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Resumo
O setor postal vem passando por transformações significativas, dado que a queda do tráfego
mundial de cartas tem levado à diversificação dos seus negócios. Além disso, parte do
segmento está deixando de ser controlada pelo governo e abrindo o seu capital para a
iniciativa privada. Por ser um fato recente, há uma lacuna relacionada a estudos que possam
contribuir para a compreensão sobre determinantes de valor desse setor. Assim, este estudo
teve como objetivo identificar os principais direcionadores com capacidade de prever valor
das empresas postais, sob a percepção de profissionais que atuam nesse setor. Por meio da
aplicação de questionários, foram avaliados direcionadores financeiros, não financeiros e
específicos do setor postal, identificando, por meio da análise de Cluster, que os
direcionadores específicos do setor postal foram percebidos pelos gestores como os que mais
contribuem na previsão de valor da empresa. Este estudo contribui para a avaliação de
empresas, auxiliando gestores e investidores na tomada de decisão de forma a maximizar o
valor de organização do setor postal no longo prazo.
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1 INTRODUÇÃO
O setor postal tem passado por transformações significativas em função da
substituição de correspondência em meio físico pelo meio digital, com consequente redução
do tráfego mundial de cartas (OMC, 2015), fazendo com que as administrações postais, para
sua sobrevivência, diversifiquem os seus negócios.
Outra tendência identificada é a saída do Estado do papel de operador de serviços
postais e a liberalização do setor (OMC, 2015), o que vem gerando crescimento da
participação do capital privado e de operações de fusões e aquisições (M&A) nesta indústria
(IPC, 2014).
O intenso processo de diversificação, a abertura de capital, as operações de M&A e as
privatizações no setor postal têm gerado interesse dos investidores que buscam a
maximização de valor (Martin et al., 2005). Determinar o valor da empresa e acompanhá-lo
periodicamente é fundamental para a maximização da riqueza dos acionistas e para a
sobrevivência da organização no longo prazo (Martlanc, Pasin, & Cavalcante, 2005; Martin et
al., 2005).
Diversos estudos têm sido realizados para identificar os principais direcionadores de
valor (value drivers). Parte significativa dos estudos foca no impacto de variáveis financeiras
na determinação de valor para empresas (Akalu, 2002; Marcelo & Quirós, 2002; Aguiar et al.,
2011; Corrêa, 2012; Loch et al., 2013); outros, evidenciam a importância das variáveis não
financeiras que antecedem e contribuem na predição dos resultados financeiros (Amir & Lev,
1996; Dempsey et al., 1997; Mavrinac & Siesfeld, 1998; Pace, Basso, & Silva, 2003; Caselani
& Caselani, 2006; Maliguetti et al., 2009; Yoo et al., 2012; Budica-Iacob & Budica, 2015).
A importância das variáveis não financeiras tem sido revelada, principalmente, no
caso de empresas atuantes em setores com alto grau de mudança (tecnologia) e setores de
prestação de serviços, pois são segmentos que dependem pesadamente dos intangíveis e da
experiência dos seus profissionais (Amir & Lev, 1996; Mavrinac & Siesfeld, 1998). Este é o
caso do setor postal, que apesar de seu papel de comunicação e comércio, ainda não foram
identificados estudos que abordem os principais direcionadores de valor deste setor.
É relevante ressaltar que os drivers de valor podem variar entre setores e empresas
dentro do mesmo setor (Mavrinac & Siesfeld, 1998; Rappaport, 2001; Aguiar et al., 2011;
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Buccini et al., 2014; Britto, 2015), dificultando a generalização. O setor postal tem diversas
peculiaridades - tais como: a obrigatoriedade de prestação de serviço permanente em todo
território nacional com preços uniformes (universalização do serviço postal); barreiras de
entrada no mercado; regulação; entre outros - que exigem direcionadores de valor específicos,
não se limitando àqueles de uso geral por qualquer setor.
Outro fator significativo é a dificuldade de acesso aos indicadores não financeiros. Por
serem considerados estratégicos, por vezes os mesmos não encontram-se disponíveis; o que
exige a busca da informação por meio da percepção dos executivos da organização quanto à
relevância dos indicadores na predição de valor. Logo, este estudo buscou identificar, sob a
ótica dos executivos que exercem funções estratégicas na Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos (ou simplesmente Correios), sua percepção sobre os determinantes de valor no
segmento postal.
Os Correios são a 9ª (nona) maior empresa do setor em faturamento (a maior da
América Latina) e que segue a tendência de diversificação do setor - com redução da
participação dos serviços tradicionais e crescimento dos serviços financeiros e de logística e
encomendas. Além disso, atua no 5º (quinto) maior país em área geográfica e, atualmente, o
Governo brasileiro estuda sua abertura de capital, dentro de um programa para redução da
participação do Estado na economia por meio de venda de participação da União em estatais.
Diante disso, o objetivo deste trabalho é identificar os principais direcionadores com
capacidade de prever valor de empresas postais, sob a ótica dos gestores dos Correios, de
forma a auxiliar os investidores/gestores na avaliação de empresa. Dessa forma, o problema
de pesquisa é o seguinte: quais são os principais direcionadores com capacidade de prever
valor de empresas postais, sob a percepção dos gestores da Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos?
Pretende-se, com este estudo, auxiliar investidores e gestores de empresas postais na
tomada de decisão de forma a maximizar o valor da empresa. Além disso, este estudo
contribui para o desenvolvimento da pesquisa de gestão baseada em valor, explorando setor
postal que está em franca transformação.
Além desta introdução, no tópico 2 é apresentado o referencial teórico sobre drivers de
valor financeiros, não financeiros e específicos do setor postal, por meio dos quais serão
fundamentadas as variáveis da pesquisa. Os procedimentos metodológicos e análise dos
resultados são apresentados nos tópicos 3 e 4, respectivamente. Por fim, são enfatizadas as
considerações finais, as contribuições do trabalho para futuros estudos.
2 REFERENCIAL TEÓRICO
2.1 Direcionadores de Valor
Normalmente, as entidades têm como função objetiva maximizar o valor para o
acionista, pois são eles que correm o maior risco por serem os detentores dos fluxos de caixa
residuais, isto é, fluxo de caixa livre de qualquer compromisso (Copeland, Koller, & Murrin,
2000). Segundo Martelanc, Pasin e Cavalcante (2005, p. 238), “para verificar se a criação de
valor está acontecendo, é preciso determinar o valor da empresa e monitorá-lo
constantemente”.
Por isso, torna-se relevante conhecer as variáveis (value drivers) que impactam o valor
da empresa (Copeland, Koller, & Murrin, 2000, p. 96). A identificação dos direcionadores de
valor mais representativos para uma empresa permite aos gestores tanto um aprimoramento
constante das atividades que agregam valor quanto uma oportunidade de melhorar os
processos necessários para desempenhar determinadas atividades que consomem valor
(AGUIAR et al., 2011).
2.1.1 Direcionadores Financeiros de Valor
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As medidas financeiras são tradicionalmente utilizadas como direcionadores de valor
(Ghosh & Wu, 2006). Segundo Akalu (2002), os direcionadores financeiros de valor
representam as variáveis econômicas que são fundamentais para a geração de receita ou
custos da empresa.
Rappaport (2001) destaca a relação entre estratégia e direcionadores de valor,
propondo 7 (sete) indicadores-chave para criação de valor para os acionistas, quais sejam:
crescimento em vendas; margem de lucro operacional; alíquota de imposto de renda;
investimento em capital de giro; investimento em ativo fixo (capex); custo de capital; e,
duração do crescimento em vendas.
Tendo como base os direcionadores utilizados por Rappaport (2001), vários estudos
foram realizados no intuito de identificar os drivers financeiros que mais impactam valor nas
organizações. O quadro 1 apresenta os resultados de alguns desses estudos.
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Quadro 1 – Estudos sobre criação de valor e seus determinantes financeiros
Fonte: elaborado pelo autor.

