme Keynes (1996), que influenciam na 

propensão a consumir são os seguintes: variação na unidade de salário; variação na diferença 

entre renda e renda líquida; variações imprevistas nos valores de capital não consideradas no 

cálculo da renda líquida; variações na taxa intertemporal de desconto, isto é, na relação de 

troca entre os bens presentes e os bens futuros; variações na política fiscal; e modificações das 

expectativas acerca da relação entre os níveis presentes futuros da renda.  

De forma geral, baseando-se na lei psicológica fundamental, os homens estão dispostos a 

aumentar seu consumo à medida que sua renda cresce, embora não em quantidade igual ao 

aumento de sua renda. Sendo assim, é preciso observar outros elementos que, conforme 

Keynes (1996), são denominados de fatores subjetivos, e que podem ser motivos importantes 

em virtude dos quais os indivíduos se abstêm de consumir: precaução; ciclo da vida 

(previdência); beneficiar-se do juro e da valorização; melhoria; independência; iniciativa; 

orgulho e avareza. 

Considerando todos os fatores expostos que podem influenciar o consumo, direta ou 

indiretamente, Keynes (1996) introduz o conceito de “propensão marginal a consumir”. Tal 

conceito tem sua base na lei da psicologia normal de que, no caso de aumentos e diminuições 

da renda real, o consumo aumenta e diminui, mas não na mesma proporção, e pode ser 

traduzido pelas proposições de que variações de consumo (C) e variações de renda (Y) tem o 

mesmo sinal, mas a variação de Y será maior que a variação de C. Sendo assim, tal relação 

configura-se como a “propensão marginal a consumir”. 

O conceito de propensão marginal a consumir indica como se dividirá o próximo 

incremente da produção (renda = Y) entre o consumo e o investimento, já que a renda é 

formada por esses dois elementos (∆Y = ∆C + ∆I). 

Oreiro (2003) também trata desse conceito ao observar que, conforme a Teoria de 

Keynes, quanto mais alto for o nível de renda, maior tenderá a ser a diferença entre a renda e 
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o consumo, isto é, a poupança. Da mesma forma, Carvalho (2008) considera que a propensão 

marginal a consumir é a proporção em que acréscimos de renda se convertem em acréscimos 

de gastos de consumo. Essa proporção é menor que a unidade, já que o consumidor tende a 

reservar uma parte de seu acréscimo de renda para uso no futuro (poupar). Assim, partindo da 

premissa de Keynes, o desempenho do setor de bens de consumo é resultado de um conjunto 

de fatores que norteiam as escolhas dos indivíduos, definido a sua propensão em consumir. 

Entretanto, embora os números demonstrem um aumento populacional, evidente 

principalmente nos BRICS. O ambiente de crise econômica pode impactar na propensão de 

consumo dos indivíduos, ocasionando a queda dos indicadores de desempenho das empresas 

do setor.   

 

2.2 Panorama do Setor de Bens de Consumo e sua contribuição no PIB 

2.2.1 Setor de Bens de Consumo nos Estados Unidos  

Os Estados Unidos da América (EUA) apesar das inúmeras crises econômico-

politicas, possui a maior economia do mundo. Porém, o país não vêm apresentado ótimos 

níveis de crescimento, em decorrência da última grande crise econômica que se alastrou para 

toda economia mundial, devido ao “boom” de financiamentos de subprimes considerado 

títulos de ativos imobiliários comercializados no mercado financeiro para realização de 

empréstimos de imóveis hipotecados nos EUA.  

De acordo com Pinheiro (2012) a crise inicialmente foi relatada pelas entidades norte-

americanas e europeias a partir de 2007, e teve o seu pico constatado em 2008. A crise, que 

decorreu devido à superestimação dada aos títulos imobiliários, levou o mercado financeiro a 

apelida-los de títulos “podres”. Para controle da crise, os países tiveram que tomar medidas 

extremas como intervir no controle econômico das empresas privadas a partir da estatização 

de instituições financeiras que quase abriram falência, aquisição dos títulos “podres” e até 

redução da taxa de juros na aquisição de créditos (PINHEIRO, 2012). Passados seis anos após 

a crise econômica, os Estados Unidos e muitos outros países, se encontram em pleno processo 

de recuperação de suas economias. Conforme o Bureau of Economic Analysis (BEA, 2013), 

unidade pertencente ao Departamento do Comércio U.S, afirma que, os segmentos de 

produção de bens duráveis, financeiro, de seguros, de comércio por atacado foram 

responsáveis pelo crescimento econômico dos Estados Unidos em 2012.  

A BEA (2013) ainda argumenta que, 19 dos 22 segmentos da atividade econômica 

contribuíram para o aumento de 2,2% do PIB norte-americano em 2012. A indústria que 

apresentou um aumento em sua contribuição no PIB de 2,5% para 6,2%, entre 2011 a 2012. 

Com destaque, o setor de produção de bens de consumo, mais especificamente na produção 

de bens duráveis, foi o maior contribuidor para o crescimento global da economia, pelo 

terceiro ano consecutivo, aumentando de 6,8% para 9,1%, entre 2011 a 2012. Este fenômeno 

é ocasionado devido ao forte crescimento nos veículos automotores, reboques e fabricação de 

peças e máquinas da indústria transformadora. Por outro lado, a produção de bens não 

duráveis diminuiu em 2,1%, refletido principalmente, devido a uma redução na exploração de 

petróleo e na indústria de transformação de produtos de carvão. O gráfico 01 demonstra a 

evolução do PIB em relação aos setores de atividade econômica de bens de produção ao de 

serviços. 
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Gráfico 01 – Evolução do PIB 

Fonte: U.S. Department of Commerce – Bureau of economic Analysis (BEA), 2013. 

