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RESUMO
SANTOS, Kárita Allen Pereira dos. Governança corporativa e desempenho econômico:
Uma avaliação para empresas listadas na B3 utilizando modelos dinâmicos com dados em
painel. 2021. 100 f. Dissertação (Mestrado) – Escola Paulista de Política, Economia e Negócios,
Universidade Federal de São Paulo, São Paulo, 2021.
A adesão de melhores práticas de governança corporativa, como instrumento para reduzir os
impactos negativos dos conflitos de agência, tem ganhado destaque dentre as empresas,
sobretudo para as que têm ações negociadas em bolsas de valores. No Brasil, o crescimento da
adesão a níveis diferenciados de governança da B3 evidencia o interesse das firmas nos
benefícios de uma melhor estrutura de governança, que visa aprimorar a gestão empresarial por
meio de um maior disclousure das suas operações, assim como na transparente divulgação dos
resultados econômicos e financeiros aos acionistas. Este estudo analisou a influência da adesão
voluntária aos diferentes segmentos de governança da B3, Nível 1 (N1), Nível 2 (N2) e Novo
Mercado, sobre o desempenho econômico das companhias, medido pelos respectivos q’s de
Tobin e pelo market-to-book (MB) ratios. A hipótese deste trabalho avalia se elevados níveis
de governança corporativa tendem a agregar maior valor às firmas, em decorrência de um
melhor desempenho das operações, como consequência da redução dos custos de agência
associados. Com base em uma amostra de 220 empresas, com dados anuais para o período de
2010 a 2019, a estratégia econométrica utilizada considerou modelos dinâmicos de dados em
painel a fim de verificar os principais fatores explicativos que impactam os resultados
econômicos das firmas com ações na B3, sendo o efeito governança mensurado por variáveis
dummies. Os resultados indicaram que a listagem diferenciada nos níveis N2 e NM tem impacto
positivo e significativo sobre as medidas de desempenho econômico (q de Tobin e MB ratio),
em linha com o pressuposto teórico da Teoria da Agência, em que uma melhor governança
reduz os impactos negativos dos conflitos de interesses entre gestores e acionistas. Porém,
quando controlados efeitos de endogeneidade, os resultados indicaram que a variável que
captura o efeito governança corporativa não é significativa para explicar a capacidade de
geração de valor das firmas que atuam na B3, não confirmando, assim, a hipótese inicial de
pesquisa. Conclui-se que a governança corporativa não tem impacto significativo sobre o
desempenho das empresas quando se considera efeitos de endogeneidade nas análises, o que
difere dos resultados em muitos estudos empíricos em finanças corporativas que desconsideram
esse aspecto em seus modelos.
Palavras-chave: Governança corporativa. Desempenho. Mercado diferenciado. B3. Modelos
dinâmicos.

ABSTRACT
SANTOS, Kárita Allen Pereira dos. Corporate governance and economic performance: An
assessment for companies listed on B3 using dynamic models with panel data. 2021. 100 f.
Dissertation (Master's) - Paulista School of Politics, Economics and Business, Federal
University of São Paulo, São Paulo, 2021.
The adoption of best corporate governance practices, as an instrument to reduce the negative
impacts of agency conflicts, has gained prominence among companies, especially for those that
have shares traded on stock exchanges. In Brazil, the growth of adherence to differentiated
levels of governance at B3 demonstrates the interest of firms in the benefits of a better
governance structure, which aims to improve business management through greater disclosure
of their operations, as well as the transparent disclosure of economic and financial results to
shareholders. This study analyzed the influence of voluntary adherence to the different
governance segments of B3, Level 1 (L1), Level 2 (L2) and Novo Mercado (NM), on the
economic performance of companies, measured by the respective Tobin q's and by the marketto-book (MB) ratios. The hypothesis of this work assesses whether high levels of corporate
governance tend to add greater value to firms, as a result of better operations performance, as a
consequence of the reduction in associated agency costs. Based on a sample of 220 companies,
with annual data for the period 2010 to 2019, the econometric strategy used considered dynamic
panel data models in order to verify the main explanatory factors that impact the economic
results of firms with shares in B3, with the governance effect being measured by dummy
variables. The results indicated that the differentiated listing at levels N2 and NM has a positive
and significant impact on measures of economic performance (Tobin's q and MB ratio), in line
with the theoretical assumption of Agency Theory, in which better governance reduces negative
impacts of conflicts of interest between managers and shareholders. However, when controlling
for endogeneity effects, the results indicated that the variable that captures the corporate
governance effect is not significant to explain the value generation capacity of firms operating
in B3, thus not confirming the initial research hypothesis. It is concluded that corporate
governance does not have a significant impact on the performance of companies when
considering endogeneity effects in the analyses, which differs from the results of many
empirical studies on corporate finance that disregard this aspect in their models.
Keywords: Corporate governance. Performance. Differentiated market. B3. Dynamic models.
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1

INTRODUÇÃO
Um dos problemas mais comuns encontrados na administração de empresas em um

ambiente de crescente dinamismo do comércio internacional, maior concorrência e de evolução
da gestão financeira de corporações cada vez mais complexas está relacionado ao não
alinhamento de interesses entre proprietários e agentes responsáveis pela gestão dessas firmas.
Até os anos de 1930, a concepção teórica de empresa e de mercado consistia na existência de
firmas com somente um agente principal que, além de proprietário, atuava como administrador,
objetivando a maximização de lucros no longo prazo. Porém, o desenvolvimento econômicosocial nas últimas décadas transformou a gestão empresarial e possibilitou a dissociação entre
a propriedade e o comando das empresas (SLOMSKI et al., 2008).
Nesse contexto, várias teorias surgiram para explicar as mudanças na estrutura
societária das empresas, como a Nova Economia Institucional (FARINA, AZEVEDO e SAES,
1997), em que a firma deixava de ser vista fundamentalmente como uma função de produção,
e a Economia dos Custos de Transação - ECT (WILLIAMSON, 1985), que rejeita a hipótese
de simetria das informações da teoria clássica e a existência de racionalidade limitada,
incertezas, oportunismo e especificidade de ativos. A partir da ECT surge a Teoria de Agência
(TA), desenvolvida por Jensen e Meckling (1976), que expõe a separação entre propriedade e
gestão, resultando na possibilidade de conflito de interesses entre acionistas e administradores
(NASSIF e SOUZA, 2013). Argumenta-se que estes últimos tenderiam a agir para maximizar
seus interesses e não os da empresa, i.e., de seus stakeholders1. Para garantir a defesa dos
interesses de ambos os agentes, administradores e sócios, uma série de medidas deveriam ser
implementadas, convencionalmente denominadas de práticas de governança corporativa
(JENSEN e MECKLING, 1976). Nas situações de concentração de propriedade, característico
do cenário brasileiro, por exemplo, a governança corporativa insere-se com a proposta de
implementação de mecanismos de gestão que preservem os interesses dos agentes e reduzam
os problemas gerados pelos conflitos de agência.
Surgida na década de 1980, a Governança Corporativa (GC) é um conjunto de práticas
desenvolvidas para garantir uma melhor relação entre os principais agentes de uma corporação:
diretoria, conselho de administração e acionistas. As práticas de governança corporativa têm

1

Refere-se aos grupos de interesses que afetam ou são afetados pelos objetivos organizacionais (Freeman, 1984
apud Gomes et al., 2009).
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como principais objetivos: (1) mitigar decisões equivocadas por altos executivos, fazendo com
que estes tendam a tomar as melhores decisões para o interesse no longo prazo das companhias;
(2) proporcionar maior transparência (disclousure) acerca das decisões da empresa,
principalmente relacionadas às questões econômico-financeiras; (3) promover equidade de
tratamento dentre todos os acionistas, minoritários e majoritários (fairness); (4) garantir o
cumprimento das normas reguladoras expressas nos estatutos, regimentos e emanadas pelas
instituições legais do país (compliance); e (5) prestação responsável pelas contas, fundamentada
nas melhores práticas contábeis e de auditoria (accountability) (ROSSETI e ANDRADE, 2014).
Por sua vez, esses objetivos, quando alcançados, promovem um ambiente empresarial mais
ético e transparente, o que corrobora para a maior facilidade de avaliação e acesso a
investimentos e, de forma geral, para um maior desenvolvimento econômico do país por meio
do crescimento do mercado de capitais, fundamental para a alocação de recursos em uma
economia (SILVEIRA, 2015).
Além disso, a adoção de melhores práticas de governança corporativa pode contribuir
para o aumento do valor de uma empresa, efeito que vai ao encontro do objetivo central da
relação administrador/gestor (GOMPERS, ISHII e METRICK, 2003; LEAL e SILVA, 2005;
LAMEIRA, NESS JÚNIOR e MACÊDO-SOARES, 2007). O incremento de valor decorrente
da governança corporativa estaria relacionado ao efeito que este conjunto de práticas resulta
aos termos da equação de mensuração de valor de uma empresa. Essa equação é formada pela
perspectiva de geração de fluxos de caixa da empresa ao longo do tempo, fluxos esses trazidos
a valor presente por uma taxa de desconto que remunere o risco incorrido, que é medida pelo
custo médio ponderado de capital da firma. Sendo assim, as práticas de governança corporativa
podem influenciar positivamente a equação pelo fato de promoverem melhores decisões por
parte dos executivos, contribuindo para uma perspectiva de maiores fluxos de caixa ao longo
do tempo e reduzindo o custo de capital associado, pois, além de melhorar as decisões tomadas
pela companhia, a maior transparência e o aumento de credibilidade, reduzem as incertezas e
as taxas de retorno requeridas pelas fontes de financiamento. Esse ganho de credibilidade é
atestado, inclusive para o mercado brasileiro, no trabalho de Pereira e Martins (2015), em que
foi verificada a existência de uma relação positiva entre boas práticas de governança corporativa
e melhores ratings para empresas não financeiras listadas na B3, a bolsa de valores de São
Paulo.
Vale destacar que parte da literatura, em geral, sobre a relação entre governança
corportaiva e geração de valor pelas empresas indica que há ganhos positivos na implementação
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dessas ações por parte das companhias (CLAESSENS et al., 2002; SILVEIRA, BARROS e
FAMÁ, 2006; MÍNGUEZ-VERA e MARTÍN-UGEDO, 2007; VILHENA e CAMARGOS,
2015; SUCUAHI e CAMBARIHAN, 2016), embora existam alguns resultados divergentes
fundamentados no uso de diferentes abordagens como a técnica econométrica empregada
(SILVEIRA et al., 2004; CAIXE e KRAUTER, 2014), as proxis de desempenho avaliadas entre
outros (ROSSONI e MACHADO-DA-SILVA, 2013).
No Brasil, a abertura econômica do início dos anos de 1990 atrelada à estabilização
monetária conseguida pelo Plano Real, aos escândalos corporativos e às privatizações de alguns
ativos públicos foram fatores importantes para a disseminação de práticas de governança
corporativa e transformação do modelo de gestão das empresas brasileiras. Especificamente,
podemos destacar as seguintes medidas associadas ao incentivo de boas práticas de governança
corporativa pelas empresas no país: i) a criação do Instituto Brasileiro de Governança
Corporativa (IBGC) em 1995; ii) a aprovação da Lei nº 10.303, de 31 de outubro de 2001, que
alterou e acrescentou diversos dispositivos sobre a Lei das Sociedades por Ações, com o intuito
de minimizar, em um momento inicial, as perdas para os cofres públicos nas privatizações e,
posteriormente, as diferenças de direitos entre as duas classes de ações (ordinárias e
preferenciais), bem como entre acionistas ordinários majoritários (controladores) e minoritários,
além de fortalecer a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e aperfeiçoar o mercado de
capitais pelo acréscimo de princípios de governança corporativa; iii) a criação de níveis
diferenciados de governança corporativa pela B3; iv) o estabelecimento de novas regras para
fundos de pensão; v) a definição, pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES), da adoção de práticas de governança corporativa como um dos requisitos
preferenciais para a concessão de financiamentos; e vi) a adoção da cartilha de governança
corporativa pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) (ROSSETI e ANDRADE, 2014).
Segundo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OCDE
(2003), a adoção de práticas de governança corporativa por parte das empresas é cada vez mais
importante para o desenvolvimento econômico e para a promoção do bem-estar social, uma vez
que tem o potencial de reduzir os impactos negativos de crises financeiras, especialmente em
um contexto de crescente integração econômica mundial. Nos últimos anos, as discussões sobre
a importância e os impactos das pesquisas sobre governança corporativa têm ganhado destaque,
sobretudo após os escândalos corporativos nos Estados Unidos no início dos anos 2000
(BECHT, BOLTON e ROELL, 2002) e a crise financeira internacional das hipotecas subprime
nos Estados Unidos, iniciada em 2008. Destaca-se, ainda, a adoção de iniciativas institucionais
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e governamentais visando contribuir para o aprimoramento das práticas de governança
corporativa pelas empresas. Por exemplo, a criação dos níveis diferenciados de governança
corporativa pela B3 em 20002; a divulgação da cartilha de governança corporativa pela CVM
em 2002 3 ; os esforços do acordo de Basiléia III na ampliação da transparência quanto a
composição do capital das empresas do sistema financeiro nacional, publicado pelo Banco
Central do Brasil (BACEN) a partir de resoluções da CVM em 20134, entre outros.
Para Slomski et al. (2008, p. 34), avanços importantes em termos de governança
corporativa no Brasil precisam “instigar as companhias a aprimorarem suas práticas de
governança para proteção dos acionistas não controladores (minoritários), bem como, dos
credores de longo prazo, já que as mudanças necessárias na legislação pertinente são muito
lentas”. Nesse sentido, a implementação da governança corporativa pelas empresas com capital
aberto no país ocorre de forma mais explícita, sobretudo por meio da adesão opcional aos
diferentes níveis de governança da bolsa brasileira, cada um com um conjunto de regras
distintas, em três níveis: Nível 1, Nível 2 e Novo Mercado. Os níveis de governança foram
implementados no mercado acionário brasileiro no ano 2000 com o intuito de criar categorias
para diferentes perfis de empresas, a fim de desenvolver o mercado de capitais do país (B3,
2020). Os chamados segmentos de governança têm regras que vão além das obrigações
advindas da Lei das Sociedades por Ações, objetivando disseminar um conjunto de práticas
aprimoradas de governança, aumentar a transparência e o fluxo de informações entre
investidores e gestores, reduzir o custo de capital e a assimetria de informações, além de
aumentar a liquidez e a valorização acionária para as empresas que adotassem essas medidas.
Mais recentemente, vem se destacando uma nova tendência em termos de operação pelas
empresas denominada ESG, que tem possibilitado a implementação de boas práticas frente aos
grandes desafios de ordem ambiental, social e de governança enfrentados pela sociedade
contemporânea. Nessa concepção, a governança corporativa se consolida como elemento
fundamental para a geração de valor econômico de empresas que estão preocupadas com a
sustentabilidade de suas ações.

2

Disponível em: http://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/solucoes-para-emissores/segmentos-delistagem/novo-mercado/. Acesso em 07 de agosto de 2020.
3
. Disponível em: https://www.bb.com.br/docs/pub/siteEsp/ri/pt/dce/dwn/RelRis2T13.pdf. Acesso em 07 de
agosto de 2020.
4
. Disponível em: http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/decisoes/anexos/0001/3935.pdf Acesso em 07 de
agosto de 2020.
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O conjunto de normas para a listagem em cada segmento crescem no sentido do Nível
1 para o Novo Mercado. Sendo assim, é transferida para as companhias a decisão e a
responsabilidade de aderirem ou não às boas práticas de governança e, portanto, sua listagem
diferenciada. Com isso, evidências de que as boas práticas de governança possam auxiliar no
incremento de valor e na elevação do desempenho5 das companhias podem ser cruciais para a
escolha de adesão aos níveis de governança da B3, assim como auxiliar investidores em sua
decisão de em qual companhia investir. Empresas que estão no nível básico, ou seja, fora das
listagens diferenciadas de governança corporativa da B3 atendem basicamente a três regras para
atuarem no mercado, conforme legislação nacional: podem negociar ações ordinárias e
preferenciais; possuir mínimo de três membros na composição do seu conselho de
administração e realizar a concessão de tag along, mecanismo de defesa do acionista
minoritário, de até 80% para ações ordinárias. As demais exigências, características dos
mercados diferenciados, são facultativas ou não há regra específica que obrigue as empresas
não listadas a atende-las para realizar negociações na B36.
Segundo Silveira et al. (2010), a adesão das empresas aos níveis diferenciados de
governança corporativa, além de fortalecer o mercado acionário enquanto alternativa de
investimento, proporciona vários benefícios aos investidores e às próprias empresas. Para os
investidores: maior precisão na precificação das ações, melhora do processo de fiscalização e
acompanhamento, redução de riscos societários e riscos em geral. Para as empresas: melhora
da imagem como instituição, proporciona maior liquidez e valorização para suas ações e
possibilita redução do custo de capital (OCDE, 2003). Para o mercado de capitais: promove
aumento da liquidez, emissões e melhora a canalização da poupança para capitalização das
empresas. Por fim, para economia como um todo
Além de fortalecerem a sustentabilidade das companhias, aumentarem o retorno dos
acionistas e preservarem o patrimônio dos credores, [os avanços em termos de
governança corporativa no Brasil], acabam, por consequência, por atrair mais
investidores individuais a investir no mercado de capitais, aumentando a
disponibilidade de poupança agregada que poderá ser destinada a projetos industriais
e de infraestrutura. A transparência, a atuação ética e responsável, bem como o
alinhamento dos interesses entre acionistas controladores, acionistas minoritários e
administradores conduz a uma maior eficiência da alocação de recursos na economia
(DI LUCCIO, 2019, p. 58-59).

