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Resumo 
 
O presente estudo objetivou investigar a relação entre o desempenho do valor das 
ações e os resultado operacional de empresas do setor de siderurgia. Assim, este 
trabalho foi desenvolvido com a utilização dos dados de empresas do referido 
segmento econômico, disponibilizados na CVM.1 Para isso, foram extraídos os 
dados financeiros das dez maiores empresas do tipo sociedade anônima, listadas na 
Revista Exame Maiores e Melhores de 20142 e confrontadas com as informações 
relativas ao valor das ações dessas empresas na Bovespa3, no período de 2009 a 
2013. Porém de todas as empresas divulgadas na mencionada revista, somente 
sete são de capital aberto que negociam ações na BM&F Bovespa3 e disponibilizam 
os dados na CVM.1 Dessa forma, para proporcionar suporte bibliográfico/teórico à 
pesquisa, foram expostos conceitos sucintos sobre a legislação concernente às 
empresas de capital aberto e aos demais tipos de sociedades, assim como sobre as 
análises das demonstrações contábeis. A metodologia aplicada, portanto, tem a 
característica de um estudo empírico, de natureza descritiva e comparativa, pois os 
dados foram colhidos da realidade vivenciada pelas empresas. Após o tratamento 
dos dados obtidos, a análise foi delineada por meio de gráficos comparativos e, por 
meio deles, verificou-se que os percentuais sobre as variações das ações não 
acompanharam em todos os casos os percentuais das variações dos resultados 
operacionais de todas as empresas em estudo, no período analisado. Desse modo, 
concluiu-se que não é possível afirmar categoricamente que os resultados 
operacionais tenham exercido influência sobre a variação dos valores das ações das 
respectivas empresas. 
 
Palavras-Chaves: Ações, Sociedade Anônima, Siderurgia, Demonstrações 
Contábeis, Análise, Resultado Operacional. 
 

Abstract 
 
The present study aimed to investigate the relationship between the performance of 
shares value and the operating result of steel companies. Thus, this research was 
developed using data of the economic sector enterprises, available at CVM. 
Thereunto, it were extracted financial data of the ten largest publicly traded 
companies, listed in the Exame Bigest and Better of 2014 magazine and confronted 
with the information relating to the shares value of these companies on Bovespa, in 
the period from 2009 to 2013. However, of all the companies disclosed in the 
magazine, only seven that negotiate shares on the BM&F and provide data on CVM 
are public companies. Thereby, to provide bibliographic/treorist support for this 
research, concepts concerning legislation of public companies and other types of 
companies were exposed, as well as the analysis of financial statements. The 
methodology applied, therefore, is characterized as an empirical study, of descriptive 
and comparative nature, since the data were collected from the reality experienced 
by these companies. After the processing of the obtained data, the analysis was 
delineated by means of comparative graphics through which it was found that the 
percentages of variations of the actions not followed in all cases the percentages of 
variation of operating income of all the study companies, during the analyzed period. 
Thus, it was concluded that it is not possible to affirm categorically that the operating 
result has exerted influence on the variation of the shares value of the respective 
companies. 
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Introdução 
 
