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RESUMO 

 

O principal propósito desta pesquisa foi analisar a relação entre as variáveis liquidez, 

rentabilidade e crescimento e retorno dos acionistas. A escolha dessas variáveis foi baseada em 

um estudo demonstrando que empresas, por exemplo, na Turquia, Índia, Austrália e Estados 

Unidos, que mostravam bons indicadores nessas variáveis indicavam elevado desempenho ante 

diferentes situações macroeconômicas, fossem adversas ou positivas. A partir de uma análise 

fatorial realizada por outro estudo, observou-se que essas variáveis apresentavam-se 

discriminantes e robustas, e assim desenhou-se um modelo de equação estrutural para ser 

testado. Das 6.579 empresas inicialmente selecionadas, foi constituída uma amostra com 609 

empresas americanas que dispunham de todas as informações financeiras necessárias entre 

2011 a 2014. O principal resultado é que cada uma das variáveis e o modelo apresentaram 

robustez, o que é interessante, principalmente pela liquidez. Testes de qualidade da amostra 

(bootstrap), controle por tamanho e deslocamento no tempo também foram conduzidos. 

Embora o poder explicativo tenha sido sintetizado, por se tratar de um modelo reduzido com 

apenas três variáveis, os resultados do trabalho podem encorajar novos estudos procurando 

definir a importância de cada uma dessas variáveis na condução de uma gestão eficiente na 

geração de valor.  

 
 

Palavras-chave: Medição de desempenho. Equações Estruturais. Desempenho financeiro. 

 

 

 

ABSTRACT 

 
The main purpose of this research was analyze the relation between Liquidity, Profitability and Growth 

with the Shareholder return. The choice of these variables was based on a study demonstrating that 

companies in Turkey (as well as other studies of India, Australia and united States) that possessed good 

indicators in these variables showed high performance in different macroeconomic situations, either 

adverse or positive ones. And since another work demonstrated that, using factor analysis, these 

variables were discriminants and robust, a structural equation model was designed to be tested. Form 

the 6,579 companies initially selected, a sample of 609 American companies that had all financial 

information between 2011 and 2014 was formed. The main result is that every variable and the model 

itself presented robust results, what is interesting, mainly because of liquidity. Tests of quality of 

sampling (boostrap), size of firm control (revenue) and time shifting were performed. Even though the 

explicative power was low, since it is a reduced model of only three variables, the results of this research 

can encourage new studies by enlightening the importance of each of these variables in an efficient 

management in creating value.  

 

Keywords: Performance measurement. Structural Equations. Financial performance. 
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1. INTRODUÇÃO 

A dificuldade recorrente de executivos, empresários e investidores, no processo de gestão e 

investimentos corporativos, encontra-se na definição de um modelo de avaliação de 

desempenho financeiro que contemple a organização em todas as suas dimensões. Olson e 

Slater (2002, p. 12) acrescentam que há grande difusão dos métodos de mensuração e avaliação 

de desempenho financeiro organizacional, e adverte que o tema tem sido objeto de poucas 

pesquisas no que respeita a sua real utilidade e eficácia. 

Ryan e Trahan (2007) alegam que o conceito de gestão Value-Based Management (VBM) 

norteia os princípios da criação de valor financeiro. Isso significa que todos os processos e 

sistemas mais relevantes da empresa devem ser orientados para a criação de valor. Para 

Copeland et al. (2002), o verdadeiro objetivo da mensuração de valor é ajudar os gestores na 

tomada de decisões criadoras de valor, orientar e posicionar os colaboradores de empresas, 

durante o processo de busca pelas metas corporativas. 

A literatura sobre gestão de empresa, de modo geral, certifica que as corporações precisam 

investir em conhecimentos nas áreas de empreendedorismo e gestão estratégica, para enfrentar 

as flutuações do cenário macroeconômico e continuarem criando valor econômico-financeiro. 

Salienta-se que a finalidade de uma empresa é gerar valor, sendo esta a máxima difundida no 

mercado quando o assunto é finanças. 

O mundo corporativo tem efetuado suas operações em cenário macroeconômico instável, 

resultando em diversas crises econômicas cíclicas, como em Crash de Nova Iorque (1987), no 

Japão (1998); no Brasil e México (1994), na Coreia e Rússia (1994), e no mundo inteiro (2008). 

Essas operações influenciam o quadro financeiro das organizações, aumentando a 

probabilidade de insucesso das corporações mundiais. 

Diversos pesquisadores propõem modelos de medição de desempenho financeiro, porém são 

poucos os que compartilham da mesma visão, o que dificulta o desenvolvimento de um método 

mais eficaz, elevando-se cada vez mais a quantidade de propostas distintas e individuais. É 

notório que com o passar do tempo tenha ficado cada vez mais difícil compatibilizar medições 

afins. Inúmeros trabalhos teóricos e empíricos têm sido realizados com o propósito de 
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identificar os direcionadores de valor da empresa, com certo grau de dificuldade o que se 

constatou durante a pesquisa. 

Nesta linha, Peter (1979, p. 6) afirma que o “Processo de medição é a condição si ne qua non 

da ciência”. Neste caso, como o processo de medição organizacional não possui metodologia 

consensual, não se pode considerar ciência. 

Um dos grandes objetivos empresariais é a geração de valor para o acionista. Os gestores se 

debruçam em uma série de direcionadores para  apontar o que realmente é eficiente nessa 

geração.  

De acordo com Hamann et al (2013), existem quatro dimensões independentes de performance 

organizacional, que são liquidez, rentabilidade, crescimento e desempenho de mercado a ação. 

Os autores testaram a validade da construção dos indicadores nessas dimensões, e testaram em 

4.868 empresas listadas na bolsa norte-americana entre 1990 e 2010. Já o trabalho de Hofer e 

Carton (2006) traz análise de outras variáveis além dessas, como tamanho e alavancagem, por 

exemplo.  

O intuito deste trabalho consiste em testar a relação da Liquidez, Rentabilidade, e Crescimento 

com o Retorno dos Acionistas usando empresas norte-americanas e uma modelagem de equação 

estrutural em um período menor, entre 2012 e 2014 para verificar se os achados se confirmam. 

Para a realização desse trabalho, foram selecionadas 609 empresas americanas, com dados da 

Compustat, baseando-se nos seus relatórios financeiros no período de 2011 a 2014 

(demonstrativos de resultados e balanços patrimoniais). O critério é que dispusessem de 

informação em todos os anos estudados, de forma balanceada.  

Verificou-se que a escolha de um modelo restrito com apenas essas três dimensões dispõe de 

um resultado inexpressivo ao alcançar entre 10% e 14% de explicação, de ano para ano.  

Assim, o estudo proposto busca contribuir com a reflexão e a discussão acerca do conjunto de 

variáveis para avaliar o desempenho econômico-financeiro e integrar os seus indicadores de 

forma multidimensional, organizados em diferentes constructos.  Como vários autores 

renomados e citados neste trabalho, acredita-se na necessidade de criação de um modelo de 

medição de desempenho financeiro global e integrado, com diversas variáveis equacionadas, 
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no sentido de agregar valor no processo decisório de executivos, investidores e empresários. 