5

Neste estudo os termos ‘desempenho’ e ‘desempenho empresarial’ são sinônimo de lucratividade, rentabilidade.
No Apêndice A são apresentadas as características de cada segmento de governança corporativa no mercado
financeiro brasileiro.
6
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Portanto, a governança corporativa proporciona empresas mais estáveis e competitivas,
e possibilita a dinamização das relações econômicas (B3,2020).
No final de 2019, 432 companhias tinham ações negociadas na Bolsa de Valores
brasileira, sendo 186 listadas no mercado tradicional, 35 no mercado de balcão organizado, 5
em BDRs (Brazilian Deposit Receipts - recibos de ações de empresas estrangeiras negociadas
na B3) e 207 nos níveis diferenciados de governança corporativa. No segmento especial de
listagem, 15 companhias tinham papéis negociados no Bovespa Mais, 2 no Bovespa Mais Nível
2, 143 no Novo Mercado, 21 no Nível 2 e 26 no Nível 1, segundo informações da B37,8. Tais
dados evidenciavam o interesse das empresas em ter seus papéis listados em segmentos
diferenciados de negociação.
Embora a adoção de melhores práticas de governança corporativa possa ter
consequências positivas às companhias e seus stakeholders, é importante ressaltar que essa
adesão envolve custos. Estes custos estão associados, principalmente, ao investimento que a
empresa aporta para se adequar às práticas de transparência internacionais e para desenvolver
seu relacionamento com os investidores. Somado a isso há também custos estratégicos, tendo
em vista que a alta transparência possibilita aos concorrentes a identificação da estratégia da
empresa, que, dependendo do contexto, pode ser algo prejudicial (SILVEIRA, 2015). Dessa
forma, existe na literatura um debate sobre como as boas práticas de governança impactam o
valor e o desempenho financeiro das companhias, assim como avalia se a sua adesão traz de
fato, como consequência, os benefícios esperados, e se estes compensam os custos de sua
implementação (CAIXE; KRAUTER, 2014; LIMA et al., 2015).
Vale ressaltar que nos últimos anos a expressiva queda da taxa de juros básica da
economia, que afeta não apenas o orçamento do governo e os custos das transações de curto
prazo no mercado interbancário, tem levado os investidores a procurar alternativas de
aplicações financeiras no mercados de renda variável para obtenção de uma maior rentabilidade.
No Brasil, esse cenário de menor atratividade de instrumentos de renda fixa direciona os
negócios para o mercado de ações, instrumento de renda variável que apresenta maior volume

7

Disponível
em:
http://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/negociacao/rendavariavel/acoes/consultas/classificacao-setorial/. Acesso em 24 de Junho de 2020.
8
Fazem parte também do segmento especial de listagem os níveis Bovespa Mais e Bovespa Mais Nível 2,
idealizados para empresas que desejam acessar o mercado de forma gradual. Esses segmentos têm como objetivo
fomentar o crescimento de pequenas e médias empresas via mercado de capitais.
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no país. Com o objetivo de viabilizarem seus projetos de crescimento, as empresas buscam
atrair esses investidores, o que torna as boas práticas de governança corporativa um instrumento
de diferenciação, ao possibilitar maior disclosure, accountability e ética pelas sociedades
anônimas (LIMA et al., 2007).
Diante desse contexto, busca-se uma resposta para a seguinte problemática de pesquisa:
a adesão de níveis diferenciados de governança corporativa propiciam um maior desempenho
e criação de valor pelas companhias brasileiras? Para avaliar os efeitos da adoção de melhores
práticas de governança corporativa no modelo de governança brasileiro, o objetivo geral deste
estudo busca verificar se a adesão aos níveis de governança corporativa da B3 pelas companhias
brasileiras influencia sua capacidade de criação de valor econômico, i.e., se a implementação
de tais medidas resultam em uma maior eficiência econômica das atividades empresariais. Em
outras palavras, busca-se compreender os efeitos de melhores práticas de governança sobre a
capacidade de criação de valor das companhias brasileiras na B3, partindo da hipótese de que
elevados níveis de governança tendem a agregar maior valor em decorrência de um melhor
desempenho das operações, em consequência da redução dos custos de agência associados.
Em teoria, como esses níveis apresentam exigências distintas, que, por consequência,
incorrem em maiores custos de adesão, assim como com a implementação de medidas que
visam a maior transparência de informações e redução dos conflitos de agência via gestão mais
eficiente, espera-se que as práticas de governança apresentem um efeito significativo sobre o
desempenho econômico e financeiro das empresas, em comparação com firmas listadas no
mercado tradicional. Além disso, são também objetivos específicos desse estudo verificar as
possíveis diferenças da relação governança e desempenho nos diferentes níveis de mercado
diferenciado da B3. Como as exigências aumentam no sentido do Nível 1 (N1) e Nível 2 (N2)
para o Novo Mercado (NM), é esperado que empresas com maiores níveis de governança
apresentem afeitos distintos sobre o desempenho, de forma a refletir os custos de adesão aos
níveis de mercado diferenciados. A hipótese a ser testada busca verificar se a adoção de práticas
de governança corporativa exercem impacto positivo sobre a capacidade de geração de valor
por parte das companhias avaliadas.
Para atingir esses objetivos, neste estudo são estimados modelos de regressão para
dados em painel com base em uma amostra de 220 empresas listadas na B3 com dados no
período de 2010 a 2019. Os modelos baseiam-se nas principais variáveis que influenciam o
desempenho econômico das empresas e são amplamente utilizadas na literatura de Finanças: q
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de Tobin e a relação Market-to-book (MB). São consideradas na estrutura de regressão variáveis
dummies de governança corporativa, utilizadas para identificar os potenciais efeitos da adesão
aos níveis diferenciados de governança e, também, variáveis econômico-financeiras que têm
efeito sobre a capacidade de criação de valor das empresas, sendo elas: idade, tamanho,
endividamento, liquidez e rentabilidade.
Além disso, como contribuição à literatura, serão estimados modelos GMM. No
contexto deste trabalho, essa abordagem permite analisar possíveis efeitos relacionados a
existência de endogeneidade e identificar a interferência desse comportamento sobre a geração
de valor das empresas com ações negociadas na B3. Logo, considerar modelos GMM,
possibilitará maior poder explicativo que modelos de regressão tradicionais e, ao mesmo tempo,
permitirá que sejam identificadas e analisadas as heterogeneidades individuais das firmas entre
os segmentos de listagem, tornando possível a especificação de componentes aleatórios em cada
nível de governança. Dessa maneira, este estudo visa contribuir com a literatura de Finanças ao
trazer uma abordagem mais apropriada para análise de governança corporativa, tentando
superar as discussões sobre governança corporativa, ao trazer novas evidências empíricas
acerca da relação entre a adoção de práticas de governança corporativa e o desempenho
econômico-financeiro das empresas, sobretudo para o caso brasileiro, uma vez que essa relação
ainda não apresenta um consenso na literatura (BOHREN e ODEGAAR, 2004; SAITO e
SILVEIRA, 2008; JUDGE, 2008), muito menos quando presentes evidências de endogeneidade
na amostra em estudo, conforme defendido por Wintoki et al. (2012), Silveira (2004) e Silveira
(2015).
Além dessa introdução, o presente estudo está organizado em 5 capítulos, sendo a
introdução cosiderada o primeiro capítulo. O capítulo 2 apresenta o referencial teórico
apontando de início, questões relevantes na relação entre governança corporativa, o
desempenho e a criação de valor pelas firmas. No capítulo 3 é explicada a metodologia, a
justificativa quanto a utilização de dados em painel, os modelos próprios a esse tipo de
abordagem econométrica, bem como, as vantagens, desvantagens, aproximações teóricas e
testes utilizados neste trabalho. No capítulo 4 são apresentados a descrição dos dados e da
amostra da pesquisa, as estatísticas descritivas e os resultados da modelagem de regressão para
dados em painel e o uso econométricos de modelos GMM. O Capítulo 5 conclui o trabalho.
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2

TEORIA DA AGÊNCIA, GOVERNANÇA CORPORATIVA E DESEMPENHO

EMPRESARIAL
O objetivo deste capítulo é inicialmente explicar a principal abordagem teórica, neste
caso, a Teoria da Agência e a sua relação com a governança corporativa no mundo e no Brasil.
Posteriormente são discutidos os trabalhos empíricos que avaliam a relação entre práticas de
governança corporativa e o desempenho das empresas tendo em vista a estrutura de capital das
firmas e o resultado econômico, i.e., a criação de valor, apontando os estudos internacionais e
nacionais, nesta ordem.
2.1

Teoria da Agência e Governança Corporativa
As transformações econômicas ocorridas no mundo pós-1930 afetaram a dinâmica de

organização das empresas, deixando-as mais complexas e alteraram a estrutura de propriedade
dessas firmas (SLOMSKI et al., 2008). No trabalho pioneiro de Berle e Means (1932), por
exemplo, são ressaltados os problemas oriundos da separação entre a propriedade (passiva) e o
controle empresarial (propriedade ativa), assim como, os custos associados ao monitoramento
das atividades dos dirigentes dessas companhias numa nova configuração corporativa. No
cenário apresentado por ele, a expansão e a modernização das firmas exigiram um incremento
das formas de captação de recursos, sobretudo via abertura de capital, o que resultou em
profundas

mudanças na estrutura societária das empresas, que anteriormente eram

concentradas na figura de um proprietário-administrador, ou de um pequeno grupo de
administradores, mas agora eram compostas por diversos acionistas (MARTIN, SANTOS e
DIAS FILHO, 2004).
Para Silveira (2015), após o trabalho de Berle e Means (1932), muitos estudos
contribuíram para o debate entre a estrutura de propriedade e os conflitos de agência, a exemplo
de Coase (1937, 1960) e Alchian (1965, 1968). Porém, foi com o artigo de Jensen e Meckling
(1976) que a relação entre propriedade e o desalinhamento de interesses nas firmas postulado
pelo Teoria da Agencia, bem como, os mecanismos de mitigação que afetam os seus custos
foram desenvolvidos (SILVEIRA, 2015). Tal a importância dessa teoria que ela se transformou
na abordagem predominante para explicar os problemas de agência. Dois fatores corroboram
para isso: a simplicidade, pois reduz análise sob o comportamento de apenas dois agentes –
agente e principal – e porque parte da premissa de que esses agentes agirão de maneira
autointeressada e egoísta (DAILY et al., 2003).
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A Teoria da Agência preconiza que o alinhamento de interesses entre acionistas e
executivos9 gerará custos de representação (por exemplo, desvio de lucros, fixação de gastos
pessoais e tunneling10 entre outros) que serão arcados pelos acionistas da companhia. Estes
últimos remuneram os executivos por seus serviços especializados em gestão e esperam que os
executivos tomem decisões que maximize sua riqueza. Entretanto, dada a premissa de que as
pessoas agem de maneira autointeressada, a Teoria da Agência argumenta que os agentes
terminam por maximizar sua utilidade pessoal. A diferença entre a decisão ótima, buscada pelos
acionistas, e a subótima (a partir do comportamentos dos agentes) gera um custo para a empresa
que eventualmente pode comprometer o sucesso empresarial no longo prazo (SILVEIRA,
2015). Ou seja, a pulverização do capital empresarial potencializou os conflitos entre os
acionistas, detentores da propriedade e que têm como interesse a maximização de sua riqueza
econômica (valor das ações), e os executivos, responsáveis pela gestão da empresa, que podem
ter interesses conflitantes aos dos acionistas como, por exemplo, maximizar o seu próprio ganho
(salários), ou mesmo não implementar projetos de investimento em decorrência de suas
preferências individuais pelo risco (ARRUDA, MADRUGA e FREITAS JÚNIOR, 2008).
Por outro lado, Slomski et al. (2008, p. 32) defendem a ideia de que a segregação entre
o controle e a propriedade tornou as firmas mais eficientes tanto do ponto de vista produtivo
quanto econômico, pois as transformações ocorridas nas corporações exigiam administradores
profissionais ao custo das firmas ficarem limitadas às habilidades de seus acionistas para
administrá-las, em um cenário de dispersão da propriedade “entre muitos acionistas não
interessados diretamente nas atividades operacionais da empresa, mas, principalmente,
preocupados em diversificar e gerenciar os riscos de seus investimentos”.
Para garantir a defesa dos interesses de acionistas e executivos, uma série de medidas
deveriam ser implementadas, convencionalmente denominadas de práticas de governança
corporativa (JENSEN e MECKLING, 1976). Os mecanismos de governança corporativa tem
como principal objetivo minimizar a probabilidade de executivos tomarem decisões que (a)
maximimizem sua utilidade pessoal em detrimento dos interesses dos acionistas e (b) minimizar
os custos de representação (SILVEIRA, 2015). Se não administrados adequadamente, esses
conflitos “dificultam o cumprimento de metas, reduzem o valor da corporação e podem colocar
em risco a sua continuidade e sobrevivência” (SLOMSKI et al., 2008, p. 34). Nesse sentido,
9

Também chamados de agentes ou administradores.
Entendido como a transferência de recursos para controladores e gestores via venda de ativos, por exemplo
(SILVEIRA, 2015).
10
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para Brandão (2004), quanto mais desenvolvido o mercado, do ponto de vista informacional e
em termos da pulverização da propriedade, menores são as implicações negativas do conflito
de agência. De fato, o trabalho de Jensen e Meckling (1976) contribuiu com a Academia ao
proporcionar
(1) a criação de uma estrutura de propriedade das companhias baseada nos conflitos
de interesses dos indivíduos envolvidos (a própria utilização do termo “estrutura de
propriedade”, em vez do termo “estrutura de capital” utilizado até então, pode ser
considerada uma inovação do trabalho); (2) a definição de um novo conceito de custos
de representação, vinculando-o à separação entre propriedade e controle presente nas
companhias abertas; e (3) a elaboração de uma nova definição da firma, descrevendoa como uma mera ficção legal que serve como um ponto de ligação para um conjunto
de relacionamentos contratuais entre os indivíduos (SILVEIRA, 2015, p. 322).

Na prática, os mecanismos de governança corporativa nos diferentes países são
estreitamente relacionadas aos objetivos das corporações e como eles podem ser gerenciados,
dois modelos se destacam: anglo-saxão e nipo-germânico. No modelo modelo anglo-saxão, o
objetivo principal é maximizar o valor das companhias e subjacentemente, de seus acionistas,
visto que esses são encarados como os únicos detentores dos direitos de propriedade, e sobre
os chamados residual claimants 11 da empresa. Nesse sentido, a implementação de uma
abordagem maximizadora de valor exigiria critérios objetivos para subsidiar a avaliação do
desempenho das companhias diante dos vários conflitos possíveis entre os agentes corporativos
de uma empresa (JENSEN, 2001).
Rejeitando essa abordagem e balisado na teoria dos stakeholders, no modelo nipogermânico, o objetivo é equalizar os interesses dos stakeholders internos e externos à
organização, pois esses afetam e são afetados pelas decisões tomadas pela firma (FREEMAN,
1984). Prevalece assim, a busca de vários objetivos pela organização e a possibilidade que seus
administradores escolherem a melhor estratégia organizacional que promova o atendimento dos
distintos interesses de seus stakeholders. O modelo nipo-germânico é criticado por não
apresentar um foco num objetivo específico, dificultando a definição de metas e provocando
cautela excessiva aos processos empresariais (JENSEN, 2001). Para seus defensores, se houver
a possibilidade de transferência de riscos de um agente para outro interveniente cuja
remuneração seja afetada pelas atividades da empresa, a maximização do valor ações de uma
firma pode não coincidir com a maximização de seu valor global (BLAIR, 1995; 2003). Jensen
(2001) critica essa posição, pois considera que ela não se sustenta no longo prazo diante das

11

Entendidos como ganhos adicionais pós pagamentos de todos os agentes cobertos por contratos firmados pela
firma e geridos todos os riscos associados a atividade empresarial (Jensen, 2001).
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perspectivas de mercado e compromisso corporativo por bom desempenho entre os tomadores
de risco da organização.
Dessa maneira, dada a garantia dos direitos de propriedade pelos acionistas, a escolha
de qual modelo deve balisar os rumos da organização dependerá da função que ela exerce na
sociedade (DONALDSON E PRESTON, 1995). Porém, como a teoria dos stakeholders falha
em determinar a maneira como contrabalancear os múltiplos interesses dos agentes
organizacionais e no desenvolvimento dos seus preceitos metodológicos na medição do
desempenho organizacional, esse modelo termina por ser preterido pelas organizações
(FREEMAN e MC VEA, 2000). Por outro lado, o modelo anglo-saxão de maximização do
valor de mercado das firmas não relega a importância de outras instâncias que constituem uma
empresa, apenas estabelece que o seu objetivo primordial – a maximização do valor da empresa
- seria a diretriz inconteste para dirimir os conflitos de interesses entre os agentes
organizacionais das corporações (JENSEN, 2001).
Outro ponto relevante da discussões entre os modelos anglo-saxões e nipo-germânicos
é a estrutura de propriedade das empresas, que a depender de como é formatada, podem
subsidiar conflitos de agência diferentes. No primeiro modelo, também denominado de
“outsider system”, a exemplo do mercado do Reino Unido e Estados Unidos, o direito de
propriedade é disperso entre vários acionistas que a depender da liquidez e do risco de opção
dos seus ativos, podem vendê-los rapidamente. No modelo nipo-germânico ou “insider system”
a propriedade é restrita a grupos menores de empresas – algumas familiares, inclusive - e/ou
investidores individuais que não priorizam liquidez, mas acordos comerciais de longo prazo12
(MAYER, 1996). Esse último é visto como um mecanismo sólido de desenvolvimento
corporativo, apresenta algumas vantagens como uma gestão focada em melhores resultados,
monitoramento mais eficiente, maior incentivo a maximização do valor gerado e minimização
de conflitos entre acionistas e administradores. Entretanto, tem a desvantagem de possibilitar a
expropriação de investidores minoritários.
Por outro lado, em um contexto de dispersão acionária, mecanismos de
comprometimento do acionistas são incomuns, pois os custos incorridos podem ser irrelavantes
na possibilidade de um afatamento entre acionistas e outros stakeholders – o que não estimula

12

Também chamado de controle direto via débito, onde a existência de poucos credores, atuação em conselhos de
administração, investidores institucionais e maior relacionamento com bancos ganham destaque pela sua pretensão
de serem de longo prazo (DAVIS, 1995).
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uma postura proativa de fiscalização da gestão organizacional por parte de seus acionistas
(SHLEIFER e VISHNY, 1997).
Se o reduzido ativismo de alguns acionistas em monitorar as decisões gerenciais das
firmas pode provocar o problema de free rider e ser um índicio de mau desempenho por um
lado, por outro, evitaria a ausência de participação societária no controle das organização
(LETHBRIDGE, 1997). Para Burkhart, Gromb e Panunzi (1995) a necessidade de intervenção
na gestão da empresa, numa perspectiva dinâmica de desenvolvimento organizacional, indicaria
para uma maior concentração ou não de propriedade acionária pelos agentes corporativos.
Nesse contexto, a estrutura de propriedade dispersa indicaria desestímulo por parte dos
acionistas ao controle da empresa, estimulando maior participação dos administradores na
gestão. Por outro lado, a concentração acionária, em níveis maiores de monitoramento e menor
participação dos gestores nas atividades da organização (BURKHART, GROMB E PANUNZI,
1995). Assim, para Mayer (1996), a estrutura de propriedade mais adequada seria aquela
balizada no desempenho organizacional, foco das discussões sobre a relação entre governança
corporativa e geração de valor neste trabalho. Nesse sentido, a próxima seção debate as
principais evidências empíricas entre a relação entre governança corporativa e desempenho de
empresas.
2.2