Com a expansão do mercado de ações e da crescente competitividade entre as 
empresas, as publicações das demonstrações contábeis são de fundamental 
importância para os investidores. O fortalecimento do mercado de capitais exige que 
as empresas divulguem suas informações de forma padronizada e confiável, uma 
vez que essas informações devem ser base para a tomada de decisão, tanto do 
investidor interno, como do externo.  
Nesse sentido, o propósito deste trabalho é apresentar uma análise sobre o 
desempenho operacional das empresas de capital aberto do ramo de siderurgia e 
sua influência sobre o valor de suas ações. Assim, neste estudo, está sendo 
levantado o seguinte questionamento: “Em que medida o resultado operacional 
impacta na performance do valor de ações das empresas de capital aberto 
relacionadas na revista Exame Maiores e Melhores de 2014?”. 
Assim, este estudo consistiu em investigar a relação entre o desempenho do valor 
das ações e o resultado operacional das empresas do setor siderúrgico. O trabalho 
foi desenvolvido por meio da utilização dos dados financeiros das referidas 
empresas disponibilizados na CVM.1 Para tanto, o propósito seria a utilização dos 
dados das dez maiores empresas de capital aberto, listadas na Revista Exame 
Maiores e Melhores de 2014 correlacionando-os com os dados divulgados pela 
Bovespa no ano de 2009 a 2013. Porém de todas as empresas divulgadas na 
mencionada revista, somente sete empresas são de capital aberto que negociam 
ações na BM&F Bovespa3. Dessa forma três empresas foram descartadas deste 
estudo. Nesse propósito a pesquisa foi delineada tendo como objetivo principal 
analisar por meio das demonstrações contábeis os resultados operacionais dessas 
empresas o valor das ações no período de 2009 a 2013. 
Dessa forma, para consecução do objetivo principal, foram trabalhados os seguintes 
objetivos específicos: (i) proceder a uma revisão bibliográfica a respeito do tema, 
para oferecer suporte ao assunto sob estudo; (ii) extrair do site da CVM1 as 
demonstrações contábil das empresas em estudo, no período de cinco anos (2009 a 
2013); (iii) proceder à análise dos valores constantes das demonstrações contábeis 
dessas empresas, especificamente, com relação ao Resultado Operacional e a 
evolução do valor de suas ações; (iv) elaborar o cálculo dos principais indicadores 
financeiros e compará-los com a evolução do valor das respectivas ações ao longo 
do período sob análise. Porém, o trabalho está delimitado apenas as sete empresas 
de capital aberto que obtiveram maior faturamento, segunda a Revista Exame 
Maiores e Melhores de 2014,2 que negociam ações na BM&F Bovespa3 e 
disponibilizam os dados na CVM.1  
Para tanto, foi aplicado neste trabalho a metodologia de pesquisa do tipo 
descritivo/comparativo para se conseguir responder ao problema de pesquisa. Os 
dados foram coletados, tratados e analisados, chegando-se a conclusão de que 
houve, sim, alguma tendência de que o lucro operacional das empresas tenha 
acompanhado a evolução do valor das ações, mas, pelos resultados obtidos no 
período analisado (2009 a 2013), não se pode asseverar taxativamente que o 
Resultado Operacional das empresas tenha exercido influência sobre a variação do 
valor de suas respectivas ações. 
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Materiais e Métodos 
 
Por meio das demonstrações contábeis extraem-se informações relevantes sobre a 
situação patrimonial e sobre os resultados da empresa. As demonstrações contábeis 
apresentam os resultados da atuação da administração na gestão das entidades e 
sua capacitação na prestação de contas quanto aos recursos que lhes foram 
confiados.  
De todas as demonstrações contábeis destacam-se o balanço patrimonial (BP) que 
tem por finalidade apresentar a posição financeira e patrimonial da empresa em 
determinada data, representando, portanto, uma posição estática; e, a 
demonstração de resultado do exercício (DRE), que retrata os aumentos e as 
reduções causadas no Patrimônio Líquido pelas operações da empresa, retratando, 
por conseguinte, uma posição dinâmica num determinado período, denominado 
exercício financeiro.(MATARAZZO, 2003).4 
Conforme o art. 187 da Lei nº 6.404/76,5 para fins de publicação, a ordem de 
apresentação dos itens da DRE são respectivamente: Receitas, Custos e Despesas. 
Há outras demonstrações contábeis quais sejam: a Demonstração das Mutações do 
Patrimônio Líquido (DMPL) que evidencia num determinado período, as mutações 
nos resultados da entidade, e têm como objetivo facilitar a visualização das 
modificações ocorridas nos componentes do Patrimônio Líquido, e pode substitui a 
demonstração de Lucros e prejuízos acumulados; a Demonstração do Valor 
Adicionado (DVA) que é um relatório que evidencia o quanto de riqueza uma 
empresa produziu, isto é, o quanto ela adicionou de valor aos seus fatores de 
produções, e o quanto e de que forma essa riqueza foi distribuída entre 
empregados, Governo, acionistas, financiadores de Capital, bem como a parcela de 
riqueza não distribuída (SILVA, 2010).6 
 