Este modelo global e integrado fundamenta-se na redução das decisões incompatíveis nos 

cenários macroeconômicos instáveis e na diminuição das taxas de mortalidade de empresas. 

 

1.1 Objetivo 

O objetivo deste trabalho é abordar a relação entre Liquidez, Rentabilidade e Crescimento com 

o Retorno dos Acionistas, mensurado pelo indicador total shareholder return (TSR). 

1.2 Justificativa 

O trabalho parte da investigação e aplicação de um modelo para avaliação do desempenho 

econômico-financeiro, cuja intenção é a de contribuir com o processo de entendimento da 

criação de um modelo de modo integrado global de medição financeiro, que forneça aos 

gestores empresariais a capacidade de medir o valor gerado por uma empresa, utilizando-se 

como base as variáveis que se considerou importantes no processo decisório das empresas. 

 1.3 Metodologia 

O estudo foi dividido em sete seções e dois apêndices. A primeira compreende a Introdução; a 

segunda examina a literatura existente, buscando fundamentar o tema a partir do referencial 

teórico. A terceira apresenta a definição do Modelo escolhido e de suas variáveis observadas, a 

descrição das variáveis dependente e independente, e a fundamentação do Método Estatístico 

SEM. A quarta seção descreve a metodologia do banco de dados e aplicação do método 

estatístico. A quinta seção expõe os resultados e análises estatísticas de três modelos com três 

variáveis: latente, controle de faturamento e dependente.  A sexta seção expõe a Conclusão e a 

sétima apresenta as Referências utilizadas. 

Por fim, os apêndices apresentam os resultados da Estatística descritiva no período de 2011 a 

2014 e oito diagramas estatísticos que serviram de base para ilustrar o resultado final dos testes 

para medição do Modelo e realização das tabelas apresentadas. 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 
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 2.1 Modelos de medição de desempenho financeiro corporativo  

Venkateshwarlu e Kumar (2004) estudaram, empiricamente, a relação entre indicadores de 

desempenho/valor, com vista a compreender o processo de criação de valor nas empresas 

indianas. Examinaram a rentabilidade, o fluxo de caixa e o crescimento como as três dimensões 

do desempenho das ações titular não-mercado, identificadas por ação relevante de retorno de 

mercado para qualquer empresa. 

Ryan e Trahan et al. (2007) asseveram que o Value-Based Management (VBM) pode ser 

utilizado em alguns casos para fins de gestão em nível divisional. Alguns estudiosos na área de 

finanças e contabilidade oferecem sugestões de modelo para mensurar o desempenho 

econômico-financeiro de corporações. No campo contábil empregam indicadores tradicionais 

para avaliar o desempenho corporativo, que são calculados por meio da relação de números 

apresentados nos demonstrativos contábeis mais relevantes. Enquanto o Balanço Patrimonial 

(BP) demonstra a situação de bens e dívidas da organização, e a Demonstração de Resultado 

do Exercício (DRE) salienta a situação econômica do empreendimento. 

Esse tipo de avaliação é comumente realizado por meio de indicadores contábeis considerados 

tradicionais na literatura, que podem ser divididos em três grupos principais: Índices de 

Rentabilidade, Índices de Crescimento e Índices de Liquidez. Indicadores utilizados neste 

estudo. 

Segundo Pandey (2006), há uma relação positiva entre Capital e Rentabilidade.  

Narang e Kaur (2014) destacam que o constructo tamanho é fator importante do desempenho 

da empresa, contribuindo de forma positiva na criação de valor para o acionista. As deficiências 

do mercado de capitais geram vantagens às grandes empresas, quanto à obtenção de finanças e 

uso de economias de escala em áreas como gestão, produção, marketing e distribuição. Estas 

vantagens ajudam essas empresas na sua capacitação e competividade, em função do maior 

acesso aos recursos organizacionais e maior poder de mercado para alcançar seus objetivos. As 

economias de escala no mercado de produtos e de financiamento auxiliam tais empresas a 

reduzir o seu custo de produção, aumentando o retorno sobre o capital e o valor para o acionista.  

Esses autores chamam a atenção para o fato de que os investidores tendem a premiar as 

empresas que têm maior rentabilidade, menor risco de mercado, gestão de recursos eficiente e 
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de alta alavancagem, mais liquidez, maior comercialização, despesas e capitalização de 

mercado robusta.  E notam que, como maximizar o valor do acionista tornou-se amplamente 

objeto social aceito em todo o mundo, a sua valorização tornou-se a responsabilidade 

fundamental dos executivos e gerentes corporativos. (NARANGe KAUR, 2014). 

Boubaker et al. (2008) identificaram que o impacto do fator tamanho na criação de valor é 

negativo para empresas de pequeno porte (-36.9%) e positiva para as grandes empresas médias 

(16,6%). O fenômeno pode ser explicado pelas limitações de recursos e problemas de 

financiamento de pequenas empresas. Kakani et al. (2001) verificaram que o aumento do 

tamanho de uma empresa, além de elevar a sua margem de lucro e rentabilidade, passa a reduzir 

o seu risco, pois aumenta do valor para os acionistas da empresa. Este estudo fundamenta o 

fator tamanho como variável independente e o seu impacto positivo sobre o valor para o 

acionista. 

Os Índices de Crescimento caracterizam-se no mundo dos negócios no contexto de recursos 

humanos e na perspectiva das operações. As medidas de crescimento são calculadas 

empregando valores absolutos das variações percentuais nos totais de ativos operacionais, 

vendas, despesas totais e operacionais. Essas medidas são usualmente calculadas em termos 

absolutos de variável de crescimento de interesse, cujo crescimento é a variação que se deseja 

medir. Os valores dos índices normalmente são usados em termos absolutos, como uma variável 

de controle e não uma variável de desfecho (HOFER e CARTON, 2006). 

Para Weinzimmer et al. (1998), o crescimento organizacional é definido com a mudança no 

tamanho de um organismo ao longo do tempo. Alegam que o crescimento é uma construção 

dinâmica, normalmente avaliada de acordo com três conceitos de tamanho: vendas, empregados 

e ativos. 

Por sua vez, os Índices de Liquidez determinam a capacidade da empresa em relação ao 

cumprimento de suas obrigações financeiras, com base em fluxos de caixa gerados a partir de 

suas operações atuais (WEYGANDT et al., 2010).  

Esses indicadores contábeis são tradicionais e classificados como monocritérios e multicritério. 

O monocritério considera-se um indicador ineficiente para analisar o desempenho da atual 

empresa em função da sua complexidade que é bem maior se comparada às décadas anteriores. 
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O modelo multicritério advém da mudança dos sistemas produtivos, da alta tecnologia que 

abarcam os processos industriais (BARBOSA e GOMES, 2001) e o processo de 

internacionalização de empresas fizeram com que as organizações passassem a atuar em 

cenários macroeconômicos altamente complexos. Daí surge a necessidade do emprego de 

métodos multicritérios, que usam ao mesmo tempo mais de um indicador para avaliação do 

DOF (WERNKE e BORNIA, 2001). Tais métodos são tidos como vetores da pesquisa 

operacional, que passaram a ser usados em finanças corporativas no início da década de 1950, 

com a introdução da teoria de portfólio de Markovitz (1959).  