 

As compras de bens de consumo subiram em US$ 4,6 bilhões, enquanto a importação 

de produtos do petróleo caiu em US$ 870 milhões. Isso pode significar uma demanda mais 

sólida dos consumidores, considerada o motor da economia norte-americana. Constado assim, 

um crescimento verificado no primeiro trimestre de 2013, na taxa anualizada de 2,5% 

observando uma aceleração frente ao quarto trimestre do ano anterior devido ao aumento no 

consumo de produtos duráveis no mercado interno. 

O crescimento econômico dos Estados Unidos retomou com força no primeiro 

trimestre de 2013, embora não tanto quanto esperado, o que pode aumentar os temores de que 

a já enfraquecida economia pode ter dificuldades para lidar com os cortes de gastos do 

Governo e os impostos mais altos. Para o Departamento do Comércio nos EUA, o 

crescimento do PIB é reflexo das contribuições positivas de consumo, que cresceu 3,2% no 

primeiro trimestre, ante o aumento de 1,8% registrado no último trimestre de 2012, 

investimento não residencial e exportação, entre outras.  

 

2.2.2 Setor de bens de consumo Brasil 

A indústria de bens de consumo é conhecida em focar os seus esforços e recursos para 

o atendimento de um segmento específico da população. Sendo responsável pela 

transformação da matéria-prima, originária da indústria de base, em produto final para a 

população. O setor encontra-se subdividido em três grandes grupos de produção: indústria de 

bens duráveis, indústria de bens semiduráveis e a indústria de bens não duráveis (IBGE, 

2013). 

Segundo dados divulgados pelo IBGE (2013) o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro 

fechou 2012 com crescimento de 0,9%, pior desempenho desde o pico da crise, em 2009, 

quando encolheu 0,3%. O resultado ficou abaixo do PIB de 2011, que avançou 2,7%. Com 

este resultado, o país teve o menor PIB entre os BRICS, e só superou os países europeus 

enfraquecidos devido à crise econômica. A taxa de investimento que possui uma relação 

direta com o PIB apresentou um recuo anual de 18,1%, ante 19,3% em 2011 e contra 19,5% 

em 2010. Em 2009, a taxa foi de 18,1%, a mesma de 2012 (IBGE, 2013).   

A Confederação Nacional de Indústria (CNI) enaltece a importância dos investimentos 

realizados no setor de bens de consumo, alertando que o crescimento do PIB industrial é 

resultado da expansão mais equilibrada entre consumo e o investimento, situação verificada 

no Gráfico 02. 

 

http://g1.globo.com/topico/estados-unidos/
http://www.infoescola.com/economia/industria-de-bens-de-consumo/
http://www.infoescola.com/economia/industria-de-base/
http://www.infoescola.com/economia/industria-de-bens-duraveis/
http://www.infoescola.com/economia/industria-de-bens-duraveis/
http://economia.estadao.com.br/noticias/economia-geral,em-2012-pib-do-brasil-so-supera-o-de-paises-europeus,145655,0.htm
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Gráfico 02 – Relação PIB industrial X Investimento 

Fonte: IBGE, 2013.   * Estimativas 2013: CNI. 

 

Como se pode observar, o baixo desempenho do PIB industrial (2009 e 2012) está 

intimamente relacionado aos baixos níveis de investimentos realizados, além dos fatores 

estruturais de competitividade, que acirrou a disputa de produtos estrangeiros com os 

produtos nacionais. Desta forma, destaca-se que, quanto mais investimentos forem realizados, 

maior será competitividade verificada entre as empresas, bem como, maior a parcela de 

contribuição do setor para o PIB.  

Para a CNI (2013) o baixo desempenho verificado na indústria brasileira não é algo 

momentâneo, podendo decorrer do efeito da crise internacional ou da falta de demanda. 

Lembrando que, a demanda doméstica brasileira tampouco sentiu a crise, já que entre 2008 e 

2011 o consumo das famílias cresceu 16,3%, o PIB do comércio cresceu 13,5% e o PIB de 

serviços cresceu 10,7%. Nesse mesmo período o PIB da indústria de bens de consumo cresceu 

apenas 0,6%. A perda de competitividade não é um processo recente, mas fruto do passado e 

resultado de uma combinação de fatores. Entre eles a crise internacional, que trouxe efeitos 

exacerbados da perda de competitividade, devido ao acirramento da competição por mercados 

no mundo. Contudo, estima-se um crescimento na ordem de 4,0% no investimento nas 

industriais em relação ao ano passado (2012), e um retorno da taxa de crescimento mais 

expressiva como consequência destes investimentos, o que pode reduzir os custos e melhorar 

a competitividade das industriais de bens de consumo (CNI, 2013).  