Análise das Demonstrações Contábeis 
 
A análise das demonstrações contábeis tem o propósito de “oferecer um diagnóstico 
sobre a real situação econômico-financeira da organização, utilizando relatórios 
gerados pela Contabilidade”, além de outras informações indispensáveis à análise 
Conforme (LUNELLI, 2013, p. 1).7 De acordo com Matarazzo4 (2003, p. 147) um 
índice é como uma vela acesa num quarto escuro. Ainda segundo o mesmo autor, 
índice é a relação entre contas ou grupo de contas das Demonstrações financeiras, 
que visa evidenciar determinado aspecto da situação econômica ou financeira de 
uma empresa.  
 
 
 

Metodologia 
 
Conforme Vergara10 (2013, p. 42), pesquisa metodológica é o “estudo que se refere 
a instrumentos de captação ou de manipulação da realidade. Está, portanto, 
associada a caminhos, formas, maneiras, procedimentos, modelos para atingir 
determinado fim”. Neste trabalho estão englobados instrumentos metodológicos 
utilizados para apurar um resultado de uma pesquisa comparativo-descritiva, pois 
tem como objetivo principal investigar a relação entre o desempenho do valor de 
ações e resultado operacional de empresas do setor de siderúrgico.  
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O trabalho foi desenvolvido por meio da utilização dos dados de empresas do 
segmento do ramo siderúrgico, disponibilizados na CVM.1 Para tanto, foram 
utilizados dados de dez empresas de capital aberto, listadas na Revista Exame 
Maiores e Melhores de 20142 correlacionadas na Bovespa no ano de 2009 a 2013. 
Porém de todas as empresas divulgadas na referida revista, somente sete empresas 
são de capital aberto que negociam ações na BM&F Bovespa3 e disponibilizam os 
dados na CVM.1 Esses dados foram submetidos a um estudo comparativo com a 
variação dos valores das ações das respectivas empresas para que, dessa forma, 
pudesse conseguir obter a obtenção da resposta do problema de pesquisa e, 
consequentemente o cumprimento do objetivo principal do estudo. 
A Metodologia utilizada para execução deste estudo, quanto à investigação foi do 
tipo comparativo/descritivo, pois foi apurado o desempenho das empresas num 
determinado período.  
Quanto ao universo e a amostra foram aplicados os conceitos de Vergara9 (2009, p. 
46), quando afirma que o universo corresponde a “um conjunto de elementos que 
possuem a características que serão objeto de estudo”. A amostra, por conseguinte, 
é constituído por uma parte desse universo. Assim, o universo desta pesquisa 
corresponde às empresas do ramo de siderurgia e a amostra representa as dez 
maiores sociedades anônimas desse ramo divulgadas pela revista Exame Maiores e 
Melhores de 20142, com relação ao faturamento delas.  
Consequentemente, a documentação investigada foi composta dos demonstrativos 
contábeis/financeiro das empresas sob estudo no período dos últimos cinco anos, ou 
seja, de 2009 a 2013, bem como as informações dos valores das ações dessas 
empresas, obtidas no site da BM&F Bovespa.  
No caso deste estudo, portanto, a análise foi efetuada na tentativa de evidenciar as 
relações existentes entre o valor de mercado das ações das empresas em estudo e 
o desempenho operacional delas, no mesmo período.  
 

Resultados e Discussões 
 
Este estudo foi desenvolvido, como já mencionado, com as dez empresas de capital 
aberto do ramo de siderurgia que tiveram maior faturamento em 2013, relacionadas 
na revista Exame Maiores e Melhores de 2014. Porém após uma analise mais 
detalhada sobre as empresas, foi verificado que das 50 empresas do ramo 
siderúrgico divulgados na revista exame Maiores e Melhores de 20142 somente sete 
empresas são de capital aberto que negociam ações na BM&F Bovespa3 e 
disponibilizam os dados na CVM1. Para efeito de delimitação do estudo, a 
comparação entre as variações dos resultados operacionais e as variações do valor 
das ações das empresas se deu apenas no período de 2009 a 2013. 
 