A evolução do método monocritério para o método multicritérios foi muito significativa, ao 

tornar a análise de diferentes tipos de indicadores individuais para grupos que representam 

constructos, por exemplo, as dimensões definidas por Hofer e Carton (2006). 

De acordo com Hofer e Carton (2004, 2006), a empresa está dividida em três grandes dimensões 

(constructos): financeira, operacional e stakeholders. Nesse estudo a dimensão financeira foi 

analisada a partir dos constructos rentabilidade, crescimento e liquidez, na tentativa de 

exemplificar o modelo de análise de multicritério. Esta visão multidimensional do sistema 

corporativo potencializa o processo de planejamento estratégico, uma vez que oferece 

instrumentos para que gestores possam criar planos corretivos para cada dimensão. 

Wernke e Bornia (2001) afirmam que nas décadas de 1970 e 1980, com a aplicação de novas 

técnicas de avaliação por multicritérios, as tomadas de decisões de administradores tornaram-

se mais eficazes, em função do surgimento de novas ferramentas teóricas, trazendo maior 

compreensão de gastos corporativos, avaliação de riscos e análises de alternativas de 

investimentos. Essa técnica multifacetada vem contribuindo com as decisões em outros campos 

de estudo em finanças, como investimentos em capital de risco, previsão de falência, 

planejamento financeiro, fusões e aquisições corporativas, entre outros. (SPRONK, 2005). 

Ryan e Trahan (2007) pesquisaram 84 empresas que adotaram como sistema de mensuração de 

desempenho VBM, entre 1984 e 1997, admitindo que essas empresas aumentaram 

expressivamente seu lucro residual ajustado, ao investirem na sua melhoria, no tempo de cinco 

anos, após a adoção do VBM. As evidências encontradas aludem que o VBM melhora o 
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desempenho econômico e aumenta a eficácia do uso do capital. Destacam-se os indicadores de 

liquidez, crescimento e rentabilidade na gestão do VBM. 

2.2 O modelo a ser testado 

Hofer e Carton afirmam que apesar da importância de medir com precisão o DOF, apenas seis 

estudos têm abordado a questão, de como é ou deve ser mensurado, dividindo-os em três 

categorias transcritas abaixo. Tratam-se dos estudos empíricos de Robinson (1984), Rawley e 

Lipson (1985), Chakravarthy (1986), Venkatraman e Ramanujam (1987) Brush e Vender Werf 

(1992), Robinson (1995), Murphy et al. (1996). 

Hofer e Carton (2010) realizaram a análise de 1.045 artigos publicados nas principais revistas 

de Empreendedorismo e Gestão entre 1996 e 2001. Apuraram 88 medidas dependentes 

distintas, usadas para representar o desempenho global da organização; 138 artigos dos 1.045 

pretendiam usar o desempenho global da organização como a variável dependente, mais de 

70% utilizaram medida de desempenho financeiro como variável dependente, 46% usaram uma 

única medida, 25% duas medidas e 18% três medidas para representar o DO. Nota-se que não 

houve suporte para a validação das medidas empregadas. Pode-se inferir a partir destas 

estatísticas que não há consenso na pesquisa sobre empreendedorismo e gestão estratégica ao 

longo dos anos em relação às medidas válidas de DOF. 

Por sua vez, Hamman et al. (2013) testaram as dimensões de crescimento, retornos contábeis e 

desempenho das ações a partir de uma análise fatorial confirmatória, com 19 subindicadores, 

em uma amostra de 37.262 observações de 4.868 empresas listadas entre 1990 e 2010. Suas 

conclusões apontaram para a confirmação das dimensões separadas de crescimento e de 

desempenho, e de mais duas derivadas da rentabilidade contábil, que foram liquidez e 

rentabilidade, em testes para 21 anos de dados.  

Dessa forma, essa pesquisa tentou verificar se as dimensões liquidez, crescimento e 

rentabilidade eram suficientes para um modelo parcimonioso de geração de valor ao acionista 

(TSR) na linha de Hamman et al. (2013). E, ainda, como o modelo com as três dimensões se 

comportaria pela estabilidade de alteração de amostra (Bootstrap) ou de temporalidade. Vale 

frisar de antemão que a leitura de Hofer e Carton (2006) já indicava um provável problema de 

omissão de variáveis relevantes, mas que precisavam de confirmação acadêmica.  
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Vale ressaltar que Hamman et al. (2013) demonstram que liquidez, rentabilidade, crescimento 

e geração de retorno do acionista são constructos independentes robustos. Em contrapartida, 

Turel, Turel e Needles (2012) afirmam que empresas que possuem melhores indicadores de 

liquidez, rentabilidade e crescimento proporcionam maior retorno em momentos econômicos 

diferentes, o que torna interessante a aplicação do uso do Sistema de Equações Estruturais 

(SEM) para se verificar a relação. Afinal, segundo Lemke (2005), utiliza-se o SEM para 

procedimentos multifacetados que não se encontram em outras técnicas estatísticas tradicionais. 
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METODOLOGIA 

 

3.1 Variáveis, Sinais esperados 

Para a realização do trabalho procedeu-se a um levantamento da literatura atinente ao tema, de 

todos os sinais esperados das variáveis latentes e observáveis estudadas e o poder de explicação 

destas referências ao retorno dos acionistas.  

- Rentabilidade (Profitability) 

Para Hofer e Carton (2006), denomina-se rentabilidade o benefício econômico advindo por uma 

atividade comercial que compreende a oferta de bens e serviços. Consiste no critério que move 

o desenvolvimento das empresas de capitais e as direcionam para inovação constante, na 

procura de novos mercados, novas oportunidades de negócios, entre outros. A rentabilidade 

calculada é balizada no capital total envolvido ou investido e é difundida em porcentagens. Os 

autores sublinham que as medidas de rentabilidade que fornecem a maioria das informações 

sobre o retorno aos acionistas são as que, de alguma maneira, expressam a renda residual 

disponível aos acionistas ordinários. Este retorno com referência ao patrimônio e renda residual 

é o retorno sobre o investimento de renda residual incluído.  O retorno sobre ativos e retorno 

do investimento, segundo os autores, detêm o teor da informação relativa significativa, porém 

em menor grau em relação às medidas relacionadas com o retorno dos acionistas comuns.  

O retorno referente às vendas e margem operacional forneceu sobremaneira mais informações 

com referência ao retorno dos acionistas no longo prazo. A mudança no retorno sobre ativos, 

retorno sobre o patrimônio e retorno sobre o investimento ofereceu maior informação relativa 

ao considerar a rentabilidade estática correspondente. Neste sentido, sugere que a mudança na 

execução organizacional se torna mais importante em relação às oportunidades de retorno aos 

acionistas.  

Ainda há a questão de atração de recursos de capital externo. Existe uma relação entre geração 

de lucros e analogamente, a rentabilidade, com o retorno dos acionistas? Para essa finalidade 

será estudada a variável latente Profitability e sua relação com a geração de resultado para o 

acionista. Serão determinadas 7 variáveis observadas para refletir a variável latente 

Profitability, descritas na tabela 1.  