    

2.4 Pesquisas anteriores 

Muito estudiosos e acadêmicos das ciências sociais aplicadas (administração, 

contabilidade, economia e outras) têm desenvolvido diversas técnicas e procedimentos com a 

finalidade de medir o desempenho das empresas, por meio da avaliação da eficácia de seus 

processos e do seu perfil econômico-financeiro. Dentre os estudos cabe ressaltar os mais 

recentes em nível internacional e nacional.  

A exemplo de pesquisas internacionais como de SalehNejad e Gayour (2010), que 

investigou o impacto do retorno sobre ativos (ROA), retorno sobre o patrimônio líquido 

(ROE) e alavancagem financeira sobre o preço das ações das empresas listadas no TSE (Teerã 

Stock Exchange). Os resultados indicaram que o retorno sobre ativos (ROA) e retorno sobre o 

patrimônio líquido (ROE) tem previsibilidade mais precisa do que os ganhos. Os resultados 

também sugerem que o retorno sobre ativos (ROA) e retorno sobre o patrimônio líquido 

(ROE) tem efeito sobre preço de ações.  

Haddad (2012) investiga a relação entre o valor econômico agregado e retornos das 

ações. Seus resultados mostram relação positiva e significativa entre EVA e retorno das ações, 
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mas de relacionamento insignificante entre ROA, ROE e da relação da adequação de capital 

com retornos das ações. Kangarlouei et al. (2012) investigaram o poder explicativo dos 

critérios de avaliação de desempenho na determinação da valor das empresas adquiridas em 

Teerã Stock Exchange (TSE). Os resultados do estudo mostram que existe uma relação 

positiva entre o valor de mercado adicionado (MVA), valor econômico agregado (EVA), 

lucro por ação (EPS), retorno sobre venda (ROS), o preço de lucro (P / E), renda residual (RI), 

com valor de mercado (MV) das empresas adquiridas e significativa relação negativa entre 

retorno sobre o investimento (ROI) e MV.  

Entre as pesquisas nacionais cabe destacar a de Silva e Miranda (2010) que analisaram 

a rentabilidade das melhores empresas para se trabalhar conforme as Revistas Exame e Você 

S.A.; utilizam os indicadores ROE, ROA, EVA, EBITDA e Riqueza Criada para relacionar o 

desempenho financeiro ao relacionamento com colaboradores. Os resultados da pesquisa não 

comprovam a relação entre o tratamento dos empregados e a rentabilidade das empresas. 

Slewinski e Paton (2011) estudaram os indicadores econômico-financeiros, com base na 

Demonstração dos Fluxos de Caixa, de empresas de calçados listadas na BM&FBovespa. Os 

resultados demonstram que as empresas analisadas, apresentam ótima geração de caixa 

operacional, conseguindo assim manter suas atividades normais, o que pode indicar a 

existência de mecanismos de gestão financeira das disponibilidades.  

Santos e Rodrigues (2012) analisaram os fatores que influenciam o desempenho 

financeiro e a estrutura de capital das empresas que atendem as premissas do índice de 

sustentabilidade empresarial (ISE) da BM&FBOVESPA. As evidências da pesquisa 

confirmam a forte significância do giro do ativo e da margem operacional para explicar as 

medidas de desempenho, não obstante, as variáveis de liquidez e equilíbrio financeiro da 

empresa, também foram significativas para explicar os resultados dessas empresas. No que 

tange a estrutura de capital, encontrou-se fraca significância desta variável na explicação do 

ROA, contudo, observou-se que a influência na utilização de capital de própria está associada 

ao retorno entregue aos acionistas e a necessidade de capital de giro.  

Kruger e Petri (2013) analisaram a relação de causalidade entre as medidas de 

desempenho EVA, LPA, ROE, ROA, VM com o MVA das empresas listadas na 

BM&FBovespa no período de 2000 a 2010. Os resultados identificaram a relação bidirecional 

de causalidade entre o desempenho do EVA com o MVA das empresas, bem como, os 

resultados evidenciaram a relação de causalidade bidirecional entre as variáveis LPA e VM 

com o MVA das empresas. No entanto não foi possível confirmar a relação de causalidade 

entre o ROA e o ROE com o MVA das empresas da amostra por meio do teste de Causalidade 

de Granger. 

 

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

3.1 Caracterização da pesquisa 

O estudo caracteriza-se como sendo uma pesquisa descritiva com análise quantitativa 

de dados secundários oriundos da BM&FBOVESPA e NYSE de empresas pertencentes ao 

setor de bens de consumo durante o período de 2007 a 2012. Justifica-se a escolha deste 

período, uma vez que, este foi marcado por pressões devido à crise econômica que assolou 

sobre a economia das grandes potenciais econômicas e não só, em 2008, razão pela qual torna 

importante a análise dos possíveis impactos causados no setor de bens de consumo. Para 

Longaray et al. (2006, p. 92) essa metodologia é muito utilizada nos estudos descritivos que 

buscam descobrir e classificar as relações entre duas ou mais variáveis.  

 

3.2 População, amostra e coleta dos dados 
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A população desta pesquisa é constituída por 2.129 empresas, sendo 1.406 listadas na 

bolsa de valores de Nova Iorque (NYSE) e 723 empresas listadas na bolsa de valores 

BM&FBovespa. Essa população corresponde ao total de empresas que possuem suas ações 

negociadas nas duas bolsas de valores (americana e brasileira), extraídas do banco de dados 

Economática®. O quadro 01 apresenta a seguir a relação dos segmentos econômicos que 

compõe a NYSE e a BM&FBovespa, conforme a classificação do Economática, bem como a 

quantidade de empresas em cada segmento e a representatividade em relação ao total. 