Diante dos estudos destacados, fica evidente a relevância dos indicadores financeiros
na determinação do valor das empresas, bem como a não uniformidade dos resultados
apresentados, o que reforça a importância de identificar os indicadores financeiros mais
relevantes para o setor postal.
2.1.2 Direcionadores Não Financeiros de Valor
A identificação de variáveis não financeiras é um processo considerado relevante para
empresas que atuam em setores nos quais o valor dos intangíveis e competência/experiência
profissional são significativos (Amir & Lev, 1996; Mavrinac & Siesfeld, 1998). Budica-Iacob
e Budica (2015) destacam que há uma série de indicadores não financeiros que podem afetar
positiva ou negativamente o processo de criação de valor, tais como, satisfação de clientes,
satisfação dos empregados, inovação de produtos, etc.
Segundo Dempsey et al. (1997), os investidores estão exigindo mais informações
sobre medidas operacionais não financeiras para avaliar o desempenho estratégico da
empresa, pois consideram que tais medidas impactam os indicadores financeiros no longo
prazo. De maneira similar, os trabalhos de Mavrinac e Siesfeld (1998) e Ghosh e Wu (2006)

-
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observaram como medidas não financeiras auxiliam na projeção dos lucros realizados pelos
analistas de mercado, tornando-as mais acuradas e reduzindo os riscos para os investidores.
Para se identificar os principais drivers não financeiros de valor é preciso conhecer a
cadeia de valor do negócio e analisar o mercado, identificando oportunidades estratégicas e
operacionais (Copeland, Koller, & Murrin, 2000).
A tabela a seguir apresenta, de forma sintética, as principais variáveis que melhor
explicam valor nos estudos realizados sobre direcionadores não financeiros.
Tabela 1 – Estudos Sobre Direcionadores Não Financeiros E Criação De Valor
Autores

Variáveis não financeiras identificadas

Tamanho da população atendida
Amir e Lev (1996)
Taxa de penetração de mercado
Medidas mais usadas e de maior facilidade de obtenção:
Lucro líquido
Receita de vendas
Medidas com maior capacidade de prever valor:
Dempsey et al. (1997)
Fluxo de caixa
Lucro líquido
Participação de mercado
Experiência do gestor
Concorrência potencial
Medidas mais usadas e de maior facilidade de obtenção:
Medidas financeiras
Pace, Basso e Silva
Medidas com maior capacidade de prever valor:
(2003)
Governança corporativa
Eficiência dos processos
Qualidade do produto
Caselani e Caselani
Endividamento geral
(2006)
Margem operacional
Guimarães Junior. et al. Governança corporativa
(2007)
Gestão de pessoas

Autores

Variáveis não financeiras identificadas

Grau de alavancagem financeira
Crescimento de passageiros
Concentração de propriedade
Maliguetti et al. (2009)
Baixo custo das companhias aéreas
Rotas agendadas
Tamanho da empresa
Estágio de desenvolvimento do produto
Tamanho do mercado
Yoo et al. (2012)
Facilidade de bloqueio a novos entrantes
Competência tecnológica
Talento
Inovação
Habilidade de desenvolver novos produtos
Qualidade e melhoria contínua
Preço
Valanciene e Jegeleviciute
Habilidades gerenciais
(2012)
Estratégia
Tecnologia
Imagem corporativa e marca
Interesse público

Fonte: elaborado pelo autor.