- Liquidez (Liquidity) 

http://conceitos.com/inovacao/
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A liquidez refere-se à capacidade que possui uma empresa em relação ao cumprimento de suas 

obrigações financeiras em tempo hábil, como discorrem Brealy et al. (2001) apud Hofer e 

Carton (2006). Os ativos captados pela empresa são líquidos, ou seja, quando podem ser 

convertidos de maneira rápida e mais econômica em valores pecuniários. 

Para Correia e Amaral (2012), a Liquidez da empresa traduz-se na folga financeira de caixa, 

refletindo na liquidez de suas ações em bolsa. Comumente, as ações com bons índices contábeis 

são mais atrativas aos investidores, o que traz maior liquidez dessas ações. Com isso, o 

investidor pode maximizar sua função ao se posicionar no mercado em relação à liquidez (risco) 

e rentabilidade contábil (retorno). 

Torna-se complexo quando se reúnem as duas dimensões numa análise conjunta, a rentabilidade 

e a liquidez. No que se refere ao contraponto das medidas de rentabilidade e as decisões tomadas 

pelos gestores financeiros, cuja intenção é a de aumentar a liquidez e a segurança dos 

investimentos operacionais, encontram-se aquelas decisões voltadas para o aumento da 

rentabilidade medida com relação ao Patrimônio Líquido ou ROE.  

Nessa ótica, tem-se o trade-off entre a rentabilidade e a liquidez das empresas, elemento 

relacionado à engrenagem financeira, já que a rentabilidade reforça a liquidez e a liquidez 

ajustada promove rentabilidade futura (PEROBELLI et al., 2006; KIM et al., 1998; LIMA e 

RIBEIRO, 2008). O trade-off é um dos recursos do patrimônio líquido para financiar ativos 

circulantes. No caso de empresas com baixo grau de alavancagem financeira, tende a reduzir o 

retorno sobre o capital dos acionistas, pois os ativos circulantes não são rentáveis quanto os 

ativos fixos e os recursos próprios tendem a ser mais dispendiosos do que os de terceiros. Por 

este lado, a redução do CCL, concomitante com o aumento da alavancagem financeira, agrega 

elementos de risco e retorno à operação da empresa, podendo assim obter maiores rendimentos 

(LIMA e RIBEIRO, 2008). 

Assim, uma liquidez (liquidity) equilibrada corporativa atrairá o capital externo. Nota-se que a 

variável dependente retorno dos acionistas pode aumentar o constructo latente liquidity, que 

aumentará por intermédio das suas variáveis observáveis. Com o constructo Rentabilidade 

(Profitability) o aumento acontece em diferentes proporções para a variável estudada.  

 

- Crescimento (Growth) 



27 

 

 

 

Em relação ao crescimento, embasou-se na definição de Hoffer e Carton (2006, p. 45) e dos 

autores citados por eles, ao discorrer a respeito de medidas de crescimento, que tecem sobre o 

constructo enunciado como componente crítico e díspar da organização de desempenho 

financeiro, como: BRUSH e VANDERWERF (1992), CAMERON, (1986), MURPHY, et al. 

(1996); TSAI et al. (1991), VENKATRAMAN e RAMANUJAM (1987). 

Capon et al. (1990), por meio de estudos vinculados ao desempenho, argumentam que a taxa 

de crescimento de venda consiste num indicador de desempenho normalmente aceita. 

Descobriram que o crescimento das vendas é intrinsecamente ligado de modo positivo a outras 

medidas de desempenho financeiro da empresa.  

Castrogiovanni (1991) observa que em ambientes aprazíveis a capacidade da empresa de 

explorar produto-oportunidades de mercado é medida pela taxa de crescimento de vendas. 

Castrogiovanni e Edelstein (1992) ressaltam que em ambientes hostis a capacidade da empresa 

para manter ou aumentar o nível de vendas e participação de mercado, em que há aumento de 

competição (nacional e internacionalmente), é um indicador de desempenho aceito de 

sobrevivência e ajuste de curto prazo. 

Hoffer e Carton (2006) chamam a atenção para o fato de que alguns pesquisadores, , mesmo 

certificados destas questões inerentes ao mercado, arriscaram ao empregar as medidas de 

rentabilidade e as medidas de crescimento (calculado em termos absolutos e em percentagem) 

com a finalidade de descrever o desempenho financeiro de uma organização. Drucker (1954), 

apud Hoffer e Carton (2006), incluiu a capacidade de uma organização para continuar a atrair 

o capital como uma dimensão crítica do desempenho. Para ele, o crescimento no total de ativos 

pode ser considerado uma medida de eficácia organizacional. 

Para Carton (2004), as medidas de crescimento são calculadas por meio das variações nos 

percentuais nos totais de ativos operacionais, vendas, despesas totais e operacionais. As 

medidas de crescimento são examinadas como o intuito onde o próprio crescimento é a variação 

que se deseja medir. O tamanho geralmente é usado em termos absolutos como uma variável 

de controle e não uma variável de resultado. 

A taxa de crescimento do total de ativos também se muniu de forma expressiva da informação 

relativa. O crescimento das vendas tem sido utilizado de acordo com a sua tradição, como um 

indicador de desempenho organizacional. Alguns pesquisadores têm se valido do crescimento 
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do total de ativos também como um indicador do desempenho organizacional. Apesar de 

obtenção de recursos de folga foi demonstrada a sua associação em níveis mais altos de 

desempenho da empresa (CHAKRAVARTHY, 1986), tornando perceptível a taxa de 

crescimento dos ativos fornecidos de forma elevada, em relação às informações sobre retorno 

aos acionistas e a taxa de crescimento das vendas.  

Assim como os constructos Liquidity e Rentability, o constructo Growh necessita é indutor de 

atração do capital externo, e da mesma forma conclui-se que a variável dependente retorno dos 

acionistas aumenta, e o constructo latente Growth aumentará por meio do crescimento das suas 

variáveis observáveis, em diferentes proporções para a variável estudada. 

Na Tabela 1 constam as proxies utilizadas para a construção do Modelo testado. 

 

 

Tabela 1: Descrição das variáveis dependentes e independentes 

 

 

Fonte: Autor. 
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Em síntese, podem ser obtidas várias conclusões em relação aos sinais esperados das variáveis 

observáveis estudadas (Tabela 2).  

 

Tabela 2: Variáveis dependentes e Sinais esperados  

 

Fonte: Autor. 

3.2 Modelo e Amostra do estudo 

Hamman et al., (2013) examinaram 37.272 observações anuais de empresas e concluíram 

usando a técnica de análise fatorial, que os fatores Liquidez, Rentabilidade, Crescimento e 

Performance de desempenho de ações apresentam-se confiáveis em seus construtos, validade 

discriminante entre eles e estabilidade no tempo, na amostra analisada.  

Segundo TÜREL, TÜREL e NEEDLES (2012), em um estudo na Turquia replicando um estudo 

nos Estados unidos, Índia e Austrália, empresas de melhor performance possuem atributos de 

liquidez, rentabilidade, e superioridade na gestão de ativos (que pode ser medida por 

crescimento de ativos, por exemplo).  