 
Quadro 01 – Quantidade de empresas da população por segmentos econômicos 

Segmento 
BOVESPA 

Segmento 
NYSE 

Nº % Nº % 

Agro e pesca 6 1% Agro e pesca 6 0% 

Alimentos e bebidas 56 8% Alimentos e bebidas 51 4% 

Comércio 35 5% Comércio 116 8% 

Construção 34 5% Construção 22 2% 

Eletroeletrônicos 29 4% Eletroeletrônicos 88 6% 

Energia Elétrica 53 7% Energia Elétrica 51 4% 

Finanças e Seguros 74 10% Finanças e Seguros 230 16% 

Fundos 2 0% Fundos 79 6% 

Máquinas Industriais 11 2% Máquinas Industriais 42 3% 

Mineração 15 2% Mineração 45 3% 

Minerais não Met 9 1% Minerais não Met 10 1% 

Outros 126 17% Outros 249 18% 

Papel e Celulose 10 1% Papel e Celulose 22 2% 

Petróleo e Gás 15 2% Petróleo e Gás 109 8% 

Química 51 7% Química 79 6% 

Siderurgica e Metalúrgica 47 7% Siderurgica e Metalúrgica 34 2% 

Software e Dados 11 2% Software e Dados 41 3% 

Telecomunicações 44 6% Telecomunicações 53 4% 

Textil 40 6% Textil 13 1% 

Transporte e Serviços 24 3% Transporte e Serviços 30 2% 

Veículos e Peças 31 4% Veículos e Peças 36 3% 

TOTAL 723 100% TOTAL 1.406 100% 

Fonte: Autores (2013) 

 

Devido à variedade dos setores econômicos, bem como a heterogeneidade dos 

mesmos, optou-se por selecionar uma amostra para a realização da pesquisa. Utilizando para 

isso, o critério para a seleção conforme Sampieri, Collado e Lúcio (2006), classificando como 

uma amostra não probabilística intencional, uma vez que, optou-se por escolher os seguintes 

segmentos: Alimentos e bebidas; Comércio; Eletroeletrônicos, Têxtil e Veículos e Peças. 

A opção de escolha desses segmentos, apesar de não serem os mais representativos em 

relação ao total de empresas decorre do fato de serem segmentos com contato direto com a 

sociedade, sendo que, o seu desempenho, consequentemente, pode ser afetado diretamente por 

fatores econômicos e sociais. Além disso, a escolha desses segmentos é justificada pelo fato 

de que esses segmentos são representativos para o setor de bens de consumo, que tem 

recebido destaque nos últimos anos pelo elevado crescimento, conforme mencionado 

anteriormente. 

Para a composição da amostra também foram excluídas as empresas que não 

apresentavam todas as variáveis para o período analisado (2007-2012). Sendo assim, as 

empresas que iniciaram ou encerraram a negociação de suas ações na bolsa de valores durante 

o período de análise foram eliminadas da amostra da pesquisa. Considerando tais fatores, o 

quadro 02 apresentada a seguir demonstra o total de empresas utilizadas nessa pesquisa (300 

empresas), separadas conforme os segmentos, sendo 203 empresas da NYSE (12 alimentos e 
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bebidas, 82 comércio, 59 eletrônicos, 11 serviços têxteis e 26 veículos e peças) e 97 empresas 

da BM&FBovespa (20 alimentos e bebidas, 18 comércio, 16 eletrônicos, 25 serviços têxteis e 

18 veículos e peças). 

 
Quadro 02 – Quantidade de empresas da amostra 

Segmento 
BOVESPA 

Segmento 
NYSE 

Nº % Nº % 

Alimentos e bebidas 20 8% Alimentos e bebidas 25 4% 

Comércio 18 5% Comércio 82 8% 

Eletroeletrônicos 16 4% Eletroeletrônicos 59 6% 

Têxtil 25 6% Têxtil 11 1% 

Veículos e Peças 18 4% Veículos e Peças 26 3% 

TOTAL    97  26% TOTAL    203  22% 

Fonte: Autores (2013) 

 

A utilização de 300 empresas para a realização dessa pesquisa, o que totaliza 1.800 

observações, torna a amostra bastante representativa em relação ao total da população (495 

empresas), representando aproximadamente 61%. 

 

3.2 Técnicas de coleta, análise e tratamento dos dados 

A coleta dos dados foi feita por meio do acesso à base de dados do Economática®. 

Sendo coletados os indicadores econômico-financeiros das empresas, brasileiras e americanas, 

utilizadas na amostra dessa pesquisa, durante o período de seis anos (de 2007 até 2012). O 

quadro 03 a seguir apresenta as variáveis (indicadores) coletadas, bem como as fontes para 

embasar tal uso. 