Como pode ser observado na Tabela 1, não se pode afirmar que há uma categoria de
direcionadores não financeiros predominante na determinação de valor, o que ratifica os
trabalhos realizados que indicam que os direcionadores devem ser adequados às
características da empresa e do setor de atuação (Rappaport, 2001; Aguiar et al., 2011;
Buccini et al., 2014).
A seguir são apresentadas informações sobre o setor postal de forma a auxiliar na
identificação dos direcionadores de valor específicos deste setor.
2.1.3

Direcionadores de valor específicos do setor postal
Os serviços postais constituem um instrumento essencial para a comunicação e o
comércio, não apenas numa vertente econômica, mas também social (Ranganathan & Dey,
1998; Autoridade Da Concorrência, 2010).
O operador postal contribui para a integração nacional, levando a comunicação para
toda a população do país (universalização dos serviços postais), executando políticas públicas
definidas pela União (cadastramento nacional, distribuição de mantimentos a população
desabrigada por calamidade pública, pagamento de benefícios sociais, entre outras), além de
atuar como agente de inclusão bancária.
Dentre as atribuições do operador postal designado está a obrigatoriedade de
universalizar os serviços postais. O serviço postal universal (SPU) é constituído por um
conjunto de serviços postais prestados de forma permanente, em todo território nacional, a um
preço acessível para todos os usuários e a um nível de qualidade pré-determinado pelo
Governo que envolve compromisso de prazo, extensão de rede de atendimento e distribuição
(Rodríguez & Domínguez, 2010; Teixeira, 2014).
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Em função da obrigatoriedade de cobertura nacional com regularidade (frequência) e a
um preço uniforme, quanto menor a densidade populacional e maior as exigências de
universalização, maior serão os custos operacionais, prejudicando o equilíbrio financeiro da
operação. Por isso, em muitos países foi adotado o monopólio como barreira de entrada neste
mercado. Porém, isso fez com que fosse gerado um preço artificialmente elevado dos
serviços, prejudicando a livre concorrência internacional e onerando o consumidor final com
serviços caros e de baixa qualidade (Sokol, 2003).
Uma discussão recente em meio acadêmico sobre o setor postal está relacionada ao
impacto da liberalização do mercado frente a obrigatoriedade de universalizar os serviços
postais (De Donder, Cremer, & Rodriguez, 2015). Rodríguez e Domínguez (2010) destacam
que a necessidade de redução do preço e a melhoria da qualidade dos serviços prestados,
gerando o bem-estar social, fizeram com que alguns países iniciassem o processo de
liberalização do setor postal.
Países mais competitivos com poucas barreiras de entrada no mercado de distribuição
expressa e com mercados liberalizados têm sistema de distribuição mais efetivo e competitivo
(Sokol, 2003). O mercado postal é normalmente rentável em zonas urbanas de elevada
concentração populacional e de empresas geradoras de grandes volumes de envios postais
(Rodríguez & Domínguez, 2010), o que atrai os chamados “entrantes”, termo utilizado para
designar os operadores privados que atuam no mercado postal liberalizado, que concentram
sua atuação em produtos/regiões onde os custos são mais baixos comparativamente ao preço
praticado pelo operador público designado, também chamado de incumbente, deixando para
este os segmentos menos lucrativos (Rodríguez & Domínguez, 2010; De Donder, Cremer, &
Rodriguez, 2015).
Diante disso, a figura do regulador de mercado é fundamental para gerenciar os
possíveis conflitos entre os entrantes e os incumbentes. Segundo a Autoridade da
Concorrência (2010) os principais pontos de atenção por parte do órgão regulador são: taxa de
acesso à rede postal pública; barreiras legais de entrada; e barreiras naturais de entrada.
Rodríguez e Domínguez (2010) apontam a necessidade de transparência na atuação do
órgão regulador, em função da possibilidade de conflito de interesses (onde o regulador e o
operador público designado são entidades ligadas ao Governo) e nas soluções de
controvérsias entre os operadores deste mercado. Destaca ainda que, após a liberalização do
mercado postal europeu não houve nenhum entrante com capacidade de oferecer serviços que
atendam toda a cadeia de serviço postal.
Com base nos estudos realizados pelos autores sobre o setor postal, bem como os
trabalhos de Mavrinac e Siesfeld (1998) e Britto (2015) que afirmam que os principais
determinantes não financeiros de valor podem variar entre setores econômicos e organizações
dentro de cada setor, emerge a seguinte hipótese:
H1: Direcionadores de valor específicos do setor postal são percebidos pelos
gestores como os que mais contribuem na previsão de valor da empresa
comparativamente aos direcionadores financeiros e não financeiros gerais.
Diante do exposto, é importante avaliar se a transparência na regulação do setor postal
e as barreiras legais e naturais (tal como a reserva de mercado) de entrada, bem como as
variáveis relacionadas com a prestação de serviços universais (prazo de entrega, tamanho da
população atendida, área de cobertura dos serviços, frequência de entrega/coleta, percentual
de extravios, tempo de atendimento) são percebidas como relevantes direcionadores de valor
deste setor.
2.1.4 Diversificação
Mudanças no ambiente, tais como novas tecnologias de informação e comunicação,
necessidade de serviços customizados, além da liberalização do setor postal com a saída do
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Estado do papel de operador de serviços postais, têm desencadeado uma série de
transformações neste mercado (Minadeo & Oliveira, 2015). Ao mesmo tempo que isso pode
ser interpretado como ameaça, também pode ser uma oportunidade de explorar novos
mercados aproveitando o desenvolvimento do comércio internacional (Ranganathan & Dey,
1998).
Diante disso, as administrações postais procuraram tornar-se mais competitivas, por
meio de uma reestruturação organizacional, modernizando seus processos e diversificando
seus negócios, expandindo sua cadeia de valor (Autoridade Da Concorrência, 2010; Minadeo
& Oliveira, 2015).
Segundo Accenture (2014), a expansão da cadeia de valor está alicerçada na economia
de escala e na diversificação seletiva dos serviços, organizada, principalmente, em três áreas