Estudos Empíricos sobre Governança Corporativa e a Estrutura de Capital das

Empresas
Na literatura sobre governança corporativa, muitos estudos investigam a associação
entre desempenho e boas práticas de governança corporativa, tanto em países desenvolvidos
quanto em países em desenvolvimento (SAMI, WANG e ZHOU, 2011). Alguns estudos
apontam uma associação positiva (AMMANN, OESCH e SCHMID, 2011; BROWN e
CAYLOR, 2006), sendo este resultado o de maior frequência na literatura. Em outros, a
associação encontrada é negativa entre as proxies utilizadas para medição de desempenho e os
mecanismos de governança corporativa (AL-AHDALA et al., 2020; AKBAR et al., 2016).
Especificamente, avalia-se os impactos dos diversos mecanismos de governança corporativa
adotados pelas empresas como fatores associados à estrutura de capital e de propriedade; a
atuação e a composição dos conselhos de administração das companhias; os mecanismos de
incentivo via remuneração de executivos; a realização de investimentos dentre outros
(BHAGAT e BOLTON, 2019; IQBAL, NAWAZ e EHSEN, 2019; PANIAGUA, RIVELLES
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e SAPENA, 2018; PILLAI e AL-MALKAWI, 2018; AKBAR et al., 2016; ZAGORCHEV e
GAO, 2015).
Não é raro que os principais problemas relacionados às práticas de governança
corporativa sejam diferentes entre os países devido à grande variação de concentração acionária
(SILVEIRA, 2015). No estudo de Borges e Serrão (2005), por exemplo, os autores ao
analisarem as características dos mecanismos de governança corporativa nos diversos países,
alertaram que as práticas que visam a redução de problema de agência devem ser estruturadas
conforme as peculiaridades de cada país, sob pena de tornarem-se ineficientes. Nos países
desenvolvidos, esses mecanismos normalmente estão baseados na proteção legal e no controle
por parte de grandes investidores, caso dos países anglo-saxões onde o principal problema tende
a ser o de manipulação dos resultados da companhia como forma de melhor remunerar os seus
administradores (SILVEIRA, 2015). O estudo de Shleifer e Vishny (1997) reforça essa ideia ao
mostrar a importância da proteção legal dos investidores e a concentração acionária em sistemas
de governança corporativa em todo o mundo.
Avaliando a relação entre governança corporativa e a estrutura de capital das firmas
em 49 países, La Porta et al. (1996) mostraram que, quanto maior a concentração de propriedade
de ações em empresas, em especial as públicas, pior a proteção ao pequeno acionista. Nessa
mesma perspectiva, La Porta et al. (2000) constatam que uma forte proteção aos acionistas
resulta em maior segurança de propriedade acionária contra interferências políticas após
analisar as origens das diferenças nas legislações, as consequências e as possíveis estratégias
de reformas das estruturas de governança corporativa que melhor amparam os interesses dos
pequenos acionistas nos diversos países analisados.
Nessa mesma perspectiva, Claessens (2006) explica que dado os benefícios associados,
empresas e países deveriam reformar mais voluntariamente seus mecanismos de governança
corporativa. O autor chega a essa conclusão após realizar extensa revisão de literatura sobre o
assunto e constatar que boas práticas de governança corporativa geralmente está associada a
menor custo de capital, maiores retornos sobre o capital próprio, maior eficiência e um
tratamento favorável aos stakeholders, apesar da direção de causalidade nem sempre ser
evidente.
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2.3

Estudos Empíricos sobre Governança Corporativa e Desempenho das Empresas
No que tange a relação entre governança corporativa e o desempenho das empresas,

Zagorchev e Gao (2015) investigaram se mecanismos mais rigorosos de governança corporativa
estão relacionados a riscos menores e maior desempenho econômico em instituições financeiras
dos EUA. Os autores concluíram que mecanismos sólidos de governança corporativa tendem a
diminuir a assunção excessiva de riscos e a afetar positivamente o resultado financeiro dessas
instituições. Além disso, os autores enfatizaram que as consequências negativas da crise
financeira de 2008 poderiam ter sido menores se as instituições financeiras tivessem uma
estrutura mais desenvolvida de governança corporativa. Nesse caso americano, para Silveira
(2015) o desafio fundamental da governança corporativa é fazer com que os responsáveis pela
gestão das firmas tomem as melhores decisões para o interesse dos acionistas.
Na perspectivas das empresas europeias, Renders, Gaeremynck e Sercu (2010)
buscaram evidências de que padrões mais elevados de governança corporativa afetam
positivamente o desempenho da empresa. O resultado verificado, com base na análise de firmas
de 14 países no período de 1999 a 2003, indicou uma associação significativa entre melhores
práticas de governança corporativa e desempenho. Análises semelhantes acerca dos impactos
da governança sob aspectos empresariais, com resultados semelhantes, também foram
realizadas para firmas na França (DUCASSY e GUYOT, 2017), Itália (DRAGO et al., 2015),
Reino Unido (AKBAR et al., 2016) e na Alemanha (DROBETZ, SCHILLHOFER e
ZIMMERMANN, 2004).
No caso de países do Oriente Médio e Ásia, Al-ahdala et al. (2020) compararam 53
instituições não financeiras indianas listadas em Bolsa e 53 empresas não financeiras listadas
na Índia e do Conselho da Corporação do Golfo (CCG) no período 2009 a 2016. Por meio de
um modelo de dados em painel, estimado pelo Método Generalizado de Momento (GMM), os
autores concluíram que a responsabilidade do conselho de administração e do comitê de
auditoria têm impacto insignificante no desempenho das empresas quando medido pelo retorno
sobre patrimônio líquido ou pelo q de Tobin. Além disso, mostram que o grau de transparência
e divulgação das firmas têm um impacto negativo insignificante no desempenho das empresas
medido pelo q de Tobin, mesmo as empresas indianas apresentando desempenho melhor que
as dos países do CCG em termos de práticas de governança corporativa. Para empresas
tailandesas, Detthamrong, Chancharat e Vithessonthi (2017) não constataram relação positiva
entre governança corporativa sobre o desempenho das empresas analisadas.
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Em economias emergentes, conforme Bebchuk e Hamdani (2009) e Black, Carvalho
e Gorga (2010), ganham destaque os impactos das práticas de governança corporativa em
termos dos benefícios alcançados frente a algumas limitações como alta concentração acionária;
a disponibilidade de dados que propiciem maior transparência aos acionistas e investidores; as
deficiências na composição de conselhos de administração, entre outros. No caso brasileiro, por
exemplo, Silveira (2005) constata que o principal conflito de agência se dá entre acionistas
controladores e minoritários.
Sobre os mecanismos de governança corporativa no Brasil é importante salientar que
o principal problema de governança no país e a concentração acionária e a consequente
expropriação dos pequenos acionistas pelos acionistas controladores (FONSECA, 2015). Tal
problema teve suas origens na própria formação econômica do país com estruturas centralizadas
e incentivos impulsionados pelo Estado, como pelo paulatino desenvolvimento do mercado
financeiro nacional (BORGES e SERRÃO, 2005). Soma-se a isso as muitas concessões
financeiras facilitadas dirigidas ao empresariado nacional que estimulavam a captação de
recursos a preços baixos e às vezes a quase fundo perdido, bem como a instabilidade monetária,
altas taxas de juros e o baixo crescimento econômico dos anos de 1980, teminaram por moldar
um mercado concentrador de negócios (BLACK, CARVALHO e GORGA, 2008). Nos anos
90, o processo de globalização, as privatizações de empresas públicas e a estabilização da
economia, elevou o números de empresas que abriram capital no país, o que resultou num
processo de maior adequação das empresas brasileiras à mecanismos de governança corporativa
(BORGES e SERRÃO, 2005). Para Fonseca (2015, p. 71),
A combinação entre aspectos estruturais relativos à legislação, regulamentação e
democratização do mercado de capitais e fatores conjunturais como as políticas
governamentais contribuiu para a constituição de uma estrutura acionária concentrada
cuja causa e consequência foi um cenário de baixa proteção aos acionistas minoritários,
limitado ativismo destes agentes e aumento da subscrição de ações de empresas
brasileiras no exterior. Ou seja, apesar das mudanças no contexto macroeconômico e
das reformas promovidas do lado institucional, o modo como ocorreu o
desenvolvimento do mercado de capitais brasileiro criou uma estrutura que dificulta
a alteração/evolução do modelo de governança vigente no país.

A mudança no ambiente regulatório e legal, bem como na criação de alguns
mecanismos importante de governança corporativa ajudaram a melhorar o ambiente de
negócios no país. Neste sentido, vale ressaltar, principalmente, a promulgação de leis
importantes nº 11.101/2005, a Lei de Falências; a lei nº 10.303/2001 denominada lei das
Sociedades por Ações; a criação do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBCG); a
criação dos segmentos diferenciados de governança corporativo pela B3 em 2005 entre outros
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(LA PORTA et al., 2000). Para Fonseca (2015), uma das principais explicações para não
migração das empresas para níveis diferenciados de governança corporativa é a razão custobenefício, ou seja, os custos que compensem as vantagens da ascenção de nível. Além disso,
para Carvalho (2002), os principais problemas estão relacionados direta ou indiretamente ao
custos incorridos para elaboração de relatórios e demonstrações contábeis (disclosure) e o custo
com o controlador das operações dessas companhias.
Quando avaliada as especificidades do exemplo brasileiro, Campos (2006) avalia em
que medida a estrutura da propriedade afeta o desempenho organizacional, por meio de painel
de dados e regressões múltiplas sobre o retorno sobre patrimônio líquido. O estudo mostrou que
o mercado acionário brasileiro é caracterizado por grande concentração e reduzido número de
acionistas que detém grande parte do controle acionário. Além disso, não foi possível
estabelecer um padrão entre os setores no que se refere aos determinantes da concentração da
propriedade. Quando se utilizou a margem líquida como indicador de desempenho foi possível
inferir que no mercado brasileiro o controle acionário é voltado para a rentabilidade de curto
prazo e não para um retorno sobre o capital investido, seu patrimônio líquido. Verificou-se
ainda correlação positiva entre o percentual dos cinco maiores acionistas, tamanho da empresa
e vendas. No caso do estudo de Carvalhal-da-Silva (2004) verificou-se que há um alto grau de
concentração de capital das firmas nacionais, mesmo quando não existe um acionista
majoritário e que, em média, essas empresas são controlados por seus três maiores acionistas.
Outro resultado relevante foi a verificação de que há uma diferença significativa entre o capital
total e o votante dos maiores acionistas, quando avaliados por meio das ações preferenciais.
Ainda no caso brasileiro, Mendes-da-Silva et al. (2008) verificaram a existência de
associação entre o nível de centralidade, densidade e coesão dos conselhos de empresas
brasileiras e o desempenho das firmas ao avaliar 615 indivíduos que formavam os conselhos de
administração de 90 empresas listadas no segmento Novo Mercado da B3 em 2007. Os autores
concluem que existe associação significativa e positiva entre densidade de laços do conselho
(coesão entre os seus membros) e desempenho da firma quando avaliados os laços corporativos,
educacionais e da similaridade de formação entre eles. Outro resultado importante aponta que
as organizações mais bem posicionadas nas redes de relações corporativas tendem a apresentar
maior rentabilidade e menor endividamento.
Nessa mesma discussão, Souza e Almeida (2017) utilizaram uma amostra composta
por 48 empresas listadas na B3 em 2015 e dados retirados das Demonstrações Financeiras
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Anuais, Notas Explicativas e Formulários de Referência da CVM e apontaram que o único fator
relacionado positivamente com o nível de divulgação das companhias foi a internacionalização,
ou seja, empresas com ações negociadas na bolsa de valores dos Estados Unidos possuem maior
divulgação. O retorno sobre o ativo (ROA), medida de desempenho e a alavancagem mostraram
relação negativa com o nível de divulgação, ou seja, quanto maior a alavancagem, menos
transparentes são as companhias.
Almeida et al. (2010) investigaram se existe relação entre a qualidade das práticas de
governança corporativa e o desempenho das companhias não listadas na Bolsa de valores, no
período de 2003 a 2007, a partir da construção de um índice de governança corporativa
composta de 14 perguntas binárias e respostas obtidas por meio de dados secundários. A
amostra analisada contêm 120 empresas em 2003, 53 empresas em 2004, 94 empresas em 2005,
79 empresas em 2006 e 64 empresas em 2007, registras no Sistema DIVEXT da CVM. O
desempenho foi calculado por meio do retorno sobre o ativo (ROA) e usou-se de regressão
linear múltipla, MQO e SUR13 em painel de dados para identificar as relações investigadas. Os
resultados mostraram que, em metade das empresas analisadas, verificou-se um bom nível de
governança e, de maneira mais substancial, que as práticas de governança influenciam
positivamente o retorno sobre os ativos da empresa, sugerindo que empresas com melhores
práticas tendem a apresentar maior desempenho. Esse foi o caso também do trabalho de
Carvalho e Pennacchi (2011) que atestaram que as ações das empresas tendem a apresentar
retornos anormais quando se verifica a migração de um nível inferior de governança para um
superior (dentre os três níveis de governança da B3). Ademais, o volume de negociação das
ações aumenta quanto maior o nível de governança das empresas.
Nessa mesma perspectiva, Bressan e Bressan (2008) mostraram que a média da
rentabilidade das empresas que pertencem aos diferentes níveis de governança corporativa foi
superior à média das empresas no mercado tradicional, demonstrando que um maior nível de
transparência na gestão dessas empresas e consequentemente menor assimetria de informação
está associado a um melhor desempenho.
Por outro lado, Carvalhal-da-Silva e Leal (2005) constataram que, à época da pesquisa,
menos de 4% das empresas brasileiras implementavam boas práticas de governança e aquelas

13

Do inglês ‘Seemingly Unrelated Regression’, referente a Modelo de Regressão Aparentemente NãoRelacionadas (SUR).
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que observavam tais práticas possuíam rentabilidade sobre o ativo (ROA) significativamente
maior. Porém, a criação de valor e a qualidade das práticas de governança, mesmo positivas,
não se mostraram estatisticamente significativas. No estudo de Silva, Nardi e Pimenta Júnior
(2012) buscava-se analisar o impacto da migração das empresas para os níveis diferenciados de
governança corporativa da B3 sobre o risco e o retorno dos preços de fechamento de suas ações.
Os autores mostram que as médias dos retornos das ações empresariais não apresentaram
diferenças significativas antes e após a data de adesão aos segmentos diferenciados de
governança corporativa.
Quanto à relação de boas práticas de governança corporativa e a divulgação (disclosure,
transparência) das informações empresariais no Brasil, Mendes-da-Silva et al. (2009),
analisaram a relevância de informações corporativas (financeiras e de governança) e a
constituição de índices ponderados de disclosure para estabelecer a relação entre a
disseminação voluntária de informações relevantes nos websites de empresas abertas e suas
características. Esse estudo se baseou numa amostra de 282 firmas não financeiras listadas na
B3 e realizou regressão multivariadas. Os resultados mostram que há maior disclosure: (i)
quanto maior a empresa e retorno de suas ações; (ii) em empresas de governança corporativa
diferenciada; (iii) quando presente a necessidade de expor informações às agencias de rating e
às corretoras e (iv) em empresas mais endividadas.
Outro aspecto relevante investigado na literatura sobre governança corporativa é a
relação entre o perfil familiar de companhias. Nessa perspectiva, Degenhart et al. (2016)
procuram identificar os fatores que determinam o desempenho das companhias de perfil
familiar pertencentes ao setor de consumo cíclico no Brasil. De caráter descritivo e com uma
abordagem quantitativa, o estudo foi realizado com uma amostra que contemplava 32 empresas
familiares classificadas no setor de consumo cíclico entre 2008 e 2012. Os resultados mostram
que as empresas familiares que estão há mais tempo no mercado possuem desempenho
organizacional positivo, ou seja, desempenho financeiro mais eficiente na aplicação dos seus
ativos. O tamanho dessas empresas implica em mais eficiência no uso de seus ativos, mostrando
uma relação positiva com desempenho. A variável alavancagem também se apresentou como
uma das principais características que levam as empresas familiares a terem um alto
desempenho. Além disso, o crescimento das empresas familiares de consumo cíclico, medida
pela variável Market-to-book, mostrou uma relação negativa com o desempenho operacional,
levantando indícios de que o valor de mercado dessas empresas possa ser comprometido. Em
oposição, os resultados da pesquisa de Goes, Martins e Machado Filho (2017) mostraram que
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o desempenho das empresas familiares foram piores do que os das não familiares, assim como
o lucro operacional.
Nessa mesma perspectiva, a pesquisa de Ferreira (2012) mensura os efeitos de
mecanismos de governança corporativa sobre a rentabilidade e eficiência técnica de empresas
de capital aberto no Brasil, com base em 96 empresas do setor industrial dos segmentos de
governança corporativa e do mercado tradicional no período de 2007 a 2009. Os resultados
mostram que a participação dos controladores no capital votante é relevante para as empresas,
indicando que o fato de o controlador possuir um maior poder de voto melhora o desempenho.
Verificou-se também que, quando um mesmo agente ocupa as funções de diretor executivo e
de presidente do conselho, há impacto negativo na eficiência técnica empresarial.
No caso do estudo de Santos de Melo et al. (2013), analisando a contribuição da
Governança Corporativa no desempenho das empresas brasileiras de capital aberto registradas
na B3, por meio do teste multivariado MANOVA, ratificaram que governança corporativa
constitui em fator explicativo relevante do desempenho empresarial, não só quando se pretende
avaliar o retorno proporcionado aos acionistas, mas também quando se considera o efeito
proporcionado nos ativos das empresas. Resultado semelhante foi atingido no estudo de
Andrade, Sabino e Sabino (2019), que analisando os determinantes na rentabilidade das
empresas do setor bancário listadas na B3, numa amostra com 18 instituições financeiras
bancárias entre o primeiro trimestre de 2010 e o quarto trimestre de 2017 e utilizando a variável
dependente o Retorno sobre Ativo (ROA), como proxy de rentabilidade, demonstraram que há
relação estatisticamente relevante e positiva da rentabilidade com risco de crédito,
financiamento e índice de Basileia. Porém, o tamanho, capitalização e taxa de juros Selic não
foram significativas.
Por outro lado, Vieira et al. (2011), ao analisarem uma amostra de 84 empresas listadas
nos níveis diferenciados de governança corporativa da B3, utilizando um painel de dados e
regressões múltiplas, apontaram que não se pode inferir que as práticas de governança
corporativa adotadas pelas empresas que ingressaram nos segmentos diferenciados de
governança corporativa tenham contribuído expressivamente para as variações no desempenho
e na estrutura de capital das empresas.
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2.4