 
 

Quadro 03 – Variáveis (indicadores) de análise econômico-financeiras 

GRUPO N.º VARIÁVEIS (INDICADORES) FORMULA UTILIZADA FONTE AUTORES

Ativo circulante

Passivo Circulante

(Ativo Circulante - Estoques)

Passivo Circulante

Exigível total (capital de terceiros)

Ativo Total

Ativo Fixo

Patrimônio Líquido

Lucro Líquido

Vendas líquidas

Lucro Líquido

Ativo médio

Lucro Líquido

Patrimônio líquido médio

L
IQ

U
ID

E
Z

E
N

D
IV

ID
A

M
E

N
T

O

Assaf Neto (2010); Iudícibus (2007); Marion (2002); 

Matarazzo (1998); Dalbello (1999); Eliseu Martins (2012)

Assaf Neto (2010); Iudícibus (2007); Marion (2002); 

Matarazzo (1998); Dalbello (1999); Eliseu Martins (2012)

Endividamento (END)

Imobilização do Patrimônio Líquido (IMOB)

1

2

3

4

R
E

N
T

A
B

IL
ID

A
D

E

ECONOMÁTICA

ECONOMÁTICA

ECONOMÁTICAMargem líquida (ML)

Rentabilidade do ativo

5

6

7

ECONOMÁTICA

ECONOMÁTICA

Rentabilidade do PL

Assaf Neto (2010); Matarazzo (1998); Vieira e Santos 

(2005); Eliseu Martins (2012)

Assaf Neto (2010); Matarazzo (1998); Vieira e Santos 

(2005); Eliseu Martins (2012)

Assaf Neto (2010); Matarazzo (1998); Vieira e Santos 

(2005); Eliseu Martins (2012)

Assaf Neto (2010); Iudícibus (2007); Matarazzo (1998); 

Eliseu Martins (2012)

Assaf Neto (2010); Iudícibus (2007); Matarazzo (1998); 

Eliseu Martins (2012)
ECONOMÁTICA

ECONOMÁTICA

Liquidez Corrente (LC) 

Liquidez Seca (LS)

 
  Fonte: Autores (2013) 

 

Como métrica de tratamento dos dados, utilizou-se a técnica estatística multivariada de 

regressão múltipla, bastante utilizada em pesquisas organizacionais, devido a sua vantagem de 

análise e explicação das variáveis dependentes definidas (HAIR JUNIOR et al. 2005; 

GUJARATI, 2008). Desta maneira, assim como qualquer técnica estatística, a análise de 

regressão múltipla tem as suas restrições, de forma que, ao longo do tratamento das variáveis 

e análise dos resultados, tais limitações serão atentadas e consideradas ao final do trabalho, a 

fim de garantir confiabilidade aos resultados e validade das análises.  
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Devido à ausência de alguns indicadores no Economatica®, os dados foram 

reorganizados em planilha do Excel. Sendo na sequência transportados para o software Gretl 

1.9.5 (GNU Regression Econometric Time – series Library) para a análise de regressão e a 

realização dos testes necessários para verificar o ajuste do modelo.  

 

 

3.3 Hipótese de pesquisa 

Estudos teóricos-empíricos na área de finanças têm verificado a hipótese de que em 

países desenvolvidos os indicadores de avaliação de desempenho econômico-financeiros das 

empresas no mercado de capitais são superiores comparados as empresas com ações 

negociadas em países emergentes, com mercados de capitais não tão desenvolvidos e com 

poucas políticas de proteção aos investidores (FAN et al., 2011; KIRCH; TERRA, 2012; 

LEAL, 2008). No entanto, esse trabalho busca verificar essa diferença e, além disso, observar 

em pleno período de crise econômico-política, no mundo, se tais condições permanecem, 

levantando assim as seguintes hipóteses de pesquisa: 

o H1: Existe diferença no desempenho de empresas do setor de bens de consumo 

listadas na BOVESPA e NYSE. 

o H2: Existe diferença no desempenho de empresas do setor de bens de consumo 

listadas na BOVESPA e NYSE no período de crise econômica. 

o H3: Existe diferença no desempenho de empresas do setor de bens de consumo 

listadas na BOVESPA e NYSE no período de pós-crise econômica. 

 

3.4 Especificação do Modelo 

Com o propósito de responder a questão da pesquisa, utilizou-se o modelo de dados 

em painel. Para Baltagi (2008) a análise de dados de painel permite ao pesquisador, obter 

estimativas confiáveis e encontrar e estimar efeitos que séries temporais e cross-sections não 

são capazes de detectar. O modelo de dados em painel utilizado nesse trabalho foi o modelo 

Pooled ou de Mínimos Quarados Ordinários (OLS). Os modelos de dados em painel e os 

testes estatísticos foram conduzidos com o auxílio do software Gretl 1.9.9. As equações das 

regressões propostas para testar o modelo exploratório foram: 
 

(8) ROA = β1 + β2LC + β4ENDIV + βI5IMOB + β6ML + εi 
 

(9) ROE = β1 + β2LC + β4ENDIV + βI5IMOB + β6ML + εi 
 

As variáveis Rentabilidade do Ativo (ROA) e Rentabilidade do Patrimônio Líquido 

(ROE), são classificadas como variáveis dependentes. Tendo como variáveis explicativas ou 

independentes a Liquidez Corrente (LC), Endividamento (END), Imobilização do Patrimônio 

Líquido (IMOB) e Margem Líquida (ML). Para além, das variáveis explicativas, elencou-se 

três dummies para atingir o objetivo pretendido, sendo a primeira relacionada ao mercado de 

ações, verificando se o fato das empresas pertencerem ao mercado de ações BM&FBovespa, 

impactam no desempenho das empresas. As dummies crise econômica, que verificam o 

desempenho das empresas durante o período de crise e após o período de crise.  