Como visto anteriormente, por um lado, Hamman et al. (2013) concluem que liquidez, 

rentabilidade, crescimento e geração de retorno do acionista são constructos independentes 

robustos, por outro lado, Turel, Turel e Needles (2012) demonstram que empresas que 

apresentam melhores indicadores de liquidez, rentabilidade e crescimento geram maior retorno 

em diferentes épocas, o que torna a aplicação do uso do Sistema de Equações Estruturais (SEM) 

essencial para se verificar a relação. 
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Pode-se sintetizar o modelo testado na Figura 1 a seguir:  

 

Figura 1: Modelo de Desempenho Financeiro Fonte: Hofer e Carton, (2004, p.183) 

 

Do ponto de vista de dados, analogamente à Hofer e Carton (2006), este trabalho utilizou a base 

de dados da Compustat, em face da disponibilidade pública financeira das empresas e da 

abrangência setorial e temporal. Foram extraídos demonstrativos financeiros (balanços 

patrimoniais e DRE) entre 1o de janeiro de 2011 e 31 de dezembro de 2014. A pesquisa contou 

inicialmente com 6.579 empresas, selecionando-se 609 delas que contaram com todas as 

informações no período, dos 15 indicadores. 
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4 RESULTADOS 

As análises foram posteriormente divididas em três fases. Estes estudos seguiram os modelos 

do Apêndice B1: 

1 Modelo com três variáveis latentes para os anos de 2011, 2012, 2013 e 2014 (Básico).  

Modelo com três variáveis latentes para os anos de 2011, 2012, 2013 e 2014 (bootstrap). 

2 Modelo com três variáveis latentes e variável de controle faturamento: proxy de tamanho, 

para controlar sua influência nos anos de 2011, 2012, 2013 e 2014 (Básico). 

Modelo com três variáveis latentes e variável de controle faturamento: proxy de tamanho, 

para controlar sua influência nos anos de 2011, 2012, 2013 e 2014 (bootstrap). 

2 Modelo com três variáveis latentes e variável dependente Shareholder return defasada em 

um ano, para verificação se as variáveis do ano impactam o retorno do ano seguinte de 

2011-2012, 2012-2013 e 2013-2014. 

A seguir, são apresentadas tabelas com os resultados resumidos. Os modelos detalhados de 

forma gráfica de Equações Estruturais constam do Apêndice B1.  

Tabela 3 – Coeficientes de Regressão Padronizados (β), significância (t) e R2 

ANO 2011 2012 2013 2014 

GROWTH 0,12 (2,93) 0,09 (2,74) 0,24 (4,69) 0,15 (3,93) 

LIQUIDITY 0,07 (1,04) 0,29 (5,02) 0,12 (1,77) 0,17 (3,40) 

PROFITABILITY 0,28 (4,86) 0,01 (0,11) 0,03 (0,38) 0,20 (5,46) 

TSR  12,4% 9,8% 8,1% 12,9% 
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Tabela 4 – Variância e Confiabilidade 

 

As variáveis latentes foram construídas de forma reflexiva. A variável Growth por exemplo, 

apresenta os indicadores G1, G2 e G3 descritos anteriormente.  

O modelo pressupõe que as três variáveis latentes sejam formativas da variável observada Total 

Shareholder Return (TSR).   

Como as três variáveis latentes apresentaram uma estimativa de variância média (AVE) 

superior a 0,5 em todos os casos e todos os anos exceto para liquidity em 2014, e um composto 

de confiabilidade (Reliability) superior a 0,7 com exceção de Liquidity em 2014, pode-se inferir 

que o modelo de mensuração é adequado. Já os coeficientes de regressão (tabela 3a ) são 

algumas vezes baixos ou não significantes a 95% (Liquidity 2011 e 2013, Profitability 2012 e 

2013) e adequados em 2014.   

 

A repetição do modelo anualmente (invariância configuracional) e os dados obtidos confirmam 

que as variáveis estudadas nessa amostra de empresas e período de tempo são formadoras de 

valor ao acionista, corroborando Hamman et al., (2013) e Turel, Turel e Needles (2012), tanto 

na identificação das variáveis latentes como na relação entre elas para a geração do valor.  

Há de se notar que os três constructos reunidos explicam o retorno dos acionistas entre 8,1% 

Fonte: Autor. 

em 2013 a  12,9% no ano de 2014. Entretanto, deve-se considerar que neste estudo foram  

selecionados apenas três constructos, muito inferior ao proposto por Hofer e Carton (2006) que 

adicionaram alavancagem, eficiência, medidas de mercado, entre outros relevantes ao DFO.  

AVE AVE AVE AVE AVE Confiabilidade Confiabilidade Confiabilidade Confiabilidade

Ano 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014

Growth 0,60 0,85 0,54 0,70 0,81 0,94 0,77 0,87

Liquidity 0,74 0,65 0,64 0,51 0,85 0,79 0,77 0,57

Profitability 0,62 0,53 0,54 0,70 0,91 0,85 0,88 0,94
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Vale esclarecer que, uma das suposições levantadas quando se iniciou o processo de pesquisa 

era de que as variáveis latentes Rentabilidade, Crescimento e Liquidez seriam relevantes para 

empresas que tivessem bom retorno dos acionistas. Como as correlações se mostraram 

consistentes, mas com fatores baixos, ressalta-se a necessidade de outros estudos com outros 

modelos que consideram um maior número de variáveis. 

Hofer e Carton (2006) entre outros propõem que o tamanho da empresa possa influenciar o 

retorno do acionista. Dessa forma, foi incluída a variável faturamento da empresa como proxy 

de tamanho, para se verificar o efeito dela, e principalmente, se as outras variáveis ainda 

manteriam algum poder explicativo individual e do modelo. Os resultados estão sumarizados 

na Tabela 4 a seguir, e seguem no Apêndice B. 

Tabela 5 – Fatores, Variância e Confiabilidade dos constructos com a variável faturamento 

ANO 2011 2012 2013 2014 

GROWTH 0,16 (3,97) 0,9 (2,59) 0,23 (4,53) 0,16 (3,89) 

LIQUIDITY 0,17 (3.27) 0,29 (4,92) 0,12 (0,70) 0,17 (3,40) 

PROFITABILITY 0,18 (4,70) 0,00 (0,06) 0,04 (1,91) 0,18 (4,69) 

FATURAMENTO 0,08 (2,09) 0,01 (0,36) -0,08 (2,85) 0,08 (2,4) 

TSR  13,4% 9,8% 8,7% 13,4% 

Fonte: Autor. 

A variável que mais se altera é Profitability, que perde um pouco de poder explicativo. Já as 

variáveis Growth e Liquidity pouco se alteram. Em alguns momentos, as variáveis deixam de 

ser significantes (Liquidity 2013, Profitability 2012 e faturamento 2012).  

Nos anos de 2011 e 2014 praticamente todas as variáveis reflexivas tem 95% de significância.  

Por fim, havia ainda a possibilidade de que a modelagem fosse defasada em um ano. Afinal, 

empresas que possuem rentabilidade, crescimento e liquidez no ano poderiam influenciar o 

retorno do acionista no ano seguinte.  
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A nova modelagem foi feita em três anos: as variáveis de 2011 para o TSR de 2012, as de 2012 

para o TSR de 2013 e as de 2013 para o TSR de 2014. Os modelos foram testados com e sem 

a variável de controle, faturamento (apêndice B). Os resultados não apontaram relações estáveis 

entre as variáveis latentes do ano com a variável dependente do ano seguinte. O poder 

explicativo do modelo ficou bastante comprometido, o que indica que a modelagem defasada 

não é adequada. 