Estudos Empíricos sobre Governança Corporativa e a Criação de Valor pelas

empresas
Quando avaliada a relação entre governança corporativa e a criação de valor pelas
firmas, Durnev e Kim (2005), a partir de dados referentes a empresas de 27 países, encontraram
evidências empíricas de que um nível maior de governança e transparência faz com que as
empresas sejam mais valorizadas nos mercados acionários. Nas Filipinas, Sucuahi e
Cambarihan (2016) avaliaram a existência de influência significativa entre o perfil da empresa,
como indústria a que pertence, idade e lucratividade e a variável q de Tobin após analisar
relatórios financeiros de 86 empresas atuantes na Bolsa de Valores das Filipinas (PSE).
Utilizando modelos de regressão múltipla, mostraram que, apenas a lucratividade afeta
positivamente o valor das empresas naquele país.
Nesse mesmo sentido, Ararat, Black e Yurtoglu (2017) avaliaram a adoção de práticas
de governança corporativa em empresas na Turquia no período de 2006 a 2012. Os autores
elaboraram um índice de governança composto por subíndices que levavam em consideração a
estrutura e ações dos conselhos administrativos, transparência de informações, estrutura de
propriedade e direitos dos acionistas. Os resultados evidenciam que variações de um desviopadrão no índice de governança implicam em uma variação de 8 a 10% no valor de mercado
das firmas, o que indica um efeito significativo das práticas de governança sobre o valor das
empresas.
Ainda na Ásia, Iqbal, Nawaz e Ehsen (2019) que constataram impactos positivos das
ações de governança corporativa sobre a capacidade de geração de valor das empresas naquela
região. Já o estudo de Yu, Liao e Lin (2006) ao avaliaram a eficiência dos mecanismos formais
de governança (acordos contratuais e financeiros) e relacionais (confiança) de empresas
taiwanesas a induzirem a realização de investimentos especializados no país, concluíram que
esses mecanismos afetam as tendências dos fornecedores chineses de realizarem investimentos
especializados, bem como a confiança atua como fator moderador na relação entre mecanismos
formais de governança e investimentos específicos de transações, ou seja, destinados a um
relacionamento específico entre fabricante e fornecedor como, por exemplo, os investimentos
realizados por fornecedor para produzir ferramentas ou equipamentos específicos a uma
indústria.
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No contexto americano, por exemplo, com base na avaliação de 1.500 empresas na
década de 1990, Gompers, Ishii e Metrick (2003) constataram que empresas que protegem os
direitos de seus acionistas, por meio de instrumentos de governança, apresentaram maior valor
de mercado, maiores lucros, maior crescimento de vendas e menores investimentos em ativos.
No caso sul-americano, Leal e Silva (2005), por meio da construção de um índice de governança,
mostraram que, no Brasil e no Chile, a adoção de práticas de governança resultaram em ganhos
do ponto de vista de potencialização de valor de mercado das firmas.
No caso brasileiro, Lameira, Ness Júnior e Macêdo-Soares (2007) avaliaram se a
governança corporativa promoveu impactos sobre o valor das companhias abertas brasileiras,
mensurado pelo q de Tobin por meio de uma amostra não-probabilística. Os resultados
mostraram que a melhoria de práticas de governança corporativa tem impacto positivo no valor
das companhias abertas listadas em bolsa.
No estudo de Rossoni e Machado-da-Silva (2013), ao avaliar como a legitimidade
impacta o desempenho de 348 firmas listadas na B3 entre 2002 e 2007, entendida como a forma
regulatória, cultural-cognitiva e normativa do mercado brasileiro, os resultados apontam que,
ao aderir ao segmento Novo Mercado, o valor de mercado das empresas é afetado pelo prestígio
dos conselheiros e pela reputação da firma. Outro resultado relevante mostra que, ao analisar
as empresas de acordo com o nível de governança corporativa que ocupam, a legitimidade afeta
significativamente o valor de mercado nos segmentos de menor exigência de governança
corporativa, enquanto que entre as empresas do Novo Mercado, a influência não foi
significativa.
Por outro lado, Caixe e Krauter (2014), após a análise de 233 empresas brasileiras no
período de 2002 a 2010, chegam à conclusão de que, em média, as organizações que participam
de algum nível de governança são mais valorizadas pelo mercado do que as companhias do
segmento tradicional. Resultados semelhantes, com base em testes de hipóteses, também foram
observados por Lima et al. (2015). Adicionalmente, Pereira e Martins (2015) concluem que as
empresas que adotam padrões elevados de governança corporativa no Brasil tendem a ter
melhores ratings de crédito.
Entre os estudos que buscaram utilizar abordagem econométrica para correção de
endogeneidade de suas amostras, destaca-se Demsetz e Vilallonga (2001) que ao controlar a
endogeneidade na relação entre performance e estrutura de propriedade, não encontrou
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associação significativa entre governança corporativa e q de Tobin. Por outro lado, Silveira et
al. (2010), ao investigarem os determinantes e a evolução dos métodos adotados
voluntariamente para mensurar o impacto das práticas de governança corporativa no nível de
empresa no Brasil de 1998 a 2004, construíram um índice de governança corporativa (GCI) e
empregaram o Método Generalizado de Momentos Sistêmicos (GMM-Sys) para análise dos
dados. Os resultados apontam que as práticas de governança corporativa no Brasil estão
melhorando lentamente e aderir voluntariamente a novos requisitos de listagem estão
associados positivamente a melhorias na governança corporativa no nível da empresa.
Evidências positivas semelhantes foram encontradas por Silveira, Barros e Famá (2006),
Mínguez-Vera e Martín-Ugedo (2007) e Cubbin e Leech (1983) quando utilizadas técnicas
econométricas diversas para tratar a endogeneidade, na relação entre governança corporativa e
estrutura de propriedade e o desempenho; valor das firmas e estrutura de propriedade e valor
por meio do q de Tobin, respectivamente.
Resultado semelhante foi encontrado por Vilhena e Camargos (2015) que
apresentaram evidências empíricas no mercado financeiro de que as empresas que adotaram
práticas diferenciadas de governança corporativa são mais suscetíveis a criar valor para os
acionistas do que as do mercado tradicional, mas apresentam desempenho econômicofinanceiro pior. Já Camargos e Barbosa (2010), partindo da premissa de que as práticas de
governança corporativa supostamente aumentariam a valorização acionária por parte das firmas
que as adotassem, investigaram o impacto da adesão aos níveis diferenciados de governança
corporativa e retorno acionário anormal. A amostra continha 32 empresas que negociavam
ações preferenciais nos níveis 1 e 2 de governança, e 17 empresas que negociavam no mercado
ações ordinárias, sendo 15 no Nível 1, uma no Nível 2 e uma no Novo Mercado. Os resultados
mostraram que a adesão aos segmentos diferenciados de governança corporativa não resultou
em criação de riqueza para os acionistas.
Silveira et al. (2004) investigam a diferença entre o direito de controle (direito de voto)
e o direito sobre o fluxo de caixa (participação no capital total) dos acionistas controladores, e
como essas impactam no valor de mercado das companhias. Utilizando um painel de dados
composto por 153 empresas, modelos de regressão em painel, estimados por Mínimos
Quadrados Ordinário (MQO), a partir de dados entre 1999 e 2002, os autores mostram que
existe uma relação negativa não significante estatisticamente entre a diferença do direito de
controle e do direito sobre o fluxo de caixa em posse dos acionistas controladores e o valor de
mercado das companhias, sugerindo assim que as empresas com maior disparidade entre
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tomada de decisão e participação no capital total tendem a apresentar menor valor de mercado.
Os resultados, apesar de não conclusivos, apontam no sentido de que a adoção da regra de uma
ação-um voto pode contribuir para a maximização do valor da empresa.
Nessa mesma perspectiva, Claessens et al. (2002) apontaram que há um efeito de
incentivo positivo no valor das empresas quanto maior o direito sobre o fluxo de caixa
(propriedade) do maior acionista da empresa, ou seja, mais forte é o incentivo para que a
empresa funcione bem que por sua vez aumenta a riqueza desse maior acionista. Assim, quanto
maior a participação do acionista controlador sobre o fluxo de caixa, maior é o estímulo à
maximização do valor da empresa. Além disso, os autores encontraram uma relação negativa
sobre o valor da empresa quando há um efeito de entrincheiramento, ou seja, quando os direitos
de controle do maior acionista excedem sua propriedade sobre o fluxo de caixa da firma,
ressaltando a relevância da concentração da propriedade acionária, predominante em muitos
países, sobre os mecanismos de governança corporativa.
Pode-se notar, portanto, que não há um consenso na literatura sobre os efeitos da
adoção de boas práticas de governança corporativa sobre os diferentes aspectos das companhias,
como no desempenho econômico e valor. Essa análise se mostra essencial, sobretudo para o
caso do Brasil, em vista do grande aumento do número de empresas que migraram
voluntariamente para níveis diferenciados de governança corporativa e, portanto, tiveram que
adotar as respectivas medidas que são requisitos para entrada nos níveis de listagem
diferenciada da B3. Nesse contexto, mostra-se ainda mais relevante a verificação da eficácia de
tais ações, uma vez que o cumprimento dos requisitos para participação de mercados
diferenciados exige altos custos de adequação para as empresas.
O próximo capítulo tem por finalidade apresentar a metodologia e os procedimento
estatísticos que proporcionaram a produção de inferências sobre a capacidade de geração de
valor e melhor desempenho quando empresas aderem de maneira voluntária a níveis
diferenciados de governança corporativa.
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3

METODOLOGIA
Este capítulo descreve a metodologia que avalia se as empresas listadas nos níveis

diferenciados de governança corporativa da B3 apresentam desempenho econômico superior às
empresas listadas no mercado tradicional, assim como, se a adesão aos níveis mais elevados de
governança corporativa está associada a uma maior capacidade de criação de valor e potencial
de crescimento. Dessa maneira, a premissa utilizada na análise é de que as empresas que adotam
níveis de governança corporativa mais elevados têm desempenho econômico superior, em
relação às empresas do mercado tradicional, uma vez que, teoricamente, melhores práticas de
governança reduzem os conflitos de agência associados, em termos das influências negativas
desses conflitos sobre a eficiência das operações das companhias.
Para atingir tais objetivos, são considerados modelos de regressão para dados em
painel e modelos GMM utilizando o logaritmo de q de Tobin (LNQTOBIN) das firmas como
medida de criação de valor, calculada de acordo com Chung e Pruitt (1994), como o quociente
entre a soma do valor de mercado das ações ordinárias e preferenciais da empresa com o valor
contábil da dívida total da firma e o valor contábil do ativo total da empresa. Além dessa,
também é variável dependente neste estudo, a relação entre o valor de mercado e o valor
contábil das firmas (logaritmo da variável Market to Book ratio, denominada LNMB). As
variáveis dependentes LNQTOBIN e LNMB foram utilizadas em logaritmo para reduzir os
efeitos de outliers nas estimativas dos parâmetros. Para a avaliação do impacto da adoção de
melhores práticas de governança corporativa, via listagem diferenciada nos segmentos de
governança da B3, Novo Mercado (NM), Nível 2 (N2) e Nível 1 (N1), considera-se a inclusão
de variáveis dummies no modelo. Além disso, também são incluídas outras variáveis
explicativas que têm efeito sobre a criação de valor das empresas associadas a níveis mais
elevados de governança coporativa, explicadas na Tabela 1.
3.1

Modelos para dados em painel
Para analisar se a adoção de melhores práticas de governança corporativa impacta no

desempenho econômico-financeiro das empresas listadas nos níveis diferenciados da B3 em
detrimento daquelas que negociam suas ações no mercado tradicional, este estudo utilizou
dados em painel. Essa abordagem se justifica pelo perfil da amostra avaliada. No caso, um
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conjunto de 22014 empresas, objeto deste estudo, observadas numa dimensão transversal ou
cross-section durante 10 anos (dimensão longitudinal) que compõe o corte temporal de interesse.
A escolha do período de observação, partindo de 2010, deve-se ao fato de que esse ano marca
o início do período de consolidação das normas internacionais de contabilidade no Brasil,
conforme estabelecido pelo Conselho Federal de Contabilidade por meio da Resolução nº
1.156/09 em que as Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC) passam a seguir
obrigatoriamente os padrões estabelecidos pelo International Financial Reporting Standards
(IFRS). O uso de dados organizados numa dimensão transversal é considerado mais robusto do
ponto de vista econométrico, pois permite, por exemplo, identificar efeitos que isoladamente as
dimensões longitudinais e transversais não capturariam (WOOLDRIDGE, 2002). Segundo
Greene (2007), a utilização de dados em painel possibilita a avaliação da heterogeneidade
individual nas dimensões transversal e longitudinal, sendo estes últimos avaliados como
aspectos específicos no momento em que ocorrem e não necessariamente nos demais períodos
em que uma unidade, no caso, a empresa, é observada.
O modelo econométrico básico que mostra as relações estatísticas entre as variáveis é
dado por:
𝑦𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑥𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 ,

(1)

Em que i representa o corte transversal avaliado e t o t-ésimo período de tempo. A variável
dependente 𝑦𝑖𝑡 indica a capacidade de criação de valor econômico da empresa. O intercepto é
representado por 𝛽0 e 𝛽1 e corresponde ao parâmetro de interesse relacionado ao vetor de
variáveis explicativas. O termo de erro é dado por 𝜀𝑖𝑡 . É importante ressaltar que ao captar os
efeitos temporais, por exemplo, nem todas as covariadas são acompanhadas pelos subscritos i
e t. Esse é o caso das variáveis binárias que captam os efeitos individuais que não se alteram
ano a ano, mas podem ser diferentes no corte transversal, ou seja, entre as diferentes empresas.
Além disso, muitas características individuais entre as empresas podem não ser
captadas pelo vetor X e, assim, são incluídas no termo de erro 𝜀𝑖𝑡 . O que significa que mesmo
incluindo mais variáveis de controle ao vetor X para evitar a omissão de variáveis significativas
concomitantemente correlacionadas com os regressores e a variável dependente, algumas
características relevantes continuarão não sendo observadas. Porém, desconsiderar a sua
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No Item 4.1 deste estudo é explicada a formação da amostra em análise.
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existência introduziria inconsistência na estimação dos parâmetros de interesse. Faz-se
necessário assim, estender o modelo (1) para incorporar toda a heterogeneidade individual não
observada constante no tempo, representada por 𝛼𝑖 também denominada de efeito fixo
(WOOLDRIDGE, 2002). Na prática, o termo 𝛼𝑖 captura apenas a heterogeneidade não
observada entre as observações individuais (empresas) que seja invariante no tempo (BARROS
et al., 2020). Dessa maneira, em um painel de dados, o termo de erro 𝜀𝑖𝑡 é decomposto em 𝛼𝑖
e mais um elemento não sistemático, identificado por 𝜇𝑖𝑡 .
𝑦𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑥𝑖𝑡 + αi + 𝜇𝑖𝑡

(2)

Para se estimar os parâmetros do modelo (2), três estratégias econométricas para dados
em painel podem ser utilizadas: i) modelo por Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) para
dados empilhados (pooled data); ii) modelo de Efeitos Fixos (EF) e iii) modelo de Efeitos
Aleatórios (EA).
Os modelos de tipo pooled data desconsideram os efeitos individuais ou temporais
(não observados) do modelo estimado e, nesse sentido, podem sofrer do problema de viés de
variáveis omitidas. Em especial, dois pressupostos da estimação via MQO são violados na
presença de particularidades individuais ou de efeitos temporais nos dados: a não existência de
heterocedasticidade e de erros não correlacionados serialmente. Assim, a individualidade,
particular das companhias, pode estar incluída no termo de erro (𝜀it ) e, como consequência, o
termo de erro pode estar correlacionado com alguns dos regressores incluídos nos modelos.
Caso os erros estejam correlacionados, os coeficientes estimados serão tendenciosos e
inconsistentes (GUJARATI e POTER, 2011). Uma alternativa para contornar esse problema e
outras possíveis violações dos pressupostos de MQO é utilizar modelos de análise em painel
(EF e EA) para internalizar distintamente os efeitos individuais ou temporais (ANDRADE e
TIRYAKI, 2017).
Segundo Wooldrigde (2014), a diferença entre os modelos de EF e EA consiste em
que o primeiro permite a correlação entre o efeito não observável e os regressores, enquanto
que o segundo não a permite. Também se destaca como diferença entre esses modelos o formato
do intercepto da regressão, não calculado nas estimativas de EF e estimada nos modelos de
efeito aleatório. Por outro lado, esses modelos se assemelham ao permitirem a identificação da
individualidade de cada indivíduo (empresa), pois cada um deles apresentará um intercepto
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diferente, o que não ocorre no pooled data, em que o intercepto é geral, podendo tornar a
estimativa tendenciosa (GUJARATI e POTER, 2011).
No caso do estimador de efeitos fixos, a suposição é de que a parcela relacionada aos
fatores não obseváveis é correlacionada com uma ou mais covariadas e, nesse sentido, deve ser
estimado, pois captura variações no intercepto de cada indivíduo, no caso, as empresas que
atuam na B3. Diferentemente, o estimador de efeitos aleatórios, considera os interceptos
individuais variáveis aleatórias, ou seja, independentes em todo o corte temporal observado e
em todas as covariadas inseridas nos modelos estimados (GUJARATI, 2011).
Quando o erro idiossincrático é serialmente não correlacionado, o efeito fixo é
eficiente e tem a vantagem de preservar o número de graus de liberdade, sendo seus estimadores
não viesados se as covariadas forem exógenas, ou seja, atendida a hipótese de exogeneidade
estrita. Por outro lado, nos modelos de EA, quanto maior a variância do efeito individual crosssection não observável, mais próximo os efeitos aleatórios são dos efeitos fixos e, se menor é
essa variância, mais próximo são os efeitos aleatórios dos estimadores de MQO.
Nesta pesquisa, os resultados obtidos através do modelo pooled data foram utilizados
para comparar com os resultados obtidos por meio da abordagem de painel mais adequada (EF
ou EA), de forma a verificar as diferenças em se considerar estrutura em painel dos dados. Para
definir qual modelo, EF ou EA, explica melhor a relação entre as variáveis, utilizou-se o Teste
de Hausman (1978). Esse teste tem por hipótese nula que as diferenças entre os coeficientes
estimados dos EF e EA não são estatisticamente significantes entre os efeitos individuais e as
covariadas (WOOLDRIDGE, 2002). Nesse sentido, rejeitar a hipótese nula indica evidência de
correlação entre os efeitos individuais e as covariadas. Sendo assim, os efeitos aleatórios
provavelmente estão correlacionados com um ou mais regressores. Se a hipótese nula for
rejeitada, o modelo de efeitos fixos (EF) é mais apropriado para estimar a relação em painel.
É importante salientar que antes de avaliar o Teste de Hausman, foram realizados testes
F, em particular, os testes de Chow e o LM de Breuch-Pagan, procedimento esse semelhante ao
realizado em Degenhart et al. (2016). O teste de Chow foi implementado para testar se as
regressões são diferentes para grupos diferentes, ou seja, verificar se o intercepto é igual
(modelo para dados empilhados) ou não (modelo de Efeitos Fixos) nas análises em corte
transversal. No caso do teste LM de Breuch-Pagan, o objetivo é avaliar a variância dos resíduos
que demonstram se as diferenças individuais são iguais (pooling) ou não (efeitos aleatórios) a
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zero. Tais procedimentos são importantes ao apontar o melhor modelo analisado e ratificam os
resultados levantados pelo Teste de Hausman.
De forma particular, neste estudo são consideradas duas estruturas de regressão
distintas para capturar o efeito da governança, de acordo com as seguintes especificações:
𝑛+2

𝑦𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝐺𝐶𝑖𝑡 + ∑ 𝛽𝑗 𝑥𝑗𝑖𝑡 + 𝛼𝑖 + 𝜖𝑖𝑡 ,

(3)

𝑗=2
𝑛+4

𝑦𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑁1𝑖𝑡 + 𝛽2 𝑁2𝑖𝑡 + 𝛽3 𝑁𝑀𝑖𝑡 + ∑ 𝛽𝑗 𝑥𝑗𝑖𝑡 + 𝛼𝑖 + 𝜖𝑖𝑡 ,

(4)