 

4. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

A estatística descritiva (mínimo, máximo, média, desvio padrão e coeficiente de 

variação) das variáveis exploratórias (LC, LS, END, IMOB e ML) e dependentes (ROA e 

ROE) utilizadas para efetuar a análise de dados de painel são apresentadas na Tabela 01. 
 

Tabela 01 – Estatísticas Descritivas  
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Indicadores Mínimo Máximo Média Desvio Padrão Coeficiente de Variação 

ENDIV 0,000000 48722,4 144,129 1333,72 9,25368 

IMOB -136133, 85428,6 50,7937 2157,01 42,4660 

LC 0,000000 2923,50 3,40124 46,3347 13,6229 

ML  0,000000 0,000000 8275,41 633810, 76,5895 

ROA  -4633,40 323,600 -3,61332 130,648 36,1574 

ROE -360,400 527,900 12,7056 27,9198 2,19743 

       Fonte: Dados da Pesquisa (2013). 

 

Ressalta-se que em média os indicadores assumem na sua maioria valores positivos. 

No entanto, observa-se que existem valores negativos na amostra o que pode resultar em alta 

dispersão da amostra observada. Lembrando que, não adotou-se nenhum artificio que 

modifique a referida amostra.  

Assim, com o propósito de descrever a relação entre os indicadores, a fim de explicar 

o desempenho das empresas, adotou-se o modelo de dados em painel. De acordo com 

Wooldridge (2006), a utilização de agrupamentos independentes em cortes transversais tem 

como finalidade aumentar a dimensão da amostra. Inicialmente, efetuou-se a aplicação das 

regressões, segundo a fórmula 8 (variável dependente ROA), cujo os resultados sintetizados 

são apresentados na Tabela 02. 

 
 

Tabela 02 – Estimativa dos Parâmetros - Variável Dependente ROA 

 Coeficiente Erro Padrão Razão - T P - Valor 

Endividamento -0,0921329 0,00445817 -20,67 3,22e-092*** 

Imobilização do PL 3,88213e-05 6,30684e-05 0,6111 0,5411 

Liquidez corrente -0,0140522 0,00444432 -3,166 0,0016*** 

Margem líquida 1,38485e-06 1,43561e-06 0,9659 0,3341 

Mercado de ações -2,20487 1,12008 -1,968 0,0490** 

Período de crise -2,63796 1,20593 -2,187 0,0287** 

Pós período de crise -0,346002 0,945814 -0,3658 0,7145    

R² 0,886572 -- -- -- 

Fonte: Os autores. ***Significante a 1% **Significante a 5% *Significante a 10% 

 

O modelo de regressão foi realizado, por meio da técnica de modelo de Pooled ou de 

Mínimos Quadrados Ordinários (MQO), efetuando os testes de ajuste e validação dos Fatores 

de Inflacionamento da Variância (FIV), para verificar problemas de multicolinearidade, teste 

de Kolmogorov-Smirnov para normalidade dos resíduos, X2 (Qui-quadrado), teste de Breush-

Pagan para heteroscedasticidade e o R2 (R-quadrado). 

A Tabela 2 confirma o ajuste adequado do modelo de regressão, onde as variáveis 

explicativas foram responsáveis por 88,6% da variância do ROA, embora nem todas foram 

significativas (imobilização do PL, margem liquida e a dummy pós período de crise). As 

variáveis, endividamento, imobilização do PL, liquidez corrente, margem líquida, mercado de 

ações, período de crise e pós período de crise apresentaram os respectivos VIF: 1,010; 1,000; 

1,002; 1,002; 1,010 e 1,667 e 1,667. Todos os valores foram inferiores a 10, podendo afirmar, 

que não existe problemas relativos a colinearidade (HAIR JÚNIOR, et al. 2005). No entanto, 

o teste de normalidade dos resíduos obteve um Qui-quadrado(2) = 199589 com p-valor = 

0,00000, implicando a rejeição da hipótese nula da normalidade dos resíduos. Apesar disso, 

considerando o tamanho da amostra utilizada, recorre-se a Teoria dos Grandes Números, 

presumindo normalidade dos dados. 

O teste de White para heteroscedasticidade resultou num valor de LM = 3615,14, 

inferior a estatística do Qui-quadrado, aceitando a hipótese de homocedasticidade. Assim, 
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julga-se que o modelo apresentou ajuste necessário para sua validação, por se tratar de uma 

amostra de corte transversal e pela proposta descritiva do modelo e não de estimação.  

O endividamento e a liquidez corrente foram as principais variáveis do modelo, 

apresentando o nível de significância superior a 99%. Podendo afirmar que o ROA está 

associado de forma negativa e significativa com o endividamento, ou seja, quanto mais as 

empresas aumentam os índices de endividamento, menores serão os retornos sobre os seus 

ativos. Porém, adverte-se que o ROA não tem ligação direta com a Estrutura de Capital, pois 

o lucro operacional utilizado não computa as despesas financeiras. Pode-se então inferir, que 

o maior endividamento pressiona a gestão da empresa na geração de maior fluxo de caixa para 

pagamento das despesas financeiras (RODRIGUES, 2011 e SANTOS E RODRIGUES, 

2012).  