A Tabela 6 a seguir apresenta os resultados esperados a partir da análise do referencial teórico 

e a comparação com o estudo mais abrangente, conduzido por Carton e Hofer (2006). 

Tabela 6: Relações esperadas entre as variáveis 

 

Fonte: Autor. 

 

Como se pontuou no decorrer do trabalho, o Modelo apresentou-se relativamente constante em 

seu poder explicativo (entre 8 e 13%), ou seja, as variáveis escolhidas explicam apenas uma 
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pequena parte do fenômeno aqui considerado. Os resultados dos testes indicam que o Modelo 

possui outras variáveis omitidas, como se previa comparando com o modelo completo de Hofer 

e Carton (2006). Assim, observou-se que para obter um resultado mais acurado em relação ao 

retorno dos acionistas é essencial a necessidade de expandir o modelo com mais variáveis 

financeiras e não financeiras, como as estratégicas e operacionais. 

  



36 

 

 

 

5 CONCLUSÃO 

Esta pesquisa se inspirou inicialmente em um modelo de Carton e Hofer (2006) com diversas 

variáveis que seriam geradoras de valor de empresas. Hamman et al., (2013) determinaram a 

existência de quatro variáveis distintas fundamentais de empresas, o crescimento, a liquidez, a 

rentabilidade e o retorno do acionista. O artigo de Turel, Turel e Needles (2012) demonstrou 

em recortes de situações econômicas diferentes, que empresas que possuem melhores 

indicadores de liquidez, rentabilidade e crescimento são mais eficientes em termos de geração 

de valor.  Surgiu, assim, a proposta deste trabalho. A de testar a relação das variáveis latentes 

de crescimento, liquidez e rentabilidade com a variável dependente de geração de valor, total 

shareholder return, uma vez que seriam as mais relevantes para empresas eficientes. 

Inicialmente foram levantadas 6.579 empresas, das quais 609 foram separadas pois tinham 

todas as informações necessárias, entre 2011 e 2014. Foram rodados painéis de Equações 

estruturais em Smart PLS anualmente, seguidos de testes de Bootstrap, aos quais foi adicionada 

a seguir uma variável de controle do tamanho da empresa (faturamento). E por fim analisou-se 

a relação com defasagem de um ano entre as variáveis independentes e a dependente.  

A principal contribuição do trabalho foi a verificação de uma pequena relação dos constructos 

de liquidez, rentabilidade e liquidez com a geração de retorno total ao acionista. As variáveis 

reflexivas em sua maioria se mantiveram no modelo ano após ano com significância, e o modelo 

explicou uma parte da geração de valor ao acionista, na ordem de 8 a 12%. Mesmo com o 

controle pela inclusão da variável faturamento, a explicação final pouco varia (cerca de 1%) e 

a modelagem se mantêm nos diferentes anos. 

Como segunda contribuição do estudo, um aspecto metodológico pouco usual na área de 

finanças, que é o uso de equações estruturais nas relações estabelecidas com as variáveis 

financeiras escolhidas e a geração do valor ao acionista.  

Por fim, o estudo da defasagem também é um fator interessante de análise, mostrando que não 

se confirma a relação entre as variáveis latentes defasadas e a variável dependente TSR. De 

certa forma, os efeitos que direcionam as variáveis latentes do ano impactam a geração de valor 

do próprio ano.  
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A seguir são enumeradas algumas limitações do trabalho que podem inspirar novas pesquisas 

nesse campo.  

6 Limitações do trabalho 

Este estudo apontou algumas limitações: 

Existem alguns autores que não consideram que o desempenho corporativo financeiro possa 

ser medido, lembrando que os executivos, os membros do conselho, a imprensa e os 

investidores procuram regularmente no Retorno Total para os Acionistas (RTA ou TSR em 

inglês) uma métrica importante de criação de valor.  O TSR, como qualquer métrica de 

desempenho, é instrutivo apenas quando os usuários entendem seus componentes. Ao atual 

desempenho corporativo, pode-se dizer que é apenas uma parte no contexto, como o TSR, 

que é fortemente influenciado por mudanças nas expectativas de desempenho futuro dos 

investidores.  Executivos e analistas com alto grau de experiência sabem da incapacidade 

de se compreender que vários componentes trabalham em conjunto, e isto pode suscitar 

expectativas irreais entre as empresas ou os seus investidores, até mesmo dirigir as empresas 

à procura de mais crescimento ou assumir mais risco, sem qualquer criação de valor 

(DEELDER et al., 2008). Neste sentido, surge limitação, notadamente, da aplicação do 

Modelo estudado, considerada de forma inexpressiva, diante de uma ampla pesquisa, que 

abre novas perspectivas de estudos no campo de medição do desempenho global 

corporativo, cujas dificuldades e aprimoramentos considerados necessários foram 

registrados aqui como contribuição futura. 

 Concentrou-se apenas em organizações listadas na bolsa de valores porque a dimensão 

desempenho do mercado é aplicável apenas a essas organizações. Assim, a questão da 

validade de um modelo hipotético também para organizações que não possuem ativo no 

mercado de capitais permanece sem resposta.  

 Diversos pesquisadores de finanças determinam que a variável dependente TSR é 

influenciada pelas expectativas dos investidores e não por indicadores de desempenho, 

e novamente aqui surge uma limitação deste estudo.. 

 A obra de Hofer e Carton (2006) apresenta uma complexidade multidimensional de 

modelagens de constructos e de suas respectivas variáveis no que rege o DFO. Ao 

optarem pelo teste da relação de um dos modelos apresentados por eles, com apenas três 
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constructos, não trouxeram resultados satisfatórios. O que enriqueceria o trabalho seria 

a comparação dos resultados do modelo com três constructos e o modelo proposto por 

Hofer e Carton.   

 Este estudo se iniciou com o total de 6.579 empresas, mas foram selecionadas apenas 

609 empresas, depois do balanceamento de dados, para realização do teste estatístico. 

Isto pode ter contribuído também com a dificuldade de generalização deste estudo.  
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE B1: Resultados da Estatística descritiva no período de 2011 a 2014 

 

Abaixo estão sumarizados os resultados da Estatística descritiva no período de 2011 a 2014 

(Tabelas 7 a 10), cujos diagramas que subsidiaram a confecção das tabelas encontram-se no 

Apêndice B. 

Tabela 7: Tabela de Estatística descritiva ano 2011. 