estratégicas, quais sejam, varejo, logística e encomendas/expressos. De acordo com Pharand
(2015), as 5 (cinco) organizações postais mais diversificadas apresentaram crescimento de
receita de 2,1% nos últimos 5 (cinco) anos, enquanto que as 10 (dez) menos diversificadas
apresentaram decréscimo de 1,9%.
A hipótese que surge é que:
H2: Os direcionadores de valor relacionados a diversificação (geográfica, de
clientes e de produtos/serviços) são percebidos pelos gestores como relevantes na
previsão de valor das empresas atuantes no setor postal.
Nota-se, segundo os trabalhos evidenciados, que a diversificação é um importante
direcionador estratégico dos operadores postais designados. Por isso, identificar a percepção
dos gestores sobre a influência desta variável na previsão do valor das empresas postais é
fundamental.
2.1.5 Corporatização e concentração de propriedade/controle acionário
Ranganathan e Dey (1998) destacam a importância da transformação dos correios em
busca de sua sustentabilidade e maior eficiência na prestação dos serviços de forma a atender
as necessidades da população. Essa transformação inclui a modelagem societária, onde o
operador postal tradicional está deixando de ser um órgão da administração direta e passando
a ser uma corporação, a princípio empresa pública, porém com tendência a tornar-se empresa
privada (Ranganathan & Dey, 1998; Castells, 2005 apud Teixeira, 2014).
Uma primeira questão que surge envolvendo este processo de abertura de capital é
sobre a estrutura de propriedade e controle acionário nestas organizações e sua influência na
criação de valor para o negócio. De acordo com a literatura, há evidências de relação positiva
entre concentração de propriedade/controle acionário e desempenho financeiro das empresas
(Silveira, Barros, & Famá, 2008; Garcia & Martins, 2014).
Ao analisar o impacto da estrutura de propriedade na indústria de aviação, Malighetti
et al. (2009) observaram que a maior concentração de propriedade tende a gerar um impacto
positivo no valor da empresa. Contudo, estes autores destacam que, no caso de empresas
estatais, esta concentração tende a gerar um impacto negativo no valor da empresa (Malighetti
et al., 2009, p. 8), possivelmente por tais empresas não terem o mesmo nível de
comprometimento com o resultado econômico-financeiro que as empresas privadas (Sá,
2001).
Diante disso, surge a seguinte hipótese:
H3: Os direcionadores de valor relacionados a controle acionário (concentração
de propriedade, diluição de controle acionário e disputas com acionistas) são percebidos
como relevantes na previsão de valor das empresas atuantes no setor postal.
Considerando que Malighetti et al. (2009) observaram que a concentração de
propriedade/controle acionário em empresas estatais tende a gerar um impacto negativo no
valor da empresa, apesar da maior parte da literatura (Silveira, Barros, & Famá, 2008; Garcia
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& Martins, 2014) indicar relação positiva entre concentração de propriedade e valor da
empresa, emerge a necessidade de avaliar esta variável, sob a percepção dos gestores dos
Correios (empresa estatal), quanto à sua relevância na previsão de valor das empresas postais.
3 METODOLOGIA
3.1 População e Amostra
Considerando que o objetivo desta pesquisa é identificar os principais direcionadores
de valor das empresas postais, segundo a percepção dos tomadores de decisão dos Correios, a
população desta pesquisa foi composta por 279 executivos da Empresa Brasileira de Correios
e Telégrafos, que atuam com questões estratégicas da organização.
A coleta de dados ocorreu por meio da aplicação de questionário, testado previamente
com 5 executivos dos Correios de áreas distintas, que avaliaram o seu conteúdo (qualidade
dos direcionadores de valor) e a duração da pesquisa. Após ajustes promovidos em função do
pré-teste, o link do questionário online via “Google Docs” foi encaminhado por e-mail, para
os 279 executivos com retorno de 57 respondentes, correspondendo a 20,4%.
Ressalta-se que a escolha pelos Correios se deu por conveniência, por ser única
empresa do setor no Brasil e pela facilidade de acesso aos principais gestores da organização.
3.2 Instrumento de Coleta de Dados e Variáveis da Pesquisa
O questionário foi dividido em dois blocos. No primeiro bloco buscou-se caracterizar
o respondente, verificando a área de atuação, cargo/função e tempo de experiência no setor
postal. Já no segundo bloco o objetivo foi identificar os direcionadores de valor do setor que,
na visão dos respondentes, mais contribuem na formação do valor da empresa e com isso,
possibilitar testar as hipóteses formuladas.
Para tanto, foi solicitado que indicasse, utilizando-se da escala Likert de 5 pontos
(5=muito alto; 1=muito baixo), para cada direcionador de valor a capacidade observada de
prever valor (PV) da empresa. (Dempsey et al., 1997; Pace, Basso, & Silva, 2003).
Adicionalmente, solicitou-se que os mesmos indicassem a frequência de uso (FU) no
processo de avaliação de desempenho de longo prazo e a facilidade observada de obtenção da
informação (FO), com o intuito de avaliar a coerência entre as respostas, pois, segundo
Dempsey et al. (1997, p. 6) a teoria econômica sugere que o tomador de decisão racional
utiliza informações até o ponto em que os custos e benefícios marginais se equivalem, no caso
concreto, isto representa que por mais que o direcionador de valor tenha capacidade de prever
valor da empresa, ele não será utilizado caso tenha um alto custo de obtenção.
Como variáveis desta pesquisa foram utilizadas aquelas validadas por Dempsey et al.
(1997), por meio de um processo iterativo com grupo de executivos e analistas de
investimentos e teste piloto, adicionando outros direcionadores de valor validados por outras
pesquisas, conforme indicado no quadro 1 e na tabela 1, além de incluir variáveis específicas
do setor postal indicadas no item 2.1.3.
O quadro a seguir apresenta as medidas financeiras, não financeiras e do setor postal
organizadas nas subcategorias propostas por Dempsey et al (1997), quais sejam: (A)
Financeiras; (B) Qualidade dos Serviços e Satisfação do Cliente; (C) Eficiência de Processo;
(D)
Inovação
de
Produtos/Processos;
(E)
Ambiente
Competitivo;
(F)
Qualidade/Independência de Gestão; (G) Administração de Recursos Humanos; e (H)
Responsabilidade Social.
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A. Finance ir as
1.
Lucro líquido / lucro por ação