𝑗=4

Em que 𝑦𝑖𝑡 é a variável dependente referente à empresa 𝑖 no ano 𝑡; 𝛽𝑗 são os coeficientes, 𝑗 =
0,1, … , 𝑛 + 2 para a equação em (3) e 𝑗 = 0,1, … , 𝑛 + 4 para a equação em (4), sendo 𝑛 o
número de variáveis independentes do modelo; 𝐺𝐶𝑖𝑡 é uma variável dummy que assume valor
1 se a empresa 𝑖 é listada em algum dos níveis de governança corporativa da B3 (N1, N2 ou
NM) no ano 𝑡, e zero caso contrário (listagem tradicional); 𝑁1𝑖𝑡 , 𝑁2𝑖𝑡 e 𝑁𝑀𝑖𝑡 são variáveis
dummies que tomam valor unitário se, no ano 𝑡, a empresa 𝑖 é listada no N1, N2 e NM de
governança corporativa da B3, respectivamente, caso contrário, tais variáveis assumem o valor
zero; 𝑥𝑗 são as variáveis independentes dos modelos, que serão discutidas em seguida; 𝛼𝑖
corresponde ao efeito fixo ou aleatório, eliminado se realizado a diferenciação das variáveis; e
𝜖𝑖𝑡 é um termo de erro aleatório.
Para o modelo da Equação em (3), o parâmetro 𝛽𝑗 mensura o impacto (significância)
da listagem diferenciada, em quaisquer um dos níveis de governança da B3, sobre o
desempenho econômico das empresas, mensurado por LNQTOBIN e LNMB. Os sinais desses
parâmetros, quando significativos, indicarão o efeito da governança sobre a capacidade de
criação de valor das firmas e de valor de mercado, respectivamente. Espera-se, teoricamente,
que 𝛽𝑗 seja significativo, pois melhores práticas de governança impactam o desempenho das
empresas e, ainda, apresente sinal positivo, isto é, tais práticas promovem um maior
desempenho (maior LNQTOBIN e LNMB). Por outro lado, no modelo em (4), os coeficientes
𝛽1 , 𝛽2 e 𝛽3 mensuram o impacto de cada um dos níveis de governança, N1, N2 e NM,
respectivamente, sobre o desempenho das empresas avaliadas. Assim, como para o caso
anterior, espera-se que 𝛽1, 𝛽2 e 𝛽3 sejam significativos e positivos e, além disso, 𝛽1 < 𝛽2 < 𝛽3 ,
uma vez que, como as exigências de governança corporativa são maiores no sentido do N1 para
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o NM, incorrendo em maiores custos de implementação das práticas associadas pelas firmas,
maiores serão também os benefícios resultantes, em termos de desempenho, como decorrência
de uma maior redução das ineficiências causadas pelos conflitos de agência.
3.2

Análise econométrica de variáveis endógenas
Respeitada a hipótese de exogeneidade estrita, a utilização de modelos de EF e EA

pressupõe que o valor da variável dependente e dos erros correntes são não correlacionados
temporalmente com as covariadas, ou seja, independentes de valores passados e futuros dos
regressores. Nesse caso, os regressores são ditos exógenos. Na prática, o atendimento a esse
pressuposto exclui a possibilidade de correlação positiva e significante entre as variáveis
independentes e termo de erro do modelo empírico em questão. Assim, a hipótese de
exogeneidade, [E(𝑒𝑖 │𝑥𝑖 ) = 0, i = 1, … , n] torna-se um dos pressupostos mais importantes de
avaliação dado que se ela não for atendida as inferências resultantes serão inadequadas para
explicar a causalidade entre as variáveis observadas. Quando a hipótese de exogeneidade é
inválida, diz-se que os regressores são endógenos e as inferências resultantes são inconsistentes,
ou seja, com viés não tendendo a zero à medida que o número de observações aumenta.
A existência de endogeneidade decorre da existência de variáveis omitidas, de erros
de mensuração e/ou em situações em que se observa simultaneidade entre as variáveis. No caso
de variáveis omitidas, o problema pode ser representado por uma variável σ que interfere no
comportamento no mesmo instante tanto dos regressores como da variável dependente. Sua
omissão na Equação (1) significa que σ será incorporada no termo de erro influenciando alguma
correlação entre ε e os regressores, tornando assim, inconsistente o parâmetro β. Uma forma de
corrigir tal problema seria incluir σ às variáveis independentes. Nesse caso, σ seria uma variável
de controle e tem sido uma alternativa aceitável para evitar problemas de endogeneidade em
estudos empíricos na área de Finanças. Porém, a correção de endogeneidade não funcionará se
não for possível mensurar σ de maneira fidedigna pela indisponibilidade de dados ou pela
dificuldade de construção de variáveis proxies (BARROS et al., 2020).
Outro problema relevante são os erros de mensuração dado pelo distanciamento entre
um constructo que se desejaria observar e a proxy efetivamente disponível para representá-lo.
Em outras palavras, é razoável que se suponha que tanto a variável dependente quanto os
regressores possam ser mensurados com algum grau de imprecisão causados, por exemplo, por
erros de registros ou arredondamentos (BARROS et al., 2020). Se o erro estiver no nível das
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covariadas e que exista correlação entre a variável observada e o erro de mensuração, os
estimadores serão inconsistentes. Nesse caso, é possível que o parâmetro β seja inferior ao seu
valor verdadeiro, fenômeno denominado de viés de atenuação. Se várias covariadas contiverem
erros de mensuração, a direção da inconsistência pode ser indeterminada. Por outro lado, se
ocorrer erros de mensuração na variável dependente, os estimadores terão maior variância
(GREENE, 2007).
Por fim, um problema comum é a determinação simultânea de diversas variáveis.
Nesse caso, há ambiguidade no sentido de causalidade esperada na relação entre os regressores
e a variável explicada, de tal forma que ambas podem se comportar como variável dependente
ou independente em relação à outra, expondo uma correlação entre regressores e o termo de
erro do modelo observado, o que torna os estimadores enviesados e inconsistentes (BARROS
et al., 2020). É importante salientar que na presença de modelos autorregressivos ou dinâmicos,
os modelos de efeito fixo (EF) e de efeitos aleatórios (EA) não podem ser utilizados, pois nestes
casos, o pressuposto de exogeneidade não é atendida, inviabilizando toda a análise
(WOOLDRIDGE, 2002).
Na prática, a presença de correlação entre covariadas endógenas e o termo de erro
“impossibilitará a estimação consistente do parâmetro de interesse β, a menos que o pesquisador
consiga introduzir outra variável z que seja, ao mesmo tempo, correlacionada com x e não
correlacionada com ε” (BARROS et al., 2020, p. 442). A essa técnica dá-se o nome de variáveis
instrumentais que nada mais é que uma metodologia aceita para correção de endogeneidade,
mas que apresenta alguma dificuldade, principalmente, em virtude da reduzida disponibilidade
de instrumentos essencialmente exógenos para cada uma das variáveis explicativas suspeitas
de endogeneidade. Em virtude disso, a maneira mais adequada de realizar a estimação dos
parâmetros do modelo exigirá a utilização de procedimentos fundamentados em premissas
menos restritivas do que os métodos clássicos de análise de painel dada a possibilidade que um
dos problemas mencionados acima, causadores de endogeneidade, seja detectado.
Dentre os métodos de análise em painel que utilizam variáveis exógenas como
instrumentos, o Método dos Momentos Generalizados (GMM) é um dos mais destacados,
principalmente na estimação de modelos dinâmicos. Entre as variações dessa técnica, dois
métodos são reconhecidos pela sua eficiência e capacidade de captar diferentes padrões de
comportamento das variáveis de interesse: o método GMM em diferenças (GMM-Dif) e o
GMM Sistêmico (GMM-Sys). O GMM-Dif é um procedimento que calcula as diferenças entre
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as variáveis independentes e suas defasagens com o objetivo de eliminar a heterogeneidade não
observada do modelo em estudo. Seja
∆𝑦𝑖𝑡 = 𝛽∆𝑥𝑖𝑡 + ∆𝑢𝑖𝑡 , 𝑖 = 1, … , 𝑁, 𝑡 = 1, … 𝑇

(5)

Em que ∆𝑦𝑖𝑡 ≡ 𝑦𝑖𝑡 − 𝑦𝑖𝑡−1 , ∆𝑥𝑖𝑡 ≡ 𝑥𝑖𝑡 − 𝑥𝑖𝑡−1 e ∆𝑢𝑖𝑡 ≡ 𝑢𝑖𝑡 − 𝑢𝑖𝑡−1 . Neste caso, a
heterogeneidade não observada é eliminada dado que ∆𝛼𝑖 = 0 e nenhuma suposição é realizada
acerca da correção entre 𝛼𝑖 e 𝑥𝑖𝑡 . A condição de momento na regressão transformada, que
extingue α1 é interpretada como a ausência de correlação entre os regressores e o termo de erro
transformado. Dessa maneira, o estimador GMM-Dif, pode ser ineficiente e gerar viés e
imprecisão, em amostras finitas, e observada persistência temporal no comportamento das
variáveis endógenas (BLUNDELL e BOND, 1998).
Posteriormente, os parâmetros de (5) são estimadas com base nas hipóteses de
exogeneidade assumidas na pesquisa. Se houver suspeita de efeitos de feedback entre os
regressores e a variável dependente, não se pode assumir x (predeterminada) como variável
estritamente exógena dado que haverá correlação entre essa e o termo de erro do modelo,
podendo influenciar nos valores futuros das variáveis independentes. Por outro lado, se não
houver suspeitas de problemas ligados à simultaneidade, erros de mensuração entre o termo de
erro e os valores contemporâneos e passados dos regressores ou o problema de variáveis
omitidas pode-se assumir que x é sequencialmente exógeno (BARROS et al., 2020).
Sob a premissa de exogeneidade estrita, pode-se explorar as condições de
ortogonalidade denominadas de condições de momento. A primeira condição
𝐸 (𝑥𝑖𝑡−𝑠 , ∆𝑢𝑖𝑡 ) = 0, 𝑠 ≥ 1

(6)

Se E(𝑢𝑖𝑡 ) = 0, (6) reflete a não correlação dos erros transformados Δ𝑢𝑖𝑡 e os regressores
do modelo. Se houver suspeita de simultaneidade entre as variáveis dependentes e
independentes, a suposição de não correlação contemporânea ente o termo de erro e variáveis
independentes em (6) é inadequada. Porém, nesse caso, a variável independente não será mais
predeterminada e não será totalmente endógena. Dessa forma, o estimador GMM-Dif poderá
explorar uma segunda condição de momento:
𝐸 (𝑥𝑖𝑡−𝑠 , ∆𝑢𝑖𝑡 ) = 0, 𝑠 ≥ 2

(7)
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Dessa maneira, o estimador estará utilizando todas as defasagens da variável
independente como instrumentos e somente, posteriormente, pode-se estimar o parâmetro de
interesse β. Logo, genericamente, se a única fonte de endogeneidade significativa for a presença
de heterogeneidade não observada, o GMM-Dif utilizará os regressos como instrumentos para
si mesmo (BARROS et al., 2020).
Além dessas características, Roodman (2006) explica que o GMM-Dif apresenta
outras premissas relevantes na determinação das condições de momento como um painel de
corte longitudinal com N > T; efeitos individuais fixos; variável dependente defasada;
regressores não totalmente exógenos; e ausência de autorrelação entre as unidades individuais.
O GMM-Dif tem por principal vantagem tornar mais maleável o pressuposto de exogeneidade
estrita, permitindo o uso passado ou contemporâneo da variável independente e de outras
variáveis externas ao modelo avaliado. Como desvantagem, o estimador GMM-Dif, em
amostras finitas e sendo observada persistência temporal no comportamento das variáveis
endógenas contidas em (6), pode ser ineficiente e gerar viés e imprecisão (BLUNDELL e
BOND, 1998).
Para minimizar tal problema, uma extensão do GMM-Dif, denominada de GMM
Sistêmico (GMM-Sys), desenvolvida por Blundell e Bond (1998), diferentemente do anterior,
avança ao utilizar uma quantidade maior de condições de momento oportunizando maior
eficiência e desempenho em amostras finitas (BARROS et al., 2020 apud BLUNDELL, BOND
e WINDMEIJER, 2000). Isso porque o GMM Sistêmico contorna a produção de estimadores
ineficientes e enviesados causados pela persistência de séries temporais ao utilizar condições
de momentos adicionais, ou seja, combina regressões em diferenças com regressões em nível.
Se (7) tiver validade, a seguinte condição de momento adicional poderá ser explorada:
𝐸[∆𝑥𝑖𝑡−1 (𝛼𝑖 + 𝑢𝑖𝑡 )] = 0

(8)

Nesse caso, a transformação de primeira diferença é aplicada apenas ao regressor x.
Além disso, é imposta uma premissa suplementar de não correlação entre os regressores do
modelo e 𝛼𝑖 . Aceitando-se que essa correlação não mude temporalmente, 𝛼𝑖 :
𝐸 (∆𝑥𝑖𝑡 𝛼𝑖 ) = 0 → 𝐸(𝑥𝑖𝑡 𝑎𝑖 ) = 𝐸 (𝑥𝑖𝑡−1 𝛼𝑖 ) = 0

(9)

O primeiro termo permite a correlação entre as covariadas e a heterogeneidade não
observada 𝛼𝑖 . Se o processo estocástico que gera xit for estacionário, Blundell e Bond (1998)
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demonstram a não correlação entre 𝑥𝑖𝑡 e 𝛼𝑖 . Tal premissa é considerada uma condição
suficiente, mas não necessária.
Os métodos GMM-Sys e o GMM-Dif são obtidos em dois estágios: no primeiro (onestep) assume-se que na amostra em painel os erros são independentes e homocedásticos e, no
segundo (two-steps), a partir dos resíduos do estágio anterior, a matriz de variância-covariância
é calculada relaxando essa hipótese anterior sobre os erros. Esse método segue uma distribuição
qui-quadrado e tem como hipótese nula a validade dos instrumentos adicionais. No caso, se a
hipótese nula do GMM-Dif não for rejeitada, a diferença constituir-se-á num teste da validade
das condições adicionais utilizadas pelo procedimento GMM-Sys.
Na prática, a implementação dos métodos GMM-Dif e o GMM-Sys pode ser restrita
se a amostra for reduzida, possuindo poucas unidades individuais. No caso do GMM-one-step,
o estimador é assimptoticamente ineficiente, porém, a inferência é considerada mais realista.
No GMM-two-steps, os estimadores são viesados (subestimados), mas assintoticamente mais
eficientes (ROODMAN, 2006).
Outros testes também são pertinentes para demonstrar a ausência de correlação entre
os instrumentos e os erros, bem como, a correlação entre o termo de erro e os regressores
endógenos: os Testes de autocorrelação de Primeira e Segunda Ordem sugeridos por Arellano
e Bond (1991) e o Teste de Restrições Sobreidentificadoras. Os testes de Arellano e Bond
(1991) têm como hipótese nula a não correlação nos erros e de distribuição normal padrão
desses erros. Nesse sentido, espera-se rejeitá-la no teste de primeira ordem e na de segunda
ordem, que as estimativas sejam não significativas resultando, portanto, de ausência de
autorrelação nos erros. Na prática, esse testes buscam verificar se houve a inclusão suficiente
de lags ao modelo a fim de controlar a condição dinâmica dos modelos avaliados.
Quanto ao teste de restrições sobreidentificadas, avalia-se a presença de vários
instrumentos não correlacionados com o erro para os diversos regressores em estudo. A
sobreidentificação aumenta a eficiência dos estimadores e possibilita a realização de teste de
validação dos instrumentos inseridos no modelo. No caso do Teste Sagan, considera-se a
validade das condições de momentos adicionais e sua hipótese nula testa se todas as variáveis
instrumentais são não correlacionadas com o termo de erro do modelo. Tal teste segue uma
distribuição qui-quadrado com q graus de liberdade igual a diferença entre o número de
variáveis instrumentais e o números de covariadas endógenas. No caso, a rejeição da hipótese
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nula indica que uma ou mais variáveis instrumentais são exógenas e, assim, as condições
adotadas não são ideais.
3.3

Variavéis Explicativas
Como variáveis independentes, foram selecionadas 5 variáveis explicativas (𝑥𝑗 , 𝑗 =

1, … , 𝑛) distintas (𝑛 = 5) que exercem potencial influência sobre as variáveis dependentes,
assim como podem estar associadas com aspectos de governança das empresas e,
consequentemente, ter influência sobre os resultados econômicos. A Tabela 1 apresenta as
variáveis de controle consideradas neste trabalho, suas definições, operacionalização, os sinais
esperados dos coeficientes estimados no modelo de regressão e a interpretação teórica dessa
relação esperada. As variáveis LNIDADE, LNATV, ENDIV, LC e ROIC são amplamente
discutidas na literatura financeira acerca de suas influências sobre o desempenho das
companhias (AL-AHDAL

et al., 2020; PRIMO et al., 2013; ARARAT

et al., 2017;

ALMEIDA et al., 2010; DALFIOR, OLIVEIRA e SOUZA, 2007; CAIXE e KRAUTER, 2014).
É importante salientar que as variáveis q de Tobin e Market to Book ratio são
indicadores amplamente testados na literatura (LINDENBERG e ROSS, 1981; KALDOR,
1966; CHUNG e PRUITT, 1994; MORCK, SHLEIFER e VISHNY, 1988; MCCONNELL e
SERVAES, 1990; CATAPAN, COLAUTO e BARROS, 2013; DEGENHART et al., 2016;
DIN DIN e JAVID, 2011; SANTANNA, TEIXEIRA e LOUZADA, 2003; CHEN e ZHAO,
2006; SOUSA, 2014; ARARAT, BLACK e YURTOGLU, 2017) para mensurar o impacto das
práticas associadas à governança corporativa, pois são medidas que possibilitam avaliar o
desempenho do ponto de vista estritamente operacional, indicando a eficiência dos ativos para
as perspectivas de mercado quanto ao desempenho econômico (LNQTOBIN e LNMB) das
companhias listadas na B3.
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Tabela 1. Descrição, definição e relação esperada (sinal esperado dos coeficientes estimados) das variáveis independentes consideradas nos
modelos de regressão para mensurar os efeitos da governança corporativa sobre o desempenho econômico das empresas com papéis negociados
na B3.
Sigla

Definição

LNIDADE

Idade

Logaritmo
da
diferença,
em
anos, entre a data
de registro da
empresa na CVM
e a data do ano
atual.

-

LN(Ano)

LNATV

Tamanho

Logaritmo
ativo total.

+

LN(Ativo)

15

Fonte: Economática

Sinal

Fórmula15

Variável

do

Interpretação Teórica

Referências

Almeida et al. (2010);
Ararat, Black e Yurtoglu (2017);
Empresas mais jovens tendem
Degenhart et al. (2016);
a ter um maior potencial de
Goes, Martins e Machado Filho
criação de valor e geração de
(2017);
resultados.
Mendes-da-Silva et al. (2008);
Mendes-da-Silva et al. (2009);
Rossoni e Machado-Silva (2013).
Almeida et al. (2010);
Andrade, Sabino e Sabino (2019);
Ararat, Black e Yurtoglu (2017);
Carvalhal-da-Silva (2004);
Catapan, Colauto e Barros (2013);
Goes, Martins e Machado Filho
(2017);
Empresas maiores tendem a ter
Mendes-da-Silva et al. (2008);
um desempenho superior.
Mendes-da-Silva et al. (2009);
Mendonça et al. (2018);
Silveira, Lanzana e Barros (2004);
Souza e Almeida (2017);
Rossoni e Machado-Silva (2013);
Rover, Tomazzia e Fávero (2011);
Vilhena e Camargos (2015).
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ENDIV

LC

ROIC

A depender do ciclo de vida da
Endividamento
empresa, quanto maior o seu
=
grau de endividamento maior a
Indicador
de
(Total de empréstimos alavancagem
dos
seus
endividamento
e financiamento de CP resultados, assim como, por
ligado à
+ ou
Endividamento
+
outro lado, maiores exigências
estrutura
de
Total de empréstimos de disciplina podem reduzir o
capital
das
e financiamento de potencial de desempenho pela
empresas
LP) / Ativo Total
não aceitação de projetos mais
arriscados e com maiores
retornos esperados.

Liquidez
Corrente

Quociente entre o
ativo circulante e + ou
o
passivo
circulante.

É uma medida
relacionada
à
rentabilidade e
Retorno sobre potencial
de
Capital
criação de valor + ou
Investido
das empresas em
(Rentabilidade) relação
à
quantidade
de
capital investido
por acionistas.

Fonte: Elaboração própria.