Por outro lado, a influência negativa e significativa da liquidez corrente confirma a 

importância da gestão de curto prazo para o bom desempenho empresarial, determinante na 

teoria de finanças (BORGES, 2007; ASSAF NETO e SILVA, 2010). As dummies mercado de 

ações e período de crise, apresentaram efeitos significativos em nível de 95%. O resultado do 

mercado de ações demonstra que existe uma relação negativa de investir na BM&FBovespa e 

na NYSE, em relação ao desempenho das empresas. Em outras palavras, existe diferença 

entre o desempenho econômico-financeiro das empresas listadas na bolsa de valores brasileira 

e a americana, rejeitando, portanto, a hipótese nula associada a H1. Este resultado só 

corrobora com estudo de Leal (2008), Fan et al.(2011) e Kirch e Terra (2012) que, em 

mercados mais desenvolvidos o desempenho das empresas apresentam indicadores 

econômico-financeiros superiores, quando comparados as empresas com ações negociadas em 

países emergentes.  

Quanto ao período de crise econômica de 2008, constatou que de fato houve uma 

influência negativa e significante em nível de 5% sobre o desempenho das empresas do setor 

de bens de consumo. Este resultado rejeita a hipótese nula associada a H2. No entanto, observa-

se que a dummy pós-período de crise econômica tem uma relação negativa como o ROA, 

porém não significante, rejeitando a hipótese H3, pois não confere nível apropriado de 

significância. 
A Tabela 03 apresenta os resultados do modelo proposto na fórmula 9, variável 

dependente ROE), onde a rentabilidade dos acionistas é explicada pelas variáveis 

independentes selecionadas. 

 
Tabela 03 – Estimativa dos Parâmetros - Variável Dependente ROE 

 Coeficiente Erro Padrão Razão - T P - Valor 

Endividamento -0,00061300 0,000105976 -5,784 7,58e-09*** 

Imobilizado -0,000506135 0,000492082 -1,029 0,3037 

Liquidez corrente -0,0146765 0,00399944 -3,670 0,0002*** 

Margem líquida -5,08145e-08 7,08347e-08 -0,7174 0,4732 

Mercado de ações -0,512389 0,643561 -0,7962 0,4260 

Período de crise -2,62606 0,892265 -2,943 0,0033*** 

Pós período de crise -1,85561 0,600061 -3,092 0,0020*** 

R² 0,002954 -- -- -- 

Fonte: Os autores. ***Significante a 1% **Significante a 5% *Significante a 10% 

 

O R² do modelo com a variável dependente ROE, foi inferior ao modelo tendo como 

variável dependente o ROA. Tal resultado está em conformidade com o encontrado por 

Santos (2012), em que o modelo foi bem ajustado para explicar o ROA ao ROE. 

Como no modelo anterior, foram verificados os VIF das variáveis selecionadas, 

obtendo os seguintes valores inferiores a 10 para as variáveis independentes: endividamento 

(1,010), imobilização do PL (1,000), liquidez corrente (1,002), margem líquida (1,002), 
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mercado de ações (1,010), período de crise (1,667) e pós período de crise (1,667). A hipótese 

sobre a normalidade dos resíduos, também foi rejeitada em razão X2 = 28292,4 para um p-

valor = 0,0000. Ademais, o teste referente a homocedasticidade foi confirmada, tendo em 

vista, que o LM = 390,814 é inferior ao teste do Qui-quadrado em seis graus de liberdade para 

um nível de significância superior a 99%. 

As variáveis independentes replicadas do modelo anterior apresentaram algumas 

semelhanças, em especial, a representatividade do endividamento e da liquidez corrente. 

Conforme Santos (2012) era de se esperar, conforme a teoria convencional e de Modigliani e 

Miller, uma relação positiva entre o endividamento e o ROE, já que quanto maior o nível de 

endividamento, maior será o retorno exigido pelos acionistas (ROE). Porém, os resultados 

demonstraram que o endividamento, assim como no ROA, no ROE apresenta uma relação 

negativa e significante, indicando em que um maior endividamento compromete o retorno dos 

acionistas.  

A liquidez corrente apresenta também uma relação negativa e significante com o ROE, 

confirmando a sua importância na gestão qualitativa das empresas do setor, como forma de 

não somente, contribuir com desempenhos significativos em curto prazo, como também de 

longo prazo. Elevando assim, a contribuição para os acionistas (BORGES, 2007; ASSAF 

NETO e SILVA, 2010).  

Fato marcante foram os efeitos negativos e significantes no nível de 99% de 

significância sobre o desempenho das empresas do setor no período de crise econômica 2008, 

e períodos posteriores para o ROE. Resultando assim, na rejeição das hipóteses nulas das 

alternativas H2 e H3.  

No entanto para a proxy de desempenho ROE, o fato de negociar as ações na bolsa 

BM&FBovespa não caracteriza a condição para melhoria do desempenho econômico-

financeiro das empresas do setor, em detrimento da NYSE. Embora a relação tenha sido 

negativa, contudo não foi significante, o que leva a rejeitar a hipótese H1. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente estudo se propôs a analisar o desempenho econômico-financeiro das 

empresas pertencentes ao setor de bens de consumo listadas na BM&FBOVESPA e NYSE no 

período de 2007 a 2012. Mais especificamente, buscou verificar se existem diferenças no 

desempenho econômico-financeiro das empresas listadas no setor de bens de consumo da 

bolsa de valores brasileira e americana, bem como quais indicadores econômico-financeiros 

apresentam maior poder explicativo, que podem influenciar a existência dessas diferenças. 