E. Am bie nte Com pe titivo
38. Tamanho da população atendida

2.

Capacidade de geração de caixa

39. Densidade populacional

3.

Retorno sobre patrimônio líquido (ROE)

40. Dimensão territorial coberta pelos serviços

4.

Retorno sobre investimento de Capital (ROIC)

41. Tamanho do mercado postal

5.

Margem líquida

42. Participação de mercado

6.

Crescimento em vendas

43. Tamanho da concorrência potencial

7.

Margem de lucro operacional

44. Percepção da marca

8.

Investimento em capital de giro

45. Proteção por tarif as/cotas (monopólio)

9.

Investimento em ativo f ixo

46. Transparência na regulação do setor

10. Giro do ativo

47. Barreiras legais de entrada no mercado

11. Endividamento

48. Mercado liberalizado

12. Custo de capital próprio

49. Reserva de mercado (universalização dos serviços
postais)

13. Custo de capital de terceiros

50. A lianças estratégicas

14. A líquota ef etiva de imposto de renda

51. Diversif icação geográf ica *

15. Índice preço/lucro

52. Diversif icação de clientes *
53. Diversif icação de produtos/serviços *

B. Qualidade dos Se r viços e Satis fação do Clie nte
16. Nível de satisf ação dos clientes

F. Qualidade /Inde pe ndê ncia de Ge s tão

17. % de extravio

54. Continuidade de gestão

18. Reclamações de clientes

55. Experiência/reputação dos administradores

19. Clientes que melhoram a imagem da empresa

56. Envolvimento do conselho de administração

20. % de entregas pontuais

57. Independência do conselho de administração

21. % de clientes f idelizados

58. Disputas com acionistas **

22. Disputas judiciais com clientes

59. Diluição de controle **

23. Tempo de atendimento/espera em f ilas

60. Concentração de controle acionário **
61. Comportamento ético dos administradores

C. Eficiê ncia de Pr oce s s o
24. Tempo de desenvolvimento de produtos/serviços

G. Adm inis tr ação de Re cur s os Hum anos

25. Habilidade em customizar produtos/serviços

62. Meritocracia (igualdade de oportunidades)

26. Qualidade da inf ormação gerada

63. Participação nos lucros

27. Frequência de coleta e entrega

64. Plano de opções de compra de ações

28. Prazo de entrega

65. Turnover dos empregados

29. Idade dos equipamentos (veículos, máquinas triagem,
etc)

66. Taxa de absenteísmo

30. Custos operacionais por empregado

67. Nível da segurança no trabalho

31. Contas a receber por vendas

68. Política de benef ícios

32. Uso da capacidade instalada

69. Treinamento dos empregados
70. Relações trabalhistas

D. Inovação de Pr odutos /Pr oce s s os
33. Gastos com P&D

H. Re s pons abilidade Social

34. % de produtos patenteados

71. Desempenho em ações ambientais

35. Número de novas patentes

72. Envolvimento com as comunidades

36. Número de novos produtos/serviços
37. % de vendas de novos produtos

73. Disputas judiciais

Quadro 2 – Variáveis da pesquisa por categoria e subcategoria
Fonte: elaborado pelo autor.
Nota: Categoria –
Financeira
Não financeira
* – Direcionadores de valor relacionados a Diversificação;
** – Direcionadores de valor relacionados a Controle Acionário;