Variável Obs Média Desv. Padrão Min Max 

            

vd 609 0.0145 0.3059 -0.7555 1.1516 

p1 609 4.7045 7.0378 -59.5872 24.7976 

p2 609 10.6940 16.2633 -155.8830 62.4084 

p3 609 7.0000 11.0988 -89.7788 37.4592 

p4 609 0.0721 4.3830 -93.4422 34.3851 

            

p5 609 0.2023 0.1158 -0.4010 0.7355 

p6 609 0.0567 0.0995 -0.8317 0.3535 

p7 609 0.1121 0.1013 -0.3870 0.5365 

li1 609 0.2188 0.1879 -0.6599 1.5408 

li2 609 0.0593 0.1570 -0.7884 0.9755 

            

li3 609 0.6278 7.3039 -21.1053 142.3348 

g1 609 0.1345 0.2872 -0.4703 3.6728 

g2 609 0.1592 0.2068 -0.6907 1.6036 

g3 609 0.0958 0.2118 -0.4951 1.5576 

f 609 3040.4150 4888.9040 12.0530 29927 

 

Fonte: Autor. 
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Tabela 8: Tabela de Estatística descritiva ano 2012. 

 

Variável Obs Média Desv. Padrão Min Max 

            

vd 609 0.1516 0.3121 -0.5812 1.6072 

p1 609 4.1088 6.6922 -40.4807 22.5036 

p2 609 9.0079 15.8781 -130.1480 52.0109 

p3 609 5.9840 11.7353 -129.8190 42.9386 

p4 609 0.3135 4.5716 -16.6565 101.2857 

            

p5 609 0.1968 0.1122 -0.6552 0.8248 

p6 609 0.0336 0.4405 -10.6002 0.3518 

p7 609 0.1055 0.1460 -2.4394 0.5668 

li1 609 0.2080 0.1693 -0.8109 0.8924 

li2 609 0.0404 0.1986 -1.8024 0.5727 

            

li3 609 0.0555 2.4662 -22.7986 19.1055 

g1 609 0.0910 0.2441 -0.4046 4.6311 

g2 609 0.0670 0.2428 -0.8850 4.6445 

g3 609 0.0741 0.3033 -0.8533 6.3658 

f 609 3177.0440 5047.8310 9.5420 32484 

 

Fonte: Autor. 
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Tabela 9: Tabela de Estatística descritiva ano 2013. 

 

Variável Obs Média Desv. Padrão Min Max 

            

vd 609 0.3708 0.4168 -0.8263 2.7306 

p1 609 3.7646 6.4241 -37.5622 21.5267 

p2 609 8.1187 15.9426 -89.4343 50.9695 

p3 609 5.4682 10.3203 -89.0490 38.8327 

p4 609 0.1404 1.3484 -20.7647 20.9596 

            

p5 609 0.1849 0.1106 -0.6008 0.7102 

p6 609 0.0353 0.3448 -8.0556 0.6379 

p7 609 0.0948 0.2907 -6.5603 0.5845 

li1 609 0.1949 0.1784 -0.9228 1.2087 

li2 609 0.0504 0.1763 -1.2122 0.8681 

            

li3 609 0.1475 1.5602 -12.7768 18.5601 

g1 609 0.0892 0.2172 -0.3541 2.4518 

g2 609 0.0541 0.1544 -0.8143 1.1769 

g3 609 0.0632 0.4151 -0.7958 9.4431 

f 609 3283.5650 5172.4360 10.2790 37034 

 

Fonte: Autor. 
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 Tabela 10: Tabela de Estatística descritiva ano 2014 

 

Variável Obs Média Desv. Padrão Min Max 

            

vd 609 0.0481 0.3062 -0.7343 1.5019 

p1 609 3.4152 7.3626 -76.1386 19.9052 

p2 609 7.4525 22.9632 -291.8330 85.01966 

p3 609 5.0347 11.5269 -85.2028 37.2363 

p4 609 0.0471 0.1222 -0.7389 0.5217 

            

p5 609 0.1865 0.1155 -0.5486 0.7072 

p6 609 0.0377 0.1855 -3.2958 0.6813 

p7 609 0.0972 0.1672 -2.8065 0.5805 

li1 609 0.3180 0.5661 -0.5184 12.6552 

li2 609 0.0363 0.1897 -1.5091 0.8129 

            

li3 609 -0.4506 10.0146 -202.5040 54.1428 

g1 609 0.0860 0.2134 -0.3503 1.7161 

g2 609 0.0724 0.1509 -0.5504 1.2955 

g3 609 0.0513 0.1814 -0.6177 1.3809 

f 609 3467.0240 5391.0360 9.6200 40062 

 

Fonte: Autor. 
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APÊNDICE B2: Diagramas dos Resultados e Análises Estatísticas (2011 A 2014) 

Neste Apêndice apresentam-se oito diagramas que serviram de base para as construções das tabelas apresentadas no decorrer do trabalho, ilustrando 

o resultado final dos testes para medição do Modelo escolhido.  

 Modelo com as 3 variáveis latentes para os anos de 2011, 2012, 2013 e 2014 (Básico)

2011

2012

2013 2014

 

Figura 2: Modelo com três variáveis latentes para os anos de 2011,2012, 2013 e 2014. 

Fonte: Autor. 
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 Modelo com as 3 variáveis latentes para os anos de 2011, 2012, 2013 e 2014 (Bootstrap)

2011

bootstrap com n=609 e 1000 
reamostragens
valores-t

acima de 1,96 é significante a 5%

2012

bootstrap com n=609 e 1000 
reamostragens
valores-t

acima de 1,96 é significante a 5%

2013

bootstrap com n=609 e 1000 
reamostragens
valores-t

acima de 1,96 é significante a 5%

2014

bootstrap com n=609 e 1000 
reamostragens
valores-t

acima de 1,96 é significante a 5%

 
Figura 3: Modelo com três variáveis latentes para os anos de 2011,2012, 2013 e 2014, com bootstrap 

 

Fonte: O autor. 
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Modelo com as 3 variáveis latentes e a variável de controle faturamento, como proxy de tamanho, para 

controlar sua influência nos anos 2011, 2012, 2013 e 2014 (Básico)

2011 2012

2013 2014

 
Figura 4: Modelo com três variáveis latentes e variável de controle faturamento: proxy de tamanho, para controlar sua influência nos 

anos de 2011, 2012, 2013 e 2014. 

 

Fonte: Autor. 
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Modelo com as 3 variáveis latentes e a variável de controle faturamento, como proxy de tamanho, 
para controlar sua influência nos anos 2011, 2012, 2013 e 2014 (Bootstrap)

 
Figura 5: Modelo com três variáveis latentes e variável de controle faturamento: proxy de tamanho, para controlar sua influência em  

2011, 2012, 2013 e 2014,  com Bootstrap. 

 

Fonte: Autor. 
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Modelo com as 3 variáveis latentes e a variável de controle faturamento, como proxy de 

tamanho, para controlar influência de um ano em outro 

2011
a VD é 
de 2012

2012
a VD é 
de 2013

2013
a VD é 
de 2014

 
Figura 6: Modelo com 3 variáveis latentes e variável de controle faturamento, como proxy de tamanho, para controlar influência de um 

ano em outro.  

 

Fonte: Autor. 
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APÊNDICE B3: Análises do Modelo com Três Variáveis Latentes e Variável de Controle Faturamento. 

 

Apresentam-se a seguir os três diagramas referentes ao enunciado deste Apêndice (Figuras 7 a 9). 