Liquidez Corrente
=
Ativo Circulante
Passivo Circulante
ROIC
=
(1 – a /100) * b
c * 100
a = Imposto de renda
b = Lucro antes de
juros e impostos
(EBIT)
c = Investimento em
Capital

Almeida et al. (2010);
Ararat, Black e Yurtoglu (2017);
Carvalho e Ribeiro (2016);
Carvalhal-as-Silva e Leal (2005);
Catapan, Colauto e Barros (2013);
Dami, Rogers e Ribeiro (2007);
Procianoy e Schnorrenberger
(2004);
Rossoni e Machado-Silva (2013);
Silveira, Barros e Famá (2006);
Silveira, Lanzana e Barros (2004);
Vieira et al. (2011).

Quanto maior a capacidade das
empresas em cumprir suas
Dalfior, Oliveira e Souza (2007);
obrigações de curto prazo,
Martins, Silva e Nardi (2006);
maiores as possibilidades dela
Carvalho (2002).
financiar oportunidades de
crescimento.

Quanto maior o retorno sobre o
capital investido, maior o
desempenho da empresa.

Azevedo (2018);
Caixe e Krauter (2014);
Ribeiro (2018);
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4

RESULTADOS
Considerando a importância da comprovação dos potenciais benefícios da

implementação dos requisitos associados aos níveis de governança corporativa para os
executivos e acionistas das empresas com papéis listados na B3, este estudo tem como objetivo
verificar se as companhias que adotam melhores práticas de governança corporativa e, portanto,
estão listadas nos níveis diferenciados da B3, têm maior desempenho em relação às empresas
listadas no mercado tradicional. Somado a isso, busca-se analisar os efeitos particulares, na
performance econômica das firmas, mensurados pelo LNQTOBIN e LNMB e nos diferentes
níveis de governança corporativa, adotando a hipótese de que, quanto mais elevado o nível de
governança, maior será a capacidade de gerar valor da companhia, de valor de mercado e de
pontencial geração de resultados em decorrência da implementação de um maior conjunto de
práticas que melhoram a governança corporativa das empresas e, portanto, reduzem os conflitos
de agência associados.
4.1

Dados e Amostra
Esta pesquisa foi realizada com base em dados anuais das companhias abertas listadas

na B3 para o período de janeiro de 2010 a dezembro de 2019. O uso de dados anuais evita o
efeito da sazonalidade nos dados dos demonstrativos financeiros. Como primeiro passo, foram
coletados da base Economática® os dados consolidados dos balanços de todas as empresas com
ações ativas no mercado e excluídas as empresas que atuavam no Mercado de Balcão, na
Bovespa Mais, na Bovespa Mais 2 e com negociações de BDR’s. Em seguida, obteve-se do site
da B3, o nível de governança corporativa de cada empresa e seu respectivo ano de adesão. Após
essa coleta, foram excluídas as empresas que apresentavam q de Tobin em nível negativo, pois
não faz sentido prático, já́ que esta variável é a relação entre o valor de mercado da empresa
pelo seu custo de reposição. Além disso, foram retiradas empresas que atuavam no setor
financeiro, pois o cálculo das métricas de rentabilidade e de valor dessas companhias é distinta
se comparada com as demais firmas de outros setores (CAIXE e KRAUTER, 2014). Dessa
forma, a base final resultou em um total de 220 empresas, das quais 18 estão listadas no Nível
1 (N1), 12 no Nível 2 (N2), e 127 no Novo Mercado (NM), ou seja, 71,36% das empresas
analisadas estavam em algum dos níveis diferenciados de governança corporativa. As demais
63 companhias estão listadas no mercado tradicional, ou seja, não aderiram aos níveis de
governança corporativa da B3. Com isso, obteve-se um painel desbalanceado com os dados das
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220 empresas da amostra nos 10 anos da análise, com um total de 2.200 observações. A Figura
1 mostra a distribuição das empresas que compõem a amostra conforme o segmento de atuação
no mercado financeiro.
Figura 1. Distribuição da Amostra por Nível Diferenciado de Governança Corporativa
18

12

63

Nível 1
Nível 2

127

Novo Mercado
Tradicional

Fonte: B3. Elaboração própria.

As empresas que compõem a amostra atuam em segmentos de mercados bem
diversificados. O setor de maior representatividade entre as empresas listadas é o de energia
elétrica; seguido por incorporações; exploração de imóveis; fios e tecidos; e serviços médicoshospitalares e análise e diagnóstico, conforme Tabela 2. Mesmo contexto das companhias que
atuam no Novo Mercado, como observado no Figura 2.
Do total de 220 empresas que compõem a amostra em análise, 15% dessas empresas são
empresas que exploram um setor regulado pelo governo que é o setor de energia elétrica. Na
indústria da construção, 17 empresas atuam na incorporação ou exploração de formas diversas
no ramo imobiliário.
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Figura 2. Quantidade de Empresas que estão no nível NM por Setor Bovespa
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Fonte: B3. Elaboração própria.
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Tabela 2. Distribuição da Amostra por Setores conforme segmentação Bovespa
Setor
Energia elétrica
Incorporações
Exploração de imóveis
Fios e tecidos
Serviços médico-hospitalares análises e diagnósticos
Serviços diversos
Tecidos vestuário e calçados
Medicamentos e outros produtos
Transporte ferroviário
Água e saneamento
Carnes e derivados
Holdings diversificadas
Produtos diversos
Siderurgia
Alimentos diversos
Exploração refino e distribuição
Máquinas e equipamentos industriais
Material rodoviário
Papel e celulose
Programas e serviços
Serviços educacionais
Agricultura
Aluguel de carros
Calçados
Telecomunicações
Acessórios
Açúcar e álcool
Alimentos
Artefatos de ferro e aço
Automóveis e motocicletas
Eletrodomésticos
Gás
Intermediação imobiliária
Madeira
Máquinas e equipamentos construção e agrícolas
Material de transporte
Minerais metálicos
Motores compressores e outros
Petroquímicos
Químicos diversos
Restaurante e similares
Vestuário
Outros
Fonte: B3. Elaboração própria.

Quantidade de
Empresas no Setor
33
15
12

8
8
7
7
6
6
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
18
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Do total de empresas que compõem a amostra avaliada e que atuam no primeiro nível
de governança corporativa, destacam-se as empresas que atuam no mercado de energia elétrica,
seguidas pelas companhias siderúrgicas ligadas à indústria de base e firmas que produzem
material rodoviário, conforme Figura 3. No nível N2, destacam-se apenas as empresas que
exploram o mercado de energia elétrica, segundo Figura 4.

Setores

Figura 3. Quantidade de Empresas que estão no nível N1 por Setor Bovespa
Telecomunicações
Siderurgia
Produtos diversos
Petroquímicos
Material rodoviário
Madeira
Fios e tecidos
Energia elétrica
Calçados

1
4
1
1

2
1
1
6
1
0

1

2

3

4

5

6

7

Quantidade de Empresas
Fonte: B3. Elaboração própria.

Setores

Figura 4. Quantidade de Empresas que estão no nível N2 por Setor Bovespa
Produtos Diversos

1

Papel e celulose
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6
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Fonte: B3. Elaboração própria.
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Esse cenário é diverso quando se observa as empresas que não aderiram a nenhum
segmento diferenciado de governança corporativa (MT). Nesse grupo há maior diversificação nos
ramos de atuação das empresas, destacando as empresas do mercado de energia elétrica, o
segmento de fios e tecidos e holdings diversas.
Figura 5. Quantidade de Empresas que estão no nível MT por Setor Bovespa16
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Fonte: B3. Elaboração própria.

A adesão aos níveis de governança corporativa cresceu consideravelmente no período
avaliado, principalmente no Novo Mercado, segundo histórico de listagens e deslistagens nos
segmentos especiais publicado pela B3 17 . Porém, mesmo aumentando paulatinamente, o
número de IPOs em segmentos diferenciados cresceu menos entre 2013 e 2016, conforme
Tabela 3.
Tabela 3. Número de IPOs da Amostra por Setores conforme Bovespa
ANO
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

N1
3
1
1
1
1

N2
1
1
1
1
1
3
1
2
2

NM
8
10
4
8
2
3
3
13
4
5

TOTAL
12
12
6
9
3
3
6
15
6
8

Fonte: B3. Elaboração própria.
16

O termo “Outros” reúne um grupo de empresas que representam um setor (uma empresa por setor).
Disponível em http://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/solucoes-para-emissores/segmentos-delistagem/sobre-segmentos-de-listagem/. Acesso em 26 de março de 2021.
17
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Conforme observado, sete empresas aderiram ao nível N1 entre 2010 e 2019. No
mesmo período, 13 no nível N2 e 60 no nível NM. No total foram 80 que saíram da listagem
tradicional para níveis diferenciados de governança corporativa. O ano de 2017 destaca-se com
uma migração considerável de empresas para o Novo Mercado em virtude de um cenário
positivo pós-impedimento da presidente Dilma Rousseff.
As Figuras 6 e 7 mostram o grau de dispersão das variáveis dependentes, pós retirada
de valores discrepantes, nos diferentes níveis de governança corporativa. Por meio desse gráfico
pode-se ter uma ideia da discrepância que pode impactar na abordagem econométrica em
avaliação. Espera-se com essa análise observar que quanto maior o nível de governança
corporativa das empresas, maior o desempenho das firmas. Também que a mediana das
variáveis MT_LNTOBIN ficasse no nível abaixo da variável GC_LNQTOBIN. Da mesma
forma, que a mediana das demais variáveis binárias seguisse o preconizado na literatura de que
ao ascender de nível de menor para o de maior nível de governança corporativa (N1 < N2 <
NM), as medianas seguiriam essa tendência. Porém, a partir das Figuras 6 e 7 observa-se que a
mediana é bastante semelhante para os dados no nível tradicional e nos diferentes níveis de
governança corporativa, apresentando baixa variabilidade. Além disso, dado que o número de
empresas em cada nível diferenciado de governança corporativa é diferente, as medianas das
dummies não segue o esperado (N1 < N2 < NM).
Figura 6. Boxplot da Variável Dependente LNQTOBIN

Fonte: Economática. Resultados de Pesquisa.
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Figura 7. Boxplot da Variável Dependente LNMB

Fonte: Economática. Resultados de Pesquisa.

Por conseguinte, realizada a descrição da amostra e análise preliminar dos dados, na
seção 4.2 são realizadas as avaliações metodológicas e testes econométricos para averiguar as
relações causais e testar a significância estatística dos modelos propostos. Todas as análises
econométricas, descritas em seguida, foram realizadas utilizando o software R em conjunto com
o pacote plm package para modelos de regressão para dados em painel conforme Croissant e
Millo (2008).
4.2

Estatística Descritiva
A Tabela 4 apresenta as estatísticas descritivas das variáveis consideradas neste

trabalho para as empresas que compõem a amostra, em que podemos observar algumas
características do mercado acionário brasileiro. Em relação ao q de Tobin (LNQTOBIN),
variável dependente deste estudo, pode-se observar que há uma considerável variabilidade nos
valores que mensuram a capacidade de criação de valor dentre as empresas, variação essa
evidenciada pela medida de desvio-padrão. As empresas da amostra apresentaram uma média
do logaritmo natural do q de Tobin de -0,21. Em relação à variável ROIC, em média, 7,3% das
companhias listadas geram valor de mercado. Para as variáveis LNIDADE e LNATV, conforme
Tabela 4, podemos notar que a amostra apresenta empresas heterogêneas em termos de
maturidade (idade) e tamanho (ativo). Considerando a estrutura de capital, a variável ENDIV
apresentou um valor médio de 30,96%, o que indica que as empresas têm esse percentual do
seu ativo financiado por capitais de terceiros, assim como algumas firmas são 80% financiadas
com capital próprio, conforme se pode observar nos valores mínimo e máximo da variável de
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endividamento. Por fim, podemos observar que as empresas, apresentam, em média, um índice
de liquidez corrente (LC) maior que a unidade, indicando flexibilidade financeira.
Tabela 4. Estatísticas descritivas das variáveis consideradas neste estudo
Desvio-

Variável

Unidade

Mínimo

Máximo

Média

Mediana

LNQTOBIN

-

-3,8171

1,7524

-0,2103

-0,2478

0,6890

LNMB

-

-4,1357

1,7634

-0,6038

-0,554

0,9810

LNIDADE

-

-5,8860

4,4180

2,7100

2,8380

1,0433

ENDIV

%

0,0023

0,8088

0,3096

0,3089

0,1594

LNATV

-

9,639

20,646

15,0290

15,064

1,7234

LC

-

0,0002

9,0528

1,8415

1,56846

1,1567

ROIC

%

-0,5021

0,6613

0,0736

0,0664

0,0904

padrão

Fonte: Economática. Resultados de Pesquisa.

Para mensurar os efeitos das práticas de governança corporativa sobre a capacidade de
criação de valor das empresas listadas na B3, os modelos de regressão para dados em painel,
representados nas Seção 3.1 sobre a metodologia utilizada para amparar os resultados deste
trabalho, foram estimados pelos procedimentos de dados empilhados (pooled), como referência,
e de acordo com as abordagens de Efeitos Fixos (EF) e Efeitos Aleatórios (EA). São duas
estruturas distintas de regressão: com uma única variável dummy para capturar o efeito da
listagem diferenciada (governança corporativa) e outra com três variáveis dummies para captar
os efeitos de cada nível de governança (N1, N2, e NM). Além disso, realizou-se o Teste de
Hausman para avaliar o modelo mais adequado para a análise dos resultados, EF ou EA. O
Teste avalia a propriedade dos estimadores de acordo com a correlação do termo de efeito fixo
ou aleatório, eliminado ao proceder com a diferenciação dos dados (WOOLDRIDGE, 2014). A
hipótese nula do Teste de Hausman indica que o modelo de EA é mais apropriado, de forma
que, se os efeitos não observados são não correlacionados, os estimadores de efeitos aleatórios
são consistentes e eficientes, enquanto que os estimadores de efeitos fixos são consistentes, mas
não eficientes. Por outro lado, para efeitos não observados correlacionados, os estimadores de
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EF são consistentes e eficientes, enquanto que os de EA são inconsistentes, compreendendo a
hipótese alternativa a favor do modelo de EF. Adicionalmente, foram estimadas estruturas em
termos das variáveis independentes tradicionalmente indicadas na literatura financeira como
relevantes para a determinação das variáveis dependentes em estudo.
4.3

Análise dos Resultados
Explicada a abordagem metodológica utilizada neste estudo, faz-se necessária a

exposição e análise pormenorizada dos resultados obtidos após a estimação dos parâmetros dos
modelos de dados em painel, sobretudo, dos estimadores GMM utilizados como estratégia de
correção dos problemas advindos da potencial endogeneidade dos regressores em estudo.
Primeiramente, os parâmetros de interesse foram estimados por meio do método de Mínimos
Quadros Ordinários (MQO), posteriormente, calculados os efeitos dos modelos clássicos de
análise de dados em painel (Fixos e Aleatórios) e por fim, estimados os parâmetros de interesse
por meio dos métodos de Momentos Generalizados em Diferença (GMM-Dif) e Sistêmico
(GMM-Sys).
Conforme exposto na seção 4.1, as variáveis dependentes dos modelos em análise são
o logaritmo natural do q de Tobin, denominada de LNQTOBIN, variável associada à medida
de criação de valor e o logaritmo da variável Market to Book ratio, denominada LNMB, que
demonstra a relação entre o valor de mercado e o valor contábil das firmas. Para explicar a
potencial geração de valor, utilizou-se variáveis independentes como proxies relacionadas à
idade, ao endividamento, ao tamanho, à liquidez corrente e à rentabilidade das empresas do
mercado financeiro brasileiro. Para controlar possíveis choques macroeconômicos ou
fenômenos cíclicos similares que podem afetar a variável dependente e os regressores
simultaneamente foram incluídas nove variáveis binárias de ano para o período de 2011 a 2019.
Tal estratégia é necessária para dirimir o possível enviesamento substancial de qualquer um dos
estimadores utilizados nos modelos em análise (BARROS et al., 2020). Também, a
heterogeneidade e a autocorrelação dos erros-padrão foram controlados dado que os resíduos
estão agrupados por unidade de observação, no caso, as empresas pertencentes aos diferentes
níveis de governança corporativa.
A primeira possibilidade de análise econométrica para estimar os parâmetros via MQO
se justifica pela possibilidade de comparação com análises mais robustas haja vista que tal
modelo desconsidera os efeitos individuais ou temporais como suposição primária de inferência
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sobre o comportamento dos dados numa estrutura de corte longitudinal. Tal presunção é
estratégia utilizada em vários estudos empíricos e aceita como conjectura preliminar de
pesquisa. Entretanto, o método de Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) pode sofrer do
problema de viés de variáveis omitidas, e as hipóteses de exogeneidade e de erros não
correlacionados serialmente serem violadas na presença de particularidades individuais
(empresas) ou efeitos temporais na amostra avaliada (WOOLDRIDGE, 2002).
Posteriormente, realizou-se o Teste de Hausman que verifica a hipótese nula de que as
diferenças entre os coeficientes estimados dos EF e EA não são estatisticamente significantes
entre os efeitos individuais e as covariadas (WOOLDRIDGE, 2002). Na prática, esse teste é
uma verificação indireta de não correlação entre os efeitos não observados e as covariadas em
estudo. Nesse sentido, rejeitar a hipótese nula indica evidência de correlação entre os efeitos
individuais e as covariadas e, assim, o modelo de efeitos fixos (EF) é mais apropriado para
estimar a relação em painel. Esse é o caso da análise sugerida da Tabela 5, ou seja, o modelo
de efeitos fixos é mais adequado para a descrição do comportamento dos dados na geração de
valor das empresas do mercado financeiro brasileiro.
Para a variável dependente LNQTOBIN, a Tabela 5 apresenta os resultados do teste
de especificação de Hausman para os modelos com as duas formas de consideração das
dummies de governança corporativa e nas duas estruturas de inclusão das covariadas. Em todos
os casos, verificou-se, pela rejeição da hipótese nula, indicando que a abordagem de Efeitos
Fixos (EF) é a mais adequada para descrever a relação entre as variáveis estudadas18.
Tabela 5. Estatísticas do Teste de Hausman para os modelos de dados em painel
(Efeitos Fixos versus Efeitos Aleatórios)
Estrutura de Regressão

Estatística

P-valor

Dummy GC

573,27

2,20e-12

Dummies NM, N1 e NM

730,92

2,60e-12

Fonte: Economática. Resultados de Pesquisa.