Setor Postal

3.3 Métodos Estatísticos
3.3.1 Análise de Cluster
A análise de Cluster consiste em uma análise multivariada, não inferencial, que tem
como objetivo agrupar objetos (por exemplo: indivíduos, produtos, empresas e etc.) com base
nas variáveis e ou características que estes possuem (Hair Jr. et al., 2009). O agrupamento é
tido como bem-sucedido, quando os objetos dentro de cada grupo possuem proximidades
quanto as características (variáveis) observadas, e entre os grupos, são distintos (Hair Jr. et al.,
2009).
Em consonância com os trabalhos desenvolvidos por Dempsey et al. (1997) e Pace,
Basso e Silva (2003), a finalidade do pesquisador é aplicar o método de Cluster não para
coligar os gestores em grupos com respostas similares, e sim, agrupar os direcionadores de
valor por meio dos valores médios e avaliar a distribuição das categorias nos grupos
constituídos, quanto a capacidade de prever valor (PV).
Sendo assim, a aderência da análise de Cluster com o presente estudo se dá em função
da problemática discorrida, por conseguinte, das hipóteses a serem contestadas. A ideia
central é expor os direcionadores de valor considerados homogêneos quanto aos valores
médios, e também, segmentá-los em grupos qualificados em grau de importância – maiores e
menores médias. Formados os Clusters, serão destacadas de modo quantitativo as categorias
(Financeira, Não Financeira e Setor Postal) predominantes nos grupos com maiores médias,
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assim como, a importância dos direcionadores de valor referente à diversificação e
concentração de propriedade/controle acionário.
Os direcionadores de valor posicionados nos dois primeiros Clusters (agrupamentos)
dos dados coletados quanto a capacidade de prever valor (PV) são considerados relevantes
para a finalidade deste estudo.
3.3.2 Análise adicional: modelo de regressão
Segundo Dempsey et al. (1997), se o indicador tem capacidade de prever valor e for de
fácil obtenção tende a ser utilizado com mais frequência. Com isso, foi feita uma regressão
múltipla para verificar a relação existente entre frequência/grau de uso (FU), capacidade de
previsão de valor (PV) e facilidade de obtenção (FO) dos dados (DEMPSEY et al., 1997;
PACE; BASSO; SILVA, 2003).
Sendo assim, no presente estudo foi proposto modelo de regressão múltipla
representado pela equação (1):
(1)
onde,
Frequência de uso média do j-ésimo indicador;
Capacidade de prever valor média do j-ésimo indicador;
Facilidade de obtenção de informação média do j-ésimo indicador;
um (1) se j-ésimo indicador pertence a categoria financeira e zero (0)
caso contrário;
um (1) se j-ésimo indicador pertence a categoria setor postal e
zero (0) caso contrário;
Erro.
O parâmetro 𝜷𝟏 informa que quanto maior for a capacidade de prever valor (PV) do
indicador maior será a sua frequência de uso (FU). Com intepretação similar, o 𝜷𝟐 indica que
a facilidade de obtenção de informação do indicador resulta no aumento da frequência de uso.
Qualquer resultado diferente quanto a relação citada, é conceituado como comportamento não
coerente dos entrevistados.
O coeficiente 𝜷𝟑 associado a DummyFin avalia se a frequência de uso (FU) média dos
indicadores financeiros é diferente quando confrontado com os indicadores das categorias não
financeira ou setor postal. De modo análogo, a mesma interpretação incide sobre a
DummySetor. A proposta de inclusão das dummys no modelo é para demonstrar a
sensibilidade da frequência de uso (FU) por categoria.
4 ANÁLISE DOS DADOS
Dos 57 entrevistados, que exercem papel de decisão/análise estratégica da
organização, quase 62% destes atuam no setor administrativo e aproximadamente 85% dos
participantes têm mais de 10 anos de experiência no setor postal.
4.1 Análise de Cluster
Neste estudo, optou-se por aplicar o método hierárquico de Ward com cinco Clusters.
A escolha por cinco Clusters foi em função da escala de resposta do questionário - de 1 a 5,
adotada por similaridade ao trabalho desenvolvido por Dempsey et al. (1997).
A Tabela 2 apresenta os grupos quanto à capacidade de prever valor (PV).
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Tabela 2 – Análise De Cluster Para Os Valores Médios – Capacidade De Prever Valor (PV)
C.I. M é dia
E
4,16

Indicadore s
41. Tamanho do mercado postal
43. Tamanho da concorrência potencial

Cl uster 1

C.I. M é dia
G
3,51

Indicadore s
62. Meritocracia (igualdade de oportunidades)

E

4,07

19. Clientes que melhoram a imagem da empresa

B

3,49

42. Participação de mercado

E

4,07

7.

A

3,46

52. Diversif icação de clientes *

E

3,98

54. Continuidade de gestão

F

3,46

38. Tamanho da população atendida

E

3,93

1.

Lucro líquido / lucro por ação

A

3,44

40. Dimensão territorial coberta pelos serviços

E

3,93

31. Contas a receber por vendas

C

3,38

16. Nível de satisf ação dos clientes

B

3,91

25. Habilidade em customizar produtos/serviços

C

3,38

61. Comportamento ético dos administradores

F

3,88

67. Nível da segurança no trabalho

G

3,38

53. Diversif icação de produtos/serviços *

E

3,88

65. Turnover dos empregados

G

3,37

20. % de entregas pontuais

B

3,88

72. Envolvimento com as comunidades

H

3,35

44. Percepção da marca

E

3,86

11. Endividamento

A

3,34

45. Proteção por tarif as/cotas (monopólio)

E

3,84

4.

A

3,33

66. Taxa de absenteísmo

G

3,81

36. Número de novos produtos/serviços

D

3,32

E

3,79

33. Gastos com P&D

D

3,28

C

3,78

27. Frequência de coleta e entrega

C

3,28

51. Diversif icação geográf ica *

E

3,75

63. Participação nos lucros

G

3,26

69. Treinamento dos empregados

G

3,75

5.

A

3,23

30. Custos operacionais por empregado

C

3,74

73. Disputas judiciais

H

3,20

55. Experiência/reputação dos administradores

F

3,74

71. Desempenho em ações ambientais

H

3,20

49. Reserva de mercado (universalização dos serviços
postais)

E

3,74

24. Tempo de desenvolvimento de produtos/serviços

C

3,11

68. Política de benef ícios

G

3,70

12. Custo de capital próprio

A

3,11

17. % de extravio

B

3,68

23. Tempo de atendimento/espera em f ilas

B

3,11

57. Independência do conselho de administração

F

3,68

C

3,09

6.