Resultado Operacional versus Valor Das Ações 
 
Ao comparar a evolução do Resultado Operacional das empresas em estudo com a 
evolução do valor das respectivas ações verificou-se o seguinte resultado: 
 
Lucro Operacional das Empresas 
O Lucro Operacional das empresas é considerado o resultado das atividades, 
principais ou acessórias, que constituam objeto da pessoa jurídica. 
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Assim, a partir dos dados financeiros extraídos do site da CVM1, foram constatados 
os seguintes valores nominais relativos ao resultado operacional de cada empresa, 
no período pesquisado: 
 
Quadro 1 – Resultado Operacional das Empresas 

Lucro Operacional (em R$) 2009 2010 2011 2012 2013 

Companhia Siderúrgica Nacional 3.314.797 4.998.346  5.756.922 418.569  608.155 

Usinas Siderúrgicas de Minas 
Gerais S/A 

1.006.882 1.902.463  625.852 -307.587  700.880 

Paranapanema S/A 17.683 24.560  -46.604 -209.832  160.143 

Tupi S/A 219.227 191.693  278.257 102.630  123.017 

Gerdau S/A 1.106.393 3.644.552  2.879.008 2.348.205  2.754.423 

Cia. De Ferro Ligas da Bahia – 
Ferbasa 

695 125.956  62.327 69.968  76.466 

Metisa Metalúrgica Timboense 
S/A 

29.621 24.952  17.252 22.275  23.435 

Fonte: elaborado pelos autores 
Observa-se que em 2010 somente as empresas Tupy e Metisa não obtiveram 
crescimento no lucro operacional comparado ao ano anterior. A única empresa que 
teve crescimento no lucro operacional no ano de 2011 foi a CSN. As demais 
empresas tiveram redução no seu lucro operacional comparado ao ano anterior.  
No ano de 2012 somente as empresas Gerdau, Ferbasa e a Metisa tiveram 
crescimento no seu lucro operacional. As demais empresas tiveram uma queda 
considerável no seu lucro operacional. Já no ano de 2013 todas as empresas 
tiveram crescimentos no seu lucro operacional que superavam o ano anterior (2012), 
à exceção da empresa Paranapanema S.A. 
 
 
Valor das Ações das Empresas 
De igual modo, a partir dos dados financeiros extraídos do site da CVM, foram 
constatados os seguintes valores nominais das ações de cada empresa, no período 
pesquisado: 
Quadro 2 – Valor das ações das Empresas em R$ por ano 

Evolução das ações (em R$) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Companhia Siderúrgica Nacional 29,00 55,23 26,67 14,98 11,86 14,48 

Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S/A 25,85 49,30 21,35 17,15 13,65 12,40 

Paranapanema S/A 2,59 6,64 5,01 2,95 4,96 5,21 

Tupi S/A 10,99 0,01 25,50 27,90 49,49 21,00 

Gerdau S/A 20,60 34,92 26,80 17,91 22,90 23,40 

Cia. De Ferro Ligas da Bahia - Ferbasa 6,70 11,76 12,50 10,50 10,51 19,00 

Metisa Metalúrgica Timboense S/A 80,00 80,00 42,00 60,00 60,00 60,00 

Fonte: elaborado pelos autores 
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Observa-se que no ano de 2009 somente a empresa Tupy não obteve crescimento 
nos valores das suas ações. Já, em 2010, somente a empresa Tupy obteve 
crescimento no valor de suas ações. Em 2011, os valores das ações das empresas 
continuaram em queda, com exceção das empresas Tupy e Mertisa. Em 2012, as 
empresas Paranapanema e Tupy obtiveram o maior crescimento desde 2008. Em 
2013, comparando os valores das empresas analisadas, somente a empresa 
Ferbasa teve crescimento nos valores das ações comparados todos os anos 
analisados. 
 