18

Os testes de F e o Breusch-Pagan ratificaram a constatação dos modelos de efeitos fixos ser o mais indicado
para explicar o comportamento dos dados.
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As estimativas dos modelos de regressão em painel considerando a variável dummy
GC, para capturar o efeito da listagem diferenciada em qualquer um dos níveis de governança
corporativa da B3 sobre a capacidade de criação de valor (LNQTOBIN) das firmas, são
apresentadas na Tabela 6. Além disso, também são apresentadas as estimativas utilizando o
procedimento para dados empilhados (pooled), de forma que possamos verificar os efeitos da
não consideração da estrutura em painel dos dados sobre as relações resultantes.
Com base nos resultados da Tabela 6, podemos verificar que a estimativa da variável
dummy associada à governança corporativa é significativa a 0,1% e apresenta sinal positivo, o
que indica que a listagem diferenciada (N1, N2 ou NM) tem impacto significativo na
capacidade de criação de valor das empresas listadas na B3, mensurada pela variável
dependente q de Tobin. O sinal positivo da estimativa indica que empresas listadas nos níveis
de governança corporativa, ao adotarem melhores práticas de governança, conforme exigido
por cada um dos segmentos, apresentam uma maior capacidade de criação de valor (maior q de
Tobin) que as empresas listadas no mercado tradicional. A variável explicativa, LNATV foi
significativa a 1%; e as variáveis LC e ROIC, a 10% e 0,1%, respectivamente. Em termos da
variável que mensura o tamanho das empresas, LNATV, o coeficiente estimado foi significativo
e negativo, relação essa também observada em trabalhos para o Brasil como o de Vilhena e
Camargos (2015), mas distinta da observada geralmente pela literatura, em que o tamanho tem
impacto positivo sobre a capacidade de criação de valor das firmas. Por fim, as variáveis de LC
e ROIC apresentaram coeficientes positivos, conforme os resultados da Tabela 6, indicando que
empresas com maior liquidez corrente e maior rentabilidade sobre capital investido, apresentam,
em média, maior q de Tobin. De forma geral, os resultados vão ao encontro com a literatura
acerca da relação das variáveis explicativas com a capacidade de criar valor das firmas e,
sobretudo, os resultados empíricos indicam que, para as companhias listadas na B3, a listagem
diferenciada tem impacto positivo e significativo nos respectivos q de Tobin das firmas. Esse
resultado está em consonância com outros trabalhos na literatura de governança corporativa
para o Brasil, como os de Caixe e Krauter (2014), Vilhena e Camargos (2015) e Lima et al.
(2015).
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Tabela 6. Estimativas dos parâmetros dos modelos de regressão pooled e com efeitos fixos
(EF) para a determinação do LNQTOBIN das empresas com ações listadas na B3.
Variáveis
Intercepto

LNQTOBIN
Pooled
-0,5729***
(0,1531)

N1
N2
NM
GC
LNIDADE
ENDIV
LNATV

LC
ROIC
R quadrado

-

EF
-

Pooled
-0,7452***
(0,1591)

EF
-

-0,0550

0,1919

(0,0558)

(0,1776)

0,0668

0,1911 .

(0,0675)

(0,1065)

0,1568***

0,3269***

(0,0382)

(0,0813)

-

-

0,1008**

0,2681***

(0,0353)

(0,0623)

-0,0991***

-0,0250

-0,0719***

-0,0261

(0,0159)

(-0,0288)

(0,0174)

(0,0289)

0,4682***

-0,1143

0,4331***

-0,1061

(0,0976)

(-0,1238)

(0,0979)

(0,1242)

0,0155 .

-0,1019**

0,0214*

-0,0995**

(0,0094)

(0,0344)

(0,0094)

(0,0345)

0,0539***

0,0275 .

0,0528***

0,0283*

(0,0141)

(0,0141)

(0,0140)

(0,0141)

41,1503***

0,9549***

41,1362***

0,9590***

(0,1945)

(0,1564)

(0,1936)

(0,1567)

0,3376

0,2354

0,3444

0,2362

Nota: (***), (**), (*) e (.) indicam significância estatística a 0,1%, 1%, 5% e 10%, respectivamente.
Em que o modelo considera a variável dummy GC e as variáveis dummies N1, N2 e NM para capturar
os efeitos da listagem diferenciada nos níveis de governança corporativa sobre a capacidade de criação
de valor das firmas. Os valores entre parêntesis correspondem aos erros-padrão.
Fonte: Economática. Resultados de Pesquisa.

Em seguida, para avaliar os impactos individuais da adoção das práticas de governança
associadas aos níveis diferenciados da B3, N1, N2 e NM, os mesmos modelos foram estimados,
mas com a inclusão de uma variável dummy para cada um dos níveis (N1, N2 e NM,
respectivamente), cujos resultados são apresentados na Tabela 6. Podemos verificar que as
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estimativas das variáveis dummies associadas aos níveis N2 e NM foram significativas a 10%
e 0,1%, respectivamente, ambas com sinais positivos, o que permite inferir que a adoção do
conjunto de práticas de governança corporativa do Nível 2 e do Novo Mercado está associada
a uma maior capacidade de criação de valor pelas firmas. Deve-se notar que os coeficientes
estimados das dummies para os níveis N2 e NM foram 0,1911 e 0,3269, respectivamente,
mostrando que os impactos positivos da listagem no Novo Mercado são maiores sobre o q de
Tobin das empresas quando comparados com os observados para as firmas no Nível 2,
confirmando a relação esperada de que, quanto maior o conjunto de medidas de governança,
maiores os benefícios associados. A dummy associada ao Nível 1 (N1) não foi significativa, de
forma que empresas no Nível 1 não apresentam, em média, maiores valores do q de Tobin.
Quanto às variáveis independentes (LNATV, LC e ROIC) foram significativas a 1%, 5% e
0,1%, respectivamente, e apresentaram os mesmos sinais que os obtidos na estrutura avaliada
com a variável governança corporativa para capturar o efeito da listagem diferenciada (Tabela
6), mantendo-se assim a interpretação das relações associadas. As variáveis LNIDADE e
ENDIV não foram significativas. Logo, mais uma vez, os resultados da Tabela 6 indicam que
a não consideração da estrutura em painel dos dados afeta a interpretação das relações
analisadas, dadas as diferenças das estimativas obtidas no modelo para dados empilhados
(pooled)19.
A mesma análise foi realizada para a variável dependente LNMB. A Tabela 7, assim
como exposta na Tabela 5 para a variável LNQTOBIN, expõe os resultados do teste de
especificação de Hausman para os modelos com as duas formas de consideração das dummies
de governança corporativa considerando a variável dependente LNMB. Em todos os casos,
rejeitou-se a hipótese nula, indicando que a abordagem de Efeitos Fixos (EF) como a mais
adequada para descrever a relação entre as variáveis estudadas.

19

Novamente, os testes F associados indicaram a existência de efeitos fixos não observados significativos, o que
confirma o modelo de EF como mais adequado para as análises.
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Tabela 7. Estatísticas do Teste de Hausman para os modelos de dados em painel (Efeitos
Fixos versus Efeitos Aleatórios).
Estrutura de Regressão

Estatística

P-valor

Dummy GC

380,74

2.2e-16

Dummies NM, N1 e NM

478,27

2.2e-16

Fonte: Economática. Resultados de Pesquisa.

As estimativas dos modelos de regressão em painel considerando a variável dummy
GC, para capturar o efeito da listagem diferenciada em qualquer um dos níveis de governança
corporativa da B3 sobre a capacidade de criação de valor de mercado (LNMB) das firmas, são
apresentadas na Tabela 8. Como realizado com a variável LNQTOBIN, são apresentadas as
estimativas utilizando o procedimento para dados empilhados (pooled), de forma que possamos
verificar os efeitos da não consideração da estrutura em painel dos dados sobre as relações
resultantes.
Com base nos resultados da Tabela 8, podemos verificar que a estimativa da variável
dummy associada à governança corporativa é significativa a 0,1% e apresenta sinal positivo, o
que indica que a listagem diferenciada (N1, N2 ou NM) tem impacto significativo na
capacidade de criação de valor de mercado pelas companhias listadas na B3, mensurada pela
variável dependente LNMB. O sinal positivo da estimativa indica que empresas listadas nos
níveis de governança corporativa apresentam maior capacidade de criação de valor de mercado
(maior LNMB) que as empresas listadas no mercado tradicional. As demais variáveis
explicativas, ENDIV, LNATV e ROIC foram significativas a 0,1%. A variável LC foi
significativa a 1%. O coeficiente associado à variável de estrutura de capital (ENDIV) foi
negativo, indicando que empresas com maior grau de endividamento tendem a criar menor valor
de mercado. Por fim, as variáveis de LC e ROIC apresentaram coeficientes positivos e
significativos, indicando que empresas com maior liquidez corrente e rentabilidade apresentam,
em média, um maior valor de mercado. De forma geral, os resultados vão ao encontro com a
literatura acerca da relação das variáveis explicativas com a capacidade de criar valor de
mercado e, sobretudo, os resultados empíricos indicam que, para as companhias listadas na B3,
a listagem diferenciada tem impacto positivo e significativo ao se avaliar o valor de mercado
das firmas em relação ao seu valor contábil ou de seu patrimônio líquido.
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Em seguida, para avaliar os impactos individuais da adoção das práticas de governança
associadas aos níveis diferenciados da B3, N1, N2 e NM, os mesmos modelos foram estimados,
mas com a inclusão de uma variável dummy para cada um dos níveis (N1, N2 e NM,
respectivamente), cujos resultados são apresentados na Tabela 8. As estimativas das variáveis
dummies associadas aos níveis N2 e NM foram significativas a 1% e 0,1%, respectivamente.
Essas dummies expuseram sinais positivos, o que permite inferir que a adoção do conjunto de
práticas de governança corporativa Nível 2 e do Novo Mercado está associada a uma maior
capacidade de criação de valor de mercado pelas firmas, relação inversa verificada para N1.
Deve-se notar que os coeficientes estimados das dummies para os níveis N2 e NM foram 0,3864
e 0,4246, respectivamente, o que implica que nesses dois níveis quanto maior o conjunto de
medidas de governança, maiores os benefícios associados. Quanto às variáveis independentes
ENDIV, LNATV e ROIC foram significativas a 0,1% e a variável LC a 1% e apresentaram os
mesmos sinais que os obtidos quando estimados apenas com a variável governança corporativa
para capturar o efeito da listagem diferenciada, mantendo-se assim a interpretação das relações
associadas. A variável LNIDADE apresentou sinal negativo e não significativo. Novamente, os
resultados da Tabela 8 indicam que a não consideração da estrutura em painel dos dados afeta
significativamente a interpretação das relações analisadas, dadas as diferenças das estimativas
obtidas no modelo pooled.
Até este ponto, a análise do comportamento da amostra deste estudo desconsiderou a
existência de endogeneidade e seus efeitos sobre as inferências apresentadas. Porém, daqui em
diante a análise possibilitará avançar em termos de análise utilizando técnicas econométricas
mais robustas.
Como explicado, o fato de no método de MQO o intercepto ser geral, tem como
limitação a não incorporação da heterogeneidade individual das firmas, o que no que tange a
esta pesquisa significa que não engloba todas as especificidades não observadas das empresas
avaliadas que possam afetar a sua potencial geração de valor. Na prática, a individualidade
específica de cada companhia pode estar incluída no termo de erro e, como consequência, o
termo de erro pode estar correlacionado com alguns dos regressores incluídos nos modelos, ou
seja, existir endogeneidade. Uma variável é endógena quando seu valor contemporâneo está
correlacionado com seus valores atuais e passados do termo de erro ou da variável dependente
(MONTERO, 2010). Isto significa que os coeficientes estimados serão tendenciosos e
inconsistentes. Tal situação impossibilita qualquer inferência dos resultados alcançados.
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Uma vez que não é raro em estudos com dados financeiros a presença de
endogeneidade causada pela presença de variáveis omitidas, de erros de mensuração e/ou
simultaneidade entre as variáveis, fez-se necessária utilizar a estratégia de usar covariadas
defasadas em um período tornando-as, assim, assintoticamente exógenas, ou seja, variáveis
independentes de efeitos estruturais subsequentes. As exceções são as variáveis binárias, pois
essas são utilizadas como variáveis de controle (BARROS et al., 2020; GREENE, 1997; FAMA;
FRENCH, 2002).
Como salientado anteriormente, os resultados obtidos por meio dos métodos de análise
em painel podem ser adversamente afetados pela não validade do pressuposto da exogeneidade
estrita. Para corroborar formalmente a suspeita de não validade do pressuposto em questão,
aplicou-se um teste de “Exogeneidade Estrita” dos regressores proposto por Wooldridge (2002).
Essa estratégia busca realizar um teste do tipo F de significância conjunta dos
componentes de 𝑔𝑖𝑡+1, como forma de avaliar se o modelo apresentado possui variáveis
endógenas. A rejeição da hipótese nula desse teste sugere que o pressuposto de exogeneidade
estrita não é válido. Quando isso acontece, a hipótese de exogeneidade é inválida, diz-se então
que os regressores são endógenos e as inferências resultantes são inconsistentes, ou seja, com
viés não tendendo a zero à medida que o número de observações aumenta. Os resultados como
os reportados na Tabela 9 em que a hipótese nula é rejeitada no nível de significância de 5%
nos quatro modelos formulados sugerem que um ou mais regressores contidos em 𝑥𝑖𝑡 são
endógenos.
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Tabela 8. Estimativas dos parâmetros dos modelos de regressão pooled e com efeitos fixos
(EF) para a determinação do LNMB das empresas com ações listadas na B3.
LNMB
Variáveis
Pooled
EF
Pooled
EF
Intercepto

-0,4769 *
(0,2184)

N1
N2
NM
GC
LNIDADE
ENDIV
LNATV

LC

ROIC
R quadrado

-

-

-0,8232***
(0,2248)

-

-0,2714***

-0,2452

(0,0784)

(0,2436)

0,2017 *

0,3864**

(0,0950)

(0,1467)

0,1918***

0,4246***

(0,0541)

(0,1155)

-

-

0,0872 .

0,3339 ***

(0,0504)

(0,0874)

-0,1274***

-0,0047

-0,0721**

-0,0080

(0,0227)

(0,0398)

(0,0246)

(0,0397)

-0,9560***

-1,4036***

-1,0543***

-1,3823***

(0,1386)

(0,1726)

(0,1381)

(0,1727)

0,0032

-0,1766***

0,0159

-0,1712***

(-0,0133)

(0,0484)

(-0,0133)

(0,0484)

0,1382***

0,0521**

0,1351***

0,0539**

(0,0200)

(0,0195)

(0,0197)

(0,0195)

5,9631***

1,3184***

5,9381***

1,2930***

(0,2822)

(0,2180)

(0,2789)

(0,2180)

0,3863

0,3569

0,4015

0,3604

Nota: (***), (**), (*) e (.) indicam significância estatística a 0,1%, 1%, 5% e 10%, respectivamente.
Em que o modelo considera a variável dummy GC e as variáveis dummies N1, N2 e NM para capturar
os efeitos da listagem diferenciada nos níveis de governança corporativa sobre a capacidade de criação
de valor das firmas. Os valores entre parêntesis correspondem aos erros-padrão.
Fonte: Economática. Resultados de Pesquisa.
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Tabela 9. Teste de “Exogeneidade Estrita” dos regressores
Estrutura de Regressão

Estatística

P-valor

LNQTOBIN (GC)

8,26

5,28e-07

LNQTOBIN (NM, N1 e NM)

8,26

5,29e-07

LNMB (GC)

9,07

1,17e-07

LNMB ( NM, N1 e NM)

9,02

1,28e-07

Fonte: Economática. Resultados de Pesquisa.

Muitos estudos empíricos na literatura sobre Finanças Corporativas corroboram a
presença de endogeneidade, o que possibilita a utilização de modelos autorregressivos ou
dinâmicos. Dado que os métodos tradicionais de análise em painel podem apresentar tal
comportamento quanto à amostra advindas do mercado financeiro, a proposta mais adequada
para dirimir os possíveis problemas de endogeneidade observados é utilizar variáveis exógenas
como instrumentos como no caso do GMM (ROODMAN, 2006).
Dessa forma, com exceção das dummies, todas as covariadas são defasadas em um
período em relação ao modelo inicial. Nesse caso, tanto a variável resposta quanto as variáveis
endógenas são consideradas instrumentos defasados em um ou mais períodos. A estratégia de
inserir as variáveis dependentes defasadas considera a expectativa de haver algum grau de
persistência nas séries e alguma tendência de reversão à média. Neste estudo, foi considerado
até quatro períodos de defasagem, o que já é o suficiente para validar os instrumentos utilizados,
no caso, utilizando lag de um período.
A determinação das proxys que embasam o desenvolvimento deste estudo encontram
argumentos na literatura acerca dos determinantes para geração de valor na amostra observada
e pelos resultados nos estudos empíricos discutidos no referencial teórico deste trabalho. Dessa
forma, foram considerados pré-determinados todos os atributos (‘rentabilidade’, ‘idade’,
‘endividamento’, ‘tamanho’ e ‘liquidez corrente’), ao tempo em que as variáveis binárias foram
tratadas como variáveis independentes dos erros correntes e passados.
Todos os atributos foram tratados como endógenos, pelo potencial dessas variáveis
estarem correlacionadas não só com os erros passados, mas também, de haver retroalimentação
da variável explicada para as variáveis independentes. Isso significa que na busca por
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maximização de lucros, uma jovem empresa, por exemplo, pode incorrer em riscos
consideráveis ao investir em oportunidades de negócios com retornos maiores, o que impacta o
seu grau de alavancagem no presente, interferindo no seu grau de endividamento, na
rentabilidade e oportunidades futuras de crescimento do negócio. As Tabelas 10, 11, 12 e 13
apresentam os resultados das estimações dos modelos dinâmicos dos diferentes indicadores do
potencial geração de valor tendo as variáveis respostas LNQTOBIN e LNMB para os modelos
em diferença e sistêmico, em um (one-step) e dois estágios (two-steps).
Tabela 10. Resultados das regressões estimadas por GMM-Dif e GMM-Sys – LNQTOBIN
Variáveis
lag(LNQTOBIN)
GC
LNIDADE
ENDIV
LNATV
LC
ROIC
Sargan test:
Autocorrelation test (1):
Autocorrelation test (2):

GMM-Dif

GMM-Sys

One-step

Two-steps

One-step

Two-steps

0,5152***
(0,0959)
0,2380 .
(0,1251)
-0,0583
(0,0845)
0,6151**
(0,2120)
-0,4166***
(0,0967)
0,0147
(0,0180)
0,4454
(0,3691)
0,6807
(0,4094)
-3,9392
(8,17e-05)
-0,2699
(0,7872)

0,5023***
(0,0924)
0,2351 .
(0,1255)
-0,0548
(0,0844)
0,6585***
(0,1917)
-0,4335***
(0,0891)
0,0151
(0,0179)
0,5442 .
(0,3112)
0,2288
(0,6324)
-3,4981
(0,0005)
-0,2578
(0,7965)

0,6779***
(0,0748)
0,0647
(0,0474)
0,0003
-0,0345
0,1965
(0,2574)
-0,0480***
(0,0144)
0,1544*
(0,0613)
1,6341**
(0,6097)
373.628
(0,0693)
-2,6253
(0,0086)
-0,1244
(0,9009)

0,6763***
(0,0768)
0,0348
(0,0530)
-0,0171
(0,0319)
0,1370
(0,2154)
-0,0414***
(0,0108)
0,1648**
(0,0554)
1,2856**
(0,4571)
30,8622
(0,2334)
-2,7625
(0,0057)
-0,19
(0,8493)

Nota: (***), (**), (*) e (.) indicam significância estatística a 0,1%, 1%, 5% e 10%, respectivamente.
Fonte: Economática. Resultados de Pesquisa.
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Tabela 11. Resultados das regressões estimadas por GMM-Dif e GMM-Sys – LNMB
Variáveis
lag(LNMB)
GC
LNIDADE
ENDIV
LNATV
LC
ROIC
Sargan test:
Autocorrelation test (1):
Autocorrelation test (2):

GMM-Dif

GMM-Sys

One-step

Two-steps

One-step

Two-steps

0,5244***
(0,095)
0,3012)*
(0,1381
0,0915
(0,1342)
-1,0171***
(0,2870)
-0,5316***
(0,0685)
0,0616**
(0,0196)
1,2072**
(0,4199)
1,3773
(0,2405)
-4,5998
(4,23e-06)
0,3157
(0,7522)

0,5046***
(0,0996)
0,2948*
(0,1412)
0,0834
(0,1354)
-1,0776***
(0,2803)
-0,5253***
(0,0683)
0,0624**
(0,0197)
1,1350**
(0,4129)
1,0352
(0,3089)
-4,5738
(4,79e-06)
0,3138
(0,7537)

0,7706***
(0,0453)
0,0768
(0,0507)
0,0354
(0,0356)
-0,2778
(-0,3092)
-0,0537**
(0,0171)
0,1458*
(0,0733)
1,7760**
(0,5982)
37,3059
(0,0701)
-6,1036
(1,04e-09)
0,1174
(0,9065)

0,7649***
(0,0491)
0,0433
(0,0594)
0,0073
(0,0372)
-0,4048
(0,3124)
-0,0429**
(0,0163)
0,1486*
(0,0714)
1,4055*
(0,6039)
32,54032
(0,1758)
-6,0501
(1,45e-09)
0,0673
(0,9463)

Nota: (***), (**), (*) e (.) indicam significância estatística a 0,1%, 1%, 5% e 10%, respectivamente.
Fonte: Economática. Resultados de Pesquisa.