A

3,67

29. Idade dos equipamentos (veículos, máquinas
triagem, etc)
Cl uster 4
15. Índice preço/lucro

A

3,09

46. Transparência na regulação do setor

E

3,67

13. Custo de capital de terceiros

A

3,07

50. Alianças estratégicas

E

3,65

60. Concentração de controle acionário **

F

3,05

2.

A

3,63

9.

A

3,05

21. % de clientes f idelizados

B

3,61

64. Plano de opções de compra de ações

G

2,98

18. Reclamações de clientes
3.
Retorno sobre patrimônio líquido (ROE)

B
A

3,61
3,58

35. Número de novas patentes
8.
Investimento em capital de giro

D
A

2,91
2,88

37. % de vendas de novos produtos

D

3,56

34. % de produtos patenteados

D

2,88

56. Envolvimento do conselho de administração

F

3,56

59. Diluição de controle **

F

2,87

47. Barreiras legais de entrada no mercado

39. Densidade populacional

Cl uster 2

32. Uso da capacidade instalada

Crescimento em vendas

Capacidade de geração de caixa

Margem de lucro operacional

Cl uster 3

Retorno sobre investimento de Capital (ROIC)

Margem líquida

Investimento em ativo f ixo

Cl uster 5

E

3,56

10. Giro do ativo

A

2,84

26. Qualidade da inf ormação gerada no processo produtivo
C

3,53

58. Disputas com acionistas **

F

2,82

70. Relações trabalhistas

G

3,52

14. Alíquota ef etiva de imposto de renda

A

2,79

E

3,52

22. Disputas judiciais com clientes

B

2,79

C

3,51

48. Mercado liberalizado

Cl uster 3

28. Prazo de entrega

Nota: Categoria –
Financeira
Não financeira
Setor Postal
* – Direcionadores de valor relacionados a Diversificação;
** – Direcionadores de valor relacionados a Controle Acionário;
Subcategoria: A - Financeira; B - Qualidade dos Serviços e Satisfação do Cliente; C - Eficiência de Processo;
D - Inovação de Produtos/Processos; E - Ambiente Competitivo; F - Qualidade/Independência de Gestão; G Administração de Recursos Humanos; e H - Responsabilidade Social;
C.I - Categoria do Indicador.
Fonte: Elaborado pelo autor.

No geral, os Clusters 1 e 2 detêm 29 dos 73 indicadores analisados, com prevalência
de indicadores do setor postal e da categoria “não financeira”, sendo, respectivamente, 67% e
40% dos indicadores destas categorias classificados nestes Clusters, com destaque para os
indicadores classificados no Cluster 1: “Tamanho do mercado postal”, “Tamanho da
concorrência potencial” e “Participação de mercado”. Estes dois últimos em linha com o
estudo de Dempsey et al. (1997) que os classificaram como os principais direcionadores não
financeiros na previsão de valor.
Com isso, sob a percepção dos gestores, o modelo de agrupamento (Cluster) descreve
que os indicadores do setor postal têm a maior contribuição relativa na previsão de valor da
empresa. Para confirmar este resultado, a Tabela 3 apresenta o teste de média que compara as
médias dos indicadores das categorias, utilizando, para tanto, o teste de múltiplas
comparações de Tukey-Kramer (LEVINE et al., 2014).
Tabela 3 – Teste De Média Para Capacidade De Prever Valor (Pv)
Todos indicadores (n=73)
Grupo 1 e 2 (n=29)
Categorias
Financeira

Não Financeira

Diferença média

Erro
Padrão

p-valor

Diferença
média

Erro
Padrão

p-valor

(a - b)

0,098

0,049**

(a - b)

0,138

0,035**
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(a)

(b)
-0,234
(c - d)
Financeiro
0,119
0,001**
Setor
(d)
0,446
Postal
(c - e)
Não Financeira
(c)
0,098
0,082*
(e)
0,212
Nota: **Significativo ao nível de 5% e * Significativo ao nível de 10%.
Fonte: Elaborado pelo autor.