Lucro Operacional versus Valor das ações das Empresas 
 
Ao confrontar os valores apresentados no quadro 1 com os valores constantes do 
quadro 2, foram verificadas as seguintes situações, pela comparação entre a 
evolução do Resultado Operacional e a evolução do valor das ações de cada 
empresa: 
 
 

 
Fonte: Elaborado pelos autores 
Por outro lado, não se pode afirmar a mesma coisa quando se tratou da variação do 
valor das ações, conforme demonstra o gráfico 16 a seguir. Observa-se que as 
empresas Tupi S. A. apresentou uma performance muito diferente das demais, 
principalmente no ano de 2012, quando teve uma acentuada variação (450%). 
Porém no ano seguinte essa variação caiu para 191%, o que ainda continuou 
elevada, em relação às demais empresas. 
A empresa Ferbasa acompanhou a tendência das demais empresas nos anos 2009 
a 2012, mas em 2013 apresentou maior variação para cima (de 157% para 284%). 
 
 
 

Conclusão 
 
Este estudo teve o propósito de apresentar uma análise sobre o desempenho 
operacional das empresas de capital aberto do ramo de siderurgia e sua influência 
sobre o valor de suas ações. Para delimitação do escopo do trabalho foi levantado, 
por intermédio da revista Exame Maiores e Melhores de 20142, dez empresas do 
tipo sociedade anônima do ramo siderúrgico, que obtiveram maior faturamento, cujo 
objetivo principal consistiu em analisar por intermédio das demonstrações contábeis 
os resultados operacionais dessas empresas o valor das ações no período de 2009 
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a 2013. Dessas dez empresas, observou-se que três delas não negociavam ações 
na BM&F Bovespa3, motivo pelo qual foram excluídas do estudo. 
Assim, para dar suporte à pesquisa, o referencial teórico foi constituído de definições 
sucintas sobre as demonstrações contábeis e suas análises sob os aspectos 
financeiros econômicos e patrimoniais, sobre os tipos de sociedades, sobre ações e 
sobre a distribuição de lucros e dividendos. Em continuação, para a realização dos 
processos de pesquisa foram extraídas as demonstrações financeiras das empresas 
em estudo divulgadas no site da Comissão de Valores Mobiliários (CVM)1 e, a partir 
dessas informações, foram transferidos para planilhas eletrônicas os dados 
referentes aos valores das ações e aos resultados operacionais relativos ao período 
em análise (2009 a 2013). 
A partir de então, foram realizados os cálculos dos percentuais das variações e 
transformados em gráficos para melhor visualização dos resultados, que foram 
transcritos neste trabalho. A partir desse procedimento foi elaborada a análise dos 
resultados constatando-se, quanto às variações do Resultado Operacional, que as 
empresas apresentaram performances semelhantes ao longo do período analisado. 
Porém, não se pode afirmar as mesmas ocorrências quando se tratou da variação 
do valor das ações, pois duas das sete empresas, a Tupi S. A. e a Ferbasa, tiveram 
performance diferente das outras cinco empresas.  
Quanto à comparação entre a variação dos resultados operacionais com as 
variações do valor das ações, individualmente, por empresa, verificou-se pelos 
percentuais obtidos no período analisado que não se pode afirmar que as variações 
do valor das ações tenham sido influenciadas pelo resultado financeiro de cada 
empresa, porque, apesar ter havido algum indício de correlação das tendências, a 
evolução dos resultados operacionais não acompanhou a evolução da variação do 
valor das ações.  
Diante do exposto, conclui-se que o objetivo do estudo foi atendido, pois foi 
elaborada a análise sobre o desempenho operacional das empresas de capital 
aberto do ramo de siderurgia e sua influência sobre o valor de suas ações. Tem-se, 
também como respondido o problema de pesquisa, pois se concluiu que não foi 
possível afirmar categoricamente que os resultados operacionais tenham exercido 
influência sobre as variações do valor das ações, uma vez que os percentuais sobre 
as variações das ações não acompanharam em todos os casos os percentuais das 
variações dos resultados operacionais de todas as empresas em estudo, no período 
analisado. 
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