 Modelo com as 3 variáveis latentes e a variável de controle faturamento, como proxy de tamanho, 
para controlar a  influência do ano de  2011 no ano de 2012 2011

a VD é 
de 2012

 

Figura 7: Modelo com 3 variáveis latentes e variável de controle faturamento, como proxy de tamanho, para controlar a influência 

do ano 2011 no ano 2012. 

 

Fonte: Autor. 
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2012
a VD é 
de 2013

 Modelo com as 3 variáveis latentes e a variável de controle faturamento, como proxy de tamanho, 
para controlar a  influência do ano de  2012 no ano de 2013 

 
Figura 8: Modelo com 3 variáveis latentes e variável de controle faturamento, como proxy de tamanho, para controlar a influência 

do ano 2012 no ano 2013. 

 

Fonte: Autor. 
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2013
a VD é 
de 2014

 Modelo com as 3 variáveis latentes e a variável de controle faturamento, como proxy de tamanho, 
para controlar a  influência do ano de  2013 no ano de 2014 

 
 

Figura 9: Modelo com três variáveis latentes e variável de controle faturamento, como proxy de tamanho, para controlar a 

influência  do ano 2013 no ano 2014. 

 

Fonte: Autor. 
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APÊNDICE B4: Representação Estrutural do Constructo de Performance 

Financeira  

 

 

O diagrama abaixo refere-se ao detalhamento das dimensões e variáveis do 

desempenho financeiro (Figura 1), que foi construído por Hofer e Carton balizado na sua 

revisão bibliográfica, em que identificou as principais dimensões e variáveis utilizadas pelos 

pesquisadores citados na Seção 2 deste trabalho. 

 

Figura 10: Representação Estrutural do Constructo de Performance Financeira  
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Vendas por M²
Vendas por M²

Vendas Por 

Empregados

Vendas Por 

Empregados

Giro do ativo
Giro do ativo

Ativo Fixo 

Imobilizado

Ativo Fixo 

Imobilizado

Current Ratio
Current Ratio

Altmans´s Z
Altmans´s Z

Free Cash 

Flow

Free Cash 

Flow

Op. Cash Flow
Op. Cash Flow

Empregadps
Empregadps

Vendas
Vendas

Ativos
Ativos

Dívida em 

capital

Dívida em 

capital

Dívida de 

ativos

Dívida de 

ativos

WACC
WACC

∆ Despesas
∆ Despesas

∆ Empregados
∆ Empregados

 

Fonte: Hofer e Carton, (2004,p.70) 
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APÊNDICE B5: Tabelas dos Resultados e Análises Estatísticas (2011 A 2014) 

Neste Apêndice apresentam-se três tabelas com os resultados finais dos testes de medição do 

Modelo escolhido (Tabelas de 11 até 14).  

 
 
 

Tabela 11: Modelo com três variáveis latentes para os anos de 2011, 2012, 

2013 e 2014 (Bootstrap) 

  2011 2012 2013 2014 

Retorno dos Acionistas         

Profitability 4,859 0,111 0,382 5,455 

P1 151,412 113,171 5,042 122,108 

P2 56,473 85,126 5,093 33,218 

P3 105,219 85,179 5,077 108,01 

P4 0,764 0,008 1,249 37,726 

P5 19,271 13,43 5,068 38,086 

P6 35,419 1,23 2,723 7,346 

P7 17,824 7,184 2,65 9,007 

Growth 2,93 2,739 4,688 3,93 

G1 9,913 6,203 22,002 16,319 

G2 8,003 19 12,096 24,161 

G3 5,421 5,992 2,485 19,03 

Liquidity 1,036 5,024 1,764 3,403 

Li1 13,033 9,175 2,887 0,868 

Li2 10,92 8,469 6,909 12,339 

Li3 0,895 3,483 0,173 0,538 

 

Fonte: Autor 
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Tabela 12: Modelo com três variáveis latentes e variável de controle 

faturamento: proxy de tamanho, para controlar sua influência em 2011, 

2012, 2013 e 2014 (Básico) 

  2011 2012 2013 2014 

Retorno dos Acionistas 0,134 0,098 0,087 0,134 

Profitability 0,181 0,003 0,046 0,181 

P1 0,955 0,969 0,939 0,955 

P2 0,875 0,955 0,895 0,875 

P3 0,944 0,964 0,94 0,944 

P4 0,833 -0,001 0,29 0,833 

P5 0,826 0,779 0,814 0,826 

P6 0,705 0,277 0,47 0,705 

P7 0,664 0,472 0,468 0,664 

Growth 0,156 0,089 0,231 0,156 

G1 0,797 0,897 0,868 0,797 

G2 0,871 0,949 0,798 0,871 

G3 0,832 0,913 0,491 0,832 

Liquidity 0,165 0,289 0,124 0,165 

Li1 0,139 0,724 0,624 0,139 

Li2 0,995 0,736 0,941 0,995 

Li3 0,134 0,454 0,045 0,134 

NEW 0,075 0,014 -0,083 0,075 

F 1 1 1 1 

Fonte: Autor. 
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Tabela 13: Modelo com três variáveis latentes e variável de controle 

faturamento: proxy de tamanho, para controlar sua influência em 2011, 2012, 

2013 e 2014 com Bootstrap 

  2011 2012 2013 2014 

Retorno dos Acionistas         

Profitability 4,7 0,063 0,699 4,688 

P1 123,488 89,433 5,995 119,389 

P2 33,949 79,92 6,112 33,777 

P3 114,829 80,156 6,023 108,532 

P4 39,827 0,008 1,308 37,607 

P5 41,186 13,921 5,763 38,195 

P6 7,367 1,211 3,139 7,335 

P7 8,963 6,886 3,117 8,954 

Growth 3,973 2,592 4,53 3,891 

G1 17,917 6,654 21,855 17,448 

G2 25,239 12,752 12,951 24,781 

G3 18,986 6,26 2,54 18,203 

Liquidity 3,272 4,918 1,917 3,392 

Li1 0,891 9,042 2,857 0,873 

Li2 10,146 8,371 6,796 12,11 

Li3 0,561 3,565 0,168 0,571 

NEW 2,095 0,363 2,858 2,04 

F 0 0 0 0 

 

Fonte: Autor. 
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Tabela 14: Modelo com 3 variáveis latentes, Shareholder return defasada em um 

ano, para controlar influência de um ano em outro 

  2011 (VD de 2012) 2012 (VD de 2013) 2013 (VD de 2014) 

Retorno dos Acionistas 0,063 0,039 0,032 

Profitability -0,125 -0,165 0,023 

P1 0,098 0,817 0,932 

P2 0,007 0,798 0,869 

P3 0,016 0,806 0,929 

P4 -0,224 -0,554 0,012 

P5 0,052 0,637 0,842 

P6 0,595 0,282 0,585 

P7 0,826 0,492 0,591 

Growth -0,027 0,078 -0,033 

G1 0,428 0,712 0,978 

G2 0,405 0,998 0,431 

G3 0,995 0,805 0,467 

Liquidity 0,211 -0,028 0,11 

Li1 0,626 0,895 0,684 

Li2 0,954 -0,094 0,908 

Li3 0,196 -0,22 0,089 

NEW 0,026 -0,017 0,098 

F 1 1 1 

 

Fonte: Autor.
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