-0,36
(c - d)
0,448
(c - e)
0,088

0,152

0,016**

0,115

0,729

Estatisticamente, os indicadores do setor postal sobressaem frente aos da categoria
financeira, ao nível de 5%, e da categoria não financeira, ao nível de 10%.
No que tange aos direcionadores de valor relacionados à diversificação, verifica-se que
todos (“Diversificação de clientes”; “Diversificação de produtos/serviços” e “Diversificação
geográfica”) foram classificados no segundo Cluster. Considerando que para fins deste
estudo, são considerados relevantes os direcionadores posicionados nos dois primeiros
Clusters, pode-se afirmar que os direcionadores de valor relacionados a diversificação foram
percebidos pelos gestores como relevantes na determinação do valor das empresas atuantes no
setor postal.
Contudo, ao se analisar os direcionadores relacionados ao controle acionário,
verificou-se que os indicadores “Concentração de controle acionário” – posicionado no
Cluster 4 -, “Diluição de controle” e “Disputas com acionistas” (Cluster 5) não foram
percebidos como relevantes na previsão de valor de empresas do setor postal, contrariamente
aos estudos de Malighetti et al. (2009), Silveira, Barros e Famá (2008) e Garcia e Martins
(2014).
Diferentemente dos estudos de Dempsey et al. (1997) e Pace, Basso e Silva (2003), os
indicadores da categoria financeira não foram percebidos pelos gestores como com
capacidade de prever valor da empresa no longo prazo. Nenhum indicador financeiro foi
classificado no Cluster 1 e apenas os indicadores “Crescimento em vendas” e “Capacidade de
geração de caixa” foram classificados no Cluster 2.
Nota-se ainda que os direcionadores “Giro do ativo” e “Alíquota efetiva de IR” foram
considerados de pouca capacidade de prever valor (Cluster 5), diferentemente dos estudos
realizados por Buccini et al. (2014), Corrêa (2012), Loch et al. (2013), Amorim, Pimenta Jr. e
Corrar (2009), Hall (2002) e Akalu (2002).
Chama a atenção a ausência de classificação dos indicadores da subcategoria Inovação
de produtos/processos nos dois primeiros Clusters, pois, segundo Sibio (2014), para que uma
empresa possa se tornar líder no seu setor é preciso inovar, principalmente numa indústria em
transformação como é o caso do setor postal.
4.2 Análise Adicional: Modelo de Regressão
Conforme informado na subitem 3.3.2, a ideia de desenvolver o modelo de regressão
múltipla no presente estudo, é para avaliar a coerência das respostas dadas pelos participantes.
Segundo Dempsey et al. (1997), se um indicador tem capacidade de prever valor e se o
mesmo for de fácil obtenção, o mesmo tende a ser utilizado com maior frequência.
Para cada respondente, foi solicitado, além de avaliar de um indicador quanto à
capacidade preditiva, que também fossem levadas em consideração sua facilidade de obtenção
(FO) e sua frequência de uso (FU). Pretende-se, por meio de uma regressão, validar os
achados da pesquisa, ao identificar-se se a frequência de uso do indicador é explicada, além
de sua facilidade de obtenção, pela sua capacidade preditiva. Os resultados são apresentados
na Tabela 4, a seguir:
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Tabela 4 – Estatística Do Modelo De Regressão Múltipla
Coeficientes
Modelo

Beta

Constante
-1,404
PV
0,740
FO
0,508
0,337
DummyFin
DummySetor
0,233
Estatística F
110,871
p-valor (F)
0,000**
R-quadrado ajustado
0,859
Nota: **Significativo ao nível de 5%.

Erro Padrão

Beta Padronizado

Estatística t

p-valor

0,245
0,079
0,061
0,065
0,061

0,523
0,468
0,276
0,191

-5,731
9,393
8,287
5,223
3,791

0,000**
0,000**
0,000**
0,000**
0,000**

- frequência de uso média do j-ésimo indicador;
facilidade de obtenção média do j-ésimo indicador;
financeira e zero (0) caso contrário; ;
postal e zero (0) caso contrário; e
Erro
Fonte: elaborado pelo autor.

- capacidade prever média do j-ésimo indicador;
– um (1) se o indicador pertence a categoria
– um (1) se o indicador pertence a categoria setor

Analisando a coerência e racionalidade dos entrevistados quanto às respostas, nota-se
que as estatísticas associadas ao modelo de regressão múltipla comportam-se conforme
esperado. Tanto a capacidade preditiva (PV) explica a frequência de uso do indicador (FU),
controlada pela sua facilidade de obtenção (FO). Os coeficientes das variáveis PV e FO são
positivos e significativos (com 99% de confiança).
5 CONCLUSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este estudo foi desenvolvido com o objetivo de identificar os principais direcionadores
com capacidade de prever valor de empresas atuantes no setor postal, na percepção dos
gestores da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.
Este objetivo foi atingido por meio da análise de Cluster onde foram considerados
relevantes os direcionadores de valor, considerados homogêneos quanto aos valores médios,
classificados nos dois primeiros agrupamentos, isto é, nos grupos de maiores médias.
Com base nos resultados apresentados, foi possível verificar que prevaleceu nos dois
primeiros Clusters, de forma relativa, os indicadores específicos do setor postal e os não
financeiros, com maior concentração de indicadores da primeira categoria (67% e 40% dos
indicadores destas categorias, respectivamente). No tocante aos indicadores de valor
relacionados à diversificação, todos foram classificados no segundo Cluster, demonstrando a
sua relevância na percepção dos gestores.
Os indicadores relacionados à concentração de propriedade, controle acionário e
disputas com acionistas foram classificados nos Clusters 4 e 5, portanto, não foram
considerados pelos gestores do setor postal como relevantes na capacidade de prever valor de
empresas atuantes neste setor.
As variáveis que mais contribuem na previsão de valor de empresas postais, sob a
percepção dos gestores, foram, por ordem de importância: tamanho do mercado postal;
tamanho da concorrência potencial; participação de mercado; diversificação de clientes;
tamanho da população atendida; e dimensão territorial coberta pelos serviços. Todas elas
pertencentes a subcategoria “ambiente competitivo”.
Como limitação desta pesquisa destaca-se o fato de sua aplicação está restrita aos
gestores da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, o que impede uma generalização
para todo o setor postal.
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Por isso, sugere-se, como contribuição a futuras pesquisas, a ampliação deste estudo
para todo setor postal, com base nos registros da União Postal Universal, que congrega os
Correios de 192 países-membros. Outra possibilidade seria identificar ou validar os
direcionadores de valor relevantes para este setor relacionando-os com as seguintes variáveis
dependentes: indicadores de valor de mercado (preço de ação, Q de Tobin); ou outros
indicadores que possam avaliar a criação de riqueza (MVA, EVA, ROE).
Por fim, espera-se que este estudo possa incentivar o desenvolvimento de novas
pesquisas sobre o tema neste setor, que inicia o processo de abertura para o capital privado e
para o mercado como um todo.
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