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1. RESUMO 

Estudos no setor financeiro indicam que a presença de experts em finanças é um fator 

de potencial redução de riscos e aumento de retornos financeiros. O objetivo deste 

projeto de pesquisa é examinar o setor de processamento de alimentos brasileiro e medir 

como os níveis de retorno financeiro se relacionam com a presença de experts em 

finanças nos conselhos administração. Os resultados obtidos indicam relação positiva de 

5% entre as variáveis estudadas. No entanto, não houve relevância estatística. 

2. INTRODUÇÃO 

Especialistas em finanças que participam do conselho de administração apresentam 

maior facilidade para obter informações e exercer controle sobre os diretores executivos. 

Especialistas independentes com expertise em finanças podem incrementar os níveis de 

retorno sobre os investimentos. Estudos anteriores no contexto do setor bancário 

sugerem que acionistas podem se beneficiar com maiores dividendos se houver a 

participação efetiva de especialistas de finanças nas tomadas de decisão (Archarya et 

al., 2010; Keeley, 1990). Não obstante, os indicativos se encontram ainda em fase de 

amadurecimento. Ademais, não existe estudo específico no setor de alimentos no 

contexto brasileiro ou internacional. O presente estudo visa preencher esta lacuna.  

3. OBJETIVOS DA PESQUISA 

Objetivo desta pesquisa é examinar a existência e a natureza da relação entre a formação 

financeira do conselho de administração e performance de retornos sobre investimentos 

da empresa.  

4. METODOLOGIA 

Um modelo de regressão linear será desenvolvido e examinado para se estimar os 

parâmetros desconhecidos (COELHO & CUNHA, 2007). A variável explicativa Y: 

expertise financeira é calculada pelo indicador abaixo. 

ExFin = (Quantidade de Especialistas em Finanças / Quantidade Total dos Membros do 

Conselho) 

Onde ExFin (expertise financeira) é determinada por: 1) Formação específica e 2) 

Experiência como executivo em finanças (cf. Badolato et al, 2014). 



A variável explicada X: retorno sobre investimento será analisada pelo indicador que 

segue.  

RInvest = (receitas financeiras/ ativos financeiros) 

Onde RInvest é determinada pela soma de Aplicações Financeiras (Ativo Circulante e 

Ativo Não Circulante) e Investimentos, identificados como Ativos Financeiros que divide 

as Receitas Financeiras acusadas na Demonstração do Resultado.  

5. DESENVOLVIMENTO 

A pesquisa compreende dez empresas do setor de alimentos e bebidas (Quadro 1 exibido 

na próxima seção). De acordo com o sistema Fudamentus de pesquisa financeira, quinze 

empresas compõem o setor alimento e bebidas. No entanto, cinco firmas não 

apresentaram dados consistentes para consideração nesta pesquisa. 

Obteve-se os retornos sobre investimentos por meio da média aritmética de seis 

trimestres em cada empresa (exceto as empresas em asterisco – Quadro 1 – que 

apresentaram apenas quatro trimestres com dados disponíveis). A expertise financeira 

refere-se à composição do conselho de administração no período estudado de seis 

trimestres. 

O estudo dos dados de pesquisa e o modelo de regressão linear usa planilha eletrônica 

Excel (Microsoft) para obter a estatística descritiva e resultados R-quadrado, intercepto e 

coeficientes, gráfico de dispersão e análises de significância stat-t e valor-p.  

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

A expertise financeira das empresas estudadas apresenta média de 64% (desvio padrão 

de 17%) enquanto o retorno sobre investimento indica média de 26% (desvio padrão de 

29%). 



 

Quadro 1. Estatística descritiva (Elaborado pelas autoras) 

Os primeiros resultados indicam que expertise financeira explica retorno financeiro nas 

empresas de alimentos e bebidas em 5%. Entretanto os valores stat-t (abaixo de 1,96) e 

valor-p (acima de 0,05) acusam a ausência de relevância estatística.  

 

Quadro 2. Regressão (Elaborado pelas autoras) 
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