Foram desenvolvidos temas teóricos-empíricos para a sustentação da problemática sugerida 

com resultados de pesquisas anteriores, análise teórica que procurou sustentar um modelo 

empírico onde fosse possível testá-lo por análise multivariada.  Dessa forma, considera-se que 

a questão de pesquisa foi respondida e os objetivos atendidos. 

Os resultados foram obtidos por meio da aplicação de regressão múltipla, utilizando 

como proxy para mensuração do desempenho das empresas tanto o indicador de 

Rentabilidade do Ativo (ROA), quanto o indicador de Rentabilidade do Patrimônio Líquido 

(ROE). 

Em relação ao ROA, verificou-se que o modelo de regressão foi ajustado 

adequadamente, já que as variáveis independentes explicaram aproximadamente 88,6% da 

variação do ROA. O resultado da variável Mercado de Ações, com nível de significância de 

95%, indica que existe diferença entre o desempenho das empresas listadas na 

BM&FBovespa e NYSE, resultando não rejeição de H1. Tal resultado está em conformidade 

com as pesquisas de Leal (2008), Fan et al.(2011) e Kirch e Terra (2012), que indicam que em 
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mercados desenvolvidos os indicadores econômico-financeiros tendem a ser superiores do 

que em países em desenvolvimento. 

Os principais indicadores que contribuem para explicar o modelo, e 

consequentemente, a existência das diferenças, são: Endividamento e Liquidez corrente, com 

significância de mais de 99%. Ambos os indicadores apresentaram relação negativa 

significativa com o desempenho das empresas, medido pelo ROA, confirmando a importância 

da adequada composição da estrutura de capital da empresa, bem como da gestão de capital 

de giro, para o bom desempenho empresarial. 

Com relação ao período de crise, os resultados obtidos demonstram também a 

existência de diferenças entre o desempenho das empresas listadas na BM&FBovespa e a 

NYSE, o que resulta a não rejeição da hipótese H2. Esse resultado confirma o esperado, já 

que o impacto da crise não se deu da mesma forma nos dois países, situação que pode ser 

observada pela redução do p-valor (aumento da significância), quando analisado o período de 

crise. Porém, ao introduzir a dummy pós crise econômica, observa-se ainda uma relação 

negativa com o ROA, mas não estatisticamente significativa, resultando na rejeição da 

hipótese H3. 

Posteriormente, realizou-se o mesmo procedimento para a variável dependente ROE. 

Conforme o obtido em outros estudos, como o de Santos (2012), o modelo foi bem mais 

ajustado para explicar o ROA ao ROE, que apresentou R2 inferior. 

A proxy de desempenho do ROE, diferentemente do ROA, levou a rejeição da 

hipótese H1, já que não obteve-se significância, indicando que não existe melhoria no 

desempenho econômico-financeiro das empresas ao negociar na bolsa de valores brasileira ou 

americana. Os indicadores com maior nível de significância para explicar esse modelo 

também foram: o Endividamento e a Liquidez corrente. 

Em relação ao Endividamento, vale destacar o resultado importante. O modelo de 

regressão indica a existência de relação negativa, com grau de significância de mais de 99%, 

entre o endividamento e o ROE. Esse resultado está em conformidade com os obtido por 

Santos (2012), porém aponta um efeito inverso, contrariando a teoria convencional e de 

Modigliani e Miller. 

Outro fato marcante na proxy de desempenho do ROE, é o resultado ao analisar o 

período de crise. Tal variável indica a existência de diferenças entre os desempenhos das 

empresas durante o período de crise econômica, assim como obtido da proxy de desempenho 

do ROA, porém, com significância ainda maior (99%), levando a não rejeição da hipótese H2.  

Por fim, em relação a dummy pós crise, diferentemente do obtido no modelo do ROA, o 

modelo do ROE leva a não rejeição da hipótese H3, com nível de significância superior a 

99%, indicando que existe uma relação negativa, ocasionando diferença no desempenho das 

empresas da bolsa americana e brasileira no período de crise econômica. 

Diante do exposto, espera-se que com a realização dessa pesquisa seja possível 

disseminar conhecimento sobre o desempenho econômico-financeiro das empresas listadas na 

BM&FBovespa e NYSE, bem como de alguns fatores que podem explicar essas diferenças 

entre países desenvolvidos e emergentes. 

Como limitação da pesquisa, destaca-se a não consideração de variáveis de controle, 

como por exemplo, uma variável para o tamanho da empresa na análise. Além disso, vale 

destacar, que durante o período analisado, o Brasil passou por uma alteração significativa nas 

políticas contábeis já que passou a adotar as normas internacionais de contabilidade 

(International Financial Reporting Standards – IFRS). A adoção obrigatória foi a partir de 

2010, sendo os anos de 2008 e 2009 o período de transição. Tal alteração pode ter 

influenciado as variáveis utilizadas nesse estudo. Sendo assim, como sugestões para estudos 
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futuros, recomenda-se a utilização dessas variáveis de controle, bem como a de outros 

segmentos de empresas da bolsa de valores, além do setor de bens de consumo. 
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