72

Tabela 12. Resultados das regressões estimadas por GMM-Dif e GMM-Sys – LNQTOBIN
com dummies de governança corporativa
GMM-Dif
GMM-Sys
Variáveis
One-step
Two-steps
One-step
Two-steps
lag(LNQTOBIN)
0,5150***
0,5023***
0,6792***
0,6748***
(0,0959)
(0,0923)
(0,0749)
(0,0787)
N1
0,3220
0,3262
0,0622
0,0400
(0,4411)
(0,4504)
(0,0497)
(0,0515)
N2
0,1892
0,1869
0,0539
0,0682
(0,1283)
(0,1277)
(0,0762)
(0,0805)
NM
0,2419
0,2386
0,0639
0,0347
(0,1759)
(0,1762)
(0,0564)
(0,0624)
LNIDADE
-0,0578
-0,0544
-0,0003
-0,0204
(0,0844)
(0,0842)
(-0,0377)
(0,0356)
ENDIV
0,6103**
0,6535***
0,2088
0,1037
(0,2082)
(0,1867)
(0,2605)
(0,02152)
LNATV
-0,4181***
-0,4348***
-0,0487***
-0,0405***
(0,0971)
(0,0895)
(0,0143)
(0,0105)
*
LC
0,0147
0,0151
0,1590
0,1660**
(0,0180)
(0,0179)
(0,0639)
(0,0572)
**
.
ROIC
0,4464
1,6481
1,2796**
0,5435
(0,3691)
(0,3109)
(0,6111)
(0,4614)
Sargan test:
0,6626
0,2204
38,2735
31,6754
(0,4156)
(0,6387)
(0,0933)
(0,2879)
Autocorrelation test (1):
-3,9521
-3,5035
-2,6282
-2,7688
(7,74e-05)
(0,0004)
(0,0086)
(0,0056)
Autocorrelation test (2):
-0,2723
-0,2604
-0,1283
-0,1804
(0,7854)
(0,7945)
(0,8979)
(0,8568)
Nota: (***), (**), (*) e (.) indicam significância estatística a 0,1%, 1%, 5% e 10%, respectivamente.
Fonte: Economática. Resultados de Pesquisa.
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Tabela 13. Resultados das regressões estimadas por GMM-Dif e GMM-Sys – LNMB com
dummies de governança corporativa
GMM-Dif
GMM-Sys
Variáveis
One-step
Two-steps
One-step
Two-steps
***
***
***
lag(LNMB)
0,5212
0,5015
0,7686
0,7652***
(0,0954)
(0,0993)
(0,0456)
(0,0495)
N1
0,1717
0,1606
0,0106
-0,0374
(0,2263)
(0,2307)
(0,0525)
(0,0557)
N2
0,4393*
0,4501*
0,1073
0,0854
(0,2064)
(0,2142)
(0,0832)
(0,0915)
NM
0,2576
0,2461
0,0938
0,0595
(0,2104)
(0,2116)
(0,0612)
(0,0751)
LNIDADE
0,0902
0,0821
0,0414
0,0101
(0,1342)
(0,1354)
(0,0386)
(0,0412)
***
***
ENDIV
-1,0115
-1,0707
-0,2895
-0,4715 .
(0,2878)
(0,2807)
-0,3008
(0,2865)
***
***
***
LNATV
-0,5289
-0,5221
-0,0554
-0,0415**
(0,0689)
(0,0688)
(0,0167)
(0,0147)
**
**
*
LC
0,0616
0,0624
0,1488
0,1417*
(0,0195)
(0,0196)
(0,0748)
(0,0719)
**
**
**
ROIC
1,2057
1,1349
1,8212
1,3971*
(0,4195)
(0,4126)
(0,5944)
(0,6066)
Sargan test:
1,3391
0,9952
39,8246
34,6409
(0,2472)
(0,3185)
(0,0685)
(0,1806)
Autocorrelation test (1):
-4,871
-4,5697
-6,1369
-6,083
(4,49e-06)
(4,88e-06)
(8,41e-10)
(1,18e-09)
Autocorrelation test (2):
0,3499
0,3524
0,1244
0,0755
(0,7264)
(0,7245)
(0,9010)
(0,9398)
Nota: (***), (**), (*) e (.) indicam significância estatística a 0,1%, 1%, 5% e 10%, respectivamente.
Fonte: Economática. Resultados de Pesquisa.

A análise das tabelas 10 a 13 mostra que conforme os testes de Sargan, as hipóteses
nulas dos testes com LNQTOBIN e LNMB para o GMM-Dif e GMM-Sys (one-step e twosteps) são não rejeitados a um nível de significância de 5%, sugerindo que os instrumentos (não
correlacionados ao erro) são válidos, o que demonstra a razoabilidade das condições de
momento. A análise dos resultados mostra também que os sinais dos coeficientes nas
estimações dos métodos em um e dois estágios e em todos os modelos avaliados são idênticos,
sendo também praticamente os mesmos os valores associados, o que evidencia resultados
robustos.
Quanto ao Teste de Autocorrelação de Arellano e Bond (1991) em primeira ordem
espera-se rejeitar a hipótese nula e não rejeitar H0 no teste de autorrelação de segunda ordem.
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Em ambos os casos, a estatística de teste deve ser negativa, sendo significante na autorrelação
de primeira ordem e não significativa na autocorrelação de segunda ordem. Os resultados
indicaram que em todos os modelos especificados para LNQTOBIN (Tabelas 10 e 12) existe
uma estatística negativa e significante de primeira ordem e negativa e não significativa de
segunda ordem. No caso da variável resposta LNMB (Tabelas 11 e 13), os modelos AR (1)
atenderam ao esperado, porém foram divergentes ao previsto no AR (2). Isso significa que há
autocorrelação negativa de primeira ordem entre os erros transformados por primeira diferença
e as variáveis independentes, mas não existe na análise de segunda ordem, confirmando assim,
a hipótese de erros não autocorrelacionados.
De maneira geral, observa-se que o modelo que melhor se ajusta à amostra é o GMM
Sys two-steps e por isso mesmo serão interpretados os resultados em dois estágios. Vale
ressaltar que segundo Montero (2010), o uso do GMM-Sys é preferível, pois além de
desenvolvimento mais recente, ele utiliza condições de momento adicionais, relata erros
menores o que o torna mais eficiente, mas tem a desvantagem de exigir que não haja
autocorrelação no erro idiossincrático e que não haja correlação entre o efeito do painel e a
primeira diferença da primeira observação da variável dependente, requisitos estes que não
parecem oferecer nenhum teste de simulação. Desta forma, supera-se a questão de não haver
uma regra fixa na escolha do melhor estimador, se em diferença ou sistemático.
A avaliação dos resultados pelo método GMM-Sys demonstra significância estatística
do desempenho passado das firmas da B3 com as variáveis respostas no presente em todos os
modelos avaliados. A variável representativa do atributo tamanho (LNATV) indica que
empresas maiores apresentaram uma maior capacidade de criação de valor das firmas e
apresentam maior desempenho. Entretanto, os resultados demonstraram uma relação negativa
e significativa a 0,1% quando a avaliação é realizada com a variável dependente LNQTOBIN
(Tabela 10 e 12) e a 1% com LNMB (Tabela 11 e 13). Isso significa uma relação diversa da
esperada e demonstra que quanto maiores são as empresas avaliadas no período de 2010 a 2019,
menor foi a sua capacidade de criação de valor por essas firmas, possivelmente devido a fatores
conjunturais decorrentes da crise financeira de 2010 que impactaram na dinâmica econômica
das empresas brasileiras.
A análise sobre os impactos do grau de endividamento (ENDIV) sobre as variáveis
explicadas aponta que a relação é significativa e negativa no modelo apresentado na Tabela 13
associado à variável LNMB. Isso significa que quanto maior a capacidade das empresas de
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contraírem dívida como forma de financiar seus projetos de investimento, menor o desempenho
dessas instituições. Nas Tabelas 10, 11 e 12 a variável ENDIV não é significativa. Como
evidenciado por Fonseca (2015), a partir de 2004, o cenário econômico brasileiro vivenciou
uma expressiva expansão de crédito - que em fins de dezembro chegou a 58,9% do PIB influenciada pelo aumento do emprego e salário real das famílias, bem como, por uma redução
da taxa nominal de juros que motivou as empresas a renegociarem suas dívidas com prazos
maiores, alongando assim, o seu grau de endividamento num movimento anticíclico pós-crise
de 2010 importante para a economia do país.
Quanto à variável LC, os resultados mostraram que existe uma relação positiva e
significativa entre a capacidade de geração de valor e desempenho e a liquidez das empresas
que compõem a amostra deste estudo, conforme Tabelas 10 a 13. Isso porque a migração a
níveis diferenciados de governança corporativa aumenta a liquidez das companhias,
melhorando seu desempenho, em decorrência de fatores relacionados à melhoria da imagem
institucional, da maior demanda e valorização das ações negociadas por essas empresas, assim
como, do menor custo de capital e maior proteção aos direitos dos acionistas minoritários
(MARTINS, SILVA e NARDI, 2006).
Quanto ao retorno sobre capital investido (ROIC), medida relacionada à rentabilidade
e potencial de criação de valor das empresas quando avaliada a quantidade de capital investido
pelos acionistas, os resultados mostraram ser significativos e positivos em todos os modelos
avaliados, conforme Tabelas 10 a 13. A variável associada à rentabilidade (ROIC) indica a
eficiência das firmas em transformar capital investido em lucros e, de forma especial, em valor
de mercado. No caso da variável LNQTOBIN, os resultados foram significativos a 1% (Tabelas
10 e 12) e em relação a LNMB, 5% (Tabelas 11 e 13). Esses resultados corroboram com a
perspectiva de que um melhor desempenho influencia positivamente o valor de mercado das
companhias, pois os investidores tendem a levar em consideração medidas de retorno quando
vão tomar decisões sobre quais ativos investir (CAIXE e KRAUTER, 2014).
Por fim, avaliando os resultados obtidos pelo método de estimação GMM-Sys, quando
observados erros-padrão na presença de heterocedasticidade e autocorrelação, as dummies de
governança corporativa (GC) e seus níveis diferenciados (N1, N2 ou NM), mostraram que esses
fatores de governança corporativa não são estatisticamente significantes, o que demonstra que
essas dummies não são relevantes para explicar a capacidade de criação de valor e de
desempenho econômico das firmas avaliadas. A despeito dos vários custos associados à
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migração para níveis de governança mais elevados, de fato, esses resultados vão de encontro à
hipótese inicial de pesquisa, ou seja, de que elevados níveis de governança tendem a agregar
maior valor às empresas em decorrência de um melhor desempenho em suas operações, em
consequência da redução dos custos de agência associados. Entretanto, esses resultados estão
alinhados com os achados de outras pesquisas que também comprovaram que a endogeneidade
não pode ser desconsiderada nas pesquisas sobre o assunto, pois ela interfere nos resultados e
nas inferências associadas, conforme demonstram as pesquisas de Bhagat e Bolton (2008),
Demsetz e Vilallonga (2001); Wintoki et al. (2012); Silva e Leal (2005), Silveira (2004) e
Silveira et al. (2004).
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5

CONCLUSÕES
O debate sobre governança corporativa assume papel central em termos dos potenciais

benefícios de melhores práticas de governança sobre o desempenho das firmas, como resultado
da redução das ineficiências geradas pelos conflitos de agência, surgidos da separação entre
gestão e propriedade segundo a Teoria da Agência. A validação de tais benefícios mostra-se
relevante para incentivar tais práticas de administração e gestão e, assim, favorecer o
desenvolvimento do mercado de capitais e da economia como um todo.
Este estudo buscou verificar se a adesão aos níveis diferenciados de governança
corporativa da B3, que ocorre de maneira voluntária, contribui para a capacidade de criação de
valor das empresas brasileiras. E, somado a isso, buscou-se também encontrar evidências
empíricas de que, quanto mais sofisticado o padrão de governança corporativa, maior o
potencial de geração de valor e desempenho das firmas. Para isso, modelos de regressão para
dados em painel e a técnica econométrica de modelos GMM foram estimados para explicar o q
de Tobin (LNQTOBIN) e LNMB das empresas listadas na B3, como variáveis dependentes,
em conjunto com variáveis dummies para capturar o efeito da listagem diferenciada, em adição
a outras variáveis explicativas amplamente discutidas na literatura acerca de seus efeitos sobre
o desempenho das firmas, assim como covariadas que mensuram aspectos específicos de
governança. Os modelos foram elaborados em duas estratégias: com a inclusão de uma variável
binária para capturar o efeito da listagem em quaisquer dos níveis de governança, e outra com
a inclusão de três variáveis binárias para mensurar o efeito de cada um dos níveis de governança,
Nível 1 (N1), Nível 2 (N2) e Novo Mercado (NM), sobre os respectivos logaritmo do q de
Tobin (LNQTOBIN) e do Market-to-book (LNMB).
Com base em uma amostra de 220 empresas, com dados para os anos de 2010 a 2019,
os resultados indicaram que a listagem diferenciada, quando desconsiderados os efeitos de
variáveis endógenas, nos níveis N2 e NM de governança corporativa, tem impacto positivo e
significativo sobre o q de Tobin (LNQTOBIN) das firmas, ou seja, a adoção de melhores
práticas de governança pelas empresas listadas na B3 resulta em uma maior capacidade de
criação de valor, em linha com o pressuposto teórico da Teoria da Agência, em que uma melhor
governança reduz os impactos negativos dos conflitos de interesses entre gestores e acionistas.
Quando se analisou a relação entre os diferentes níveis de governança corporativa e a
capacidade de gerar valor das companhias, os resultados empíricos indicaram que as empresas
listadas no Nível 2 e no Novo Mercado têm maior q de Tobin que as firmas listadas no mercado
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tradicional e no Nível 1. Além disso, o impacto positivo da listagem no NM sobre o desempenho
econômico é maior que o observado pelas empresas no N2.
Quanto à variável LNMB, os resultados indicaram que estar em qualquer um dos níveis
de governança corporativa impacta positivamente a variável dependente LNMB, evidência que
ratifica os indicativos da literatura de que a adoção de melhores práticas de governança
corporativa proporciona às companhias maior valor de mercado. Assim como observado nos
resultados da variável LNQTOBIN, quando analisadas as relações entre os níveis de
governança corporativa, estar no Nível 1 nos mercados diferenciados de governança corporativa
não proporciona maior valor de mercado às firmas. Aqui também se verificou o impacto
positivo da listagem no Nível 2 e no Novo Mercado sobre o desempenho.
Porém, quando considerados os efeitos da existência de variáveis endógenas nos
modelos avaliados, os resultados foram diferentes. A avaliação dos resultados pelo método
GMM-Sys demonstra significância estatística do desempenho passado das firmas da B3 em
todos os modelos avaliados. A variável de governança corporativa não é significativa quando
avaliada a inclusão de uma variável binária para capturar o efeito da listagem em quaisquer dos
níveis de governança ou quando se considera o efeito de cada um dos níveis de governança (N1,
N2 e NM) para explicar o desempenho das companhias que atuam na B3, não confirmando,
assim, a hipótese inicial desta pesquisa.
Foi possível verificar que o grau de endividamento é significativo e negativo apenas
quando se avalia os efeitos sobre a potencial geração de valor de mercado, o que indica que a
capacidade das empresas de contraírem dívida como forma de financiar seus projetos,
aparentemente não tem relação com o valor de mercado e contábil das firmas nem com a
capacidade de geração de valor por essas instituições. Também é importante salientar que existe
uma relação inversa e significativa entre o tamanho e a capacidade de criação de valor e
desempenho das firmas. É relevante apontar que a os resultados mostraram que existe uma
relação positiva e significativa entre a capacidade de geração de valor e desempenho, a liquidez
das empresas e a rentabilidade que compõem a amostra deste estudo, pois subsidiam a tomada
de decisão em investir e reflete melhores retornos sobre capital investido.
Tais resultados são relevantes para a literatura, pois vão de encontro às hipóteses
inicialmente colocadas em alinhamento à Teoria da Agência, trazendo à tona novas evidências
sobre os impactos da não consideração de endogeneidade nos modelos avaliados que utilizam
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dados financeiros e avaliam causalidade nas relações entre indicadores de desempenho das
companhias listadas em níveis diferenciados de governança corporativa da B3.
Por fim, é importante considerar que as relações de causalidades avaliadas nesta
pesquisa, entre níveis diferenciados de governança corporativas e variáveis proxys amplamente
discutidas na literatura de Finanças como indicadores de desempenho, não necessariamente
refletem as reais práticas de governança corporativa implementadas pelas empresas que atuam
no mercado de capitais brasileiro. Inclusive, esse ponto é avaliado como uma limitação desta
pesquisa. De fato, migrar voluntariamente para níveis diferenciados de governança corporativa
obriga as companhias a cumprir uma série de exigências na negociação de seus ativos, mas não
implica afirmar que antes da migração elas já não utilizassem ferramentas de governança
corporativa eficazes, muito menos que as empresas que atuam fora dos níveis diferenciados de
governança corporativa da B3 não desenvolvam suas atividades pautadas nessas diretrizes. Na
verdade, as relações causais desenvolvidas neste trabalho mostram-se apenas como estratégia
de identificação para atingimento dos objetivos de pesquisa e não esgotam as muitas
possibilidades de avaliação do assunto.
Pesquisas futuras incluem a construção de índices de governança para capturar
aspectos particulares das empresas que, mesmo não listadas nos segmentos diferenciados,
podem adotar melhores medidas de governança corporativa, assim como utilizar a análise de
métodos de regressão mais sofisticados.
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APÊNDICE A - Comparativos das regras para listagem nos segmentos diferenciados de governança da B3
Comparativo dos Segmentos de Listagem
Fator

Novo Mercado (a partir de 02/01/2018)

Nível 2

Nível 1

Nível Básico

Capital Social

Somente ações ON

Ações ON e PN (com
direitos adicionais)

Ações ON e PN
(conforme
legislação)

Ações ON e PN
(conforme
legislação)

Percentual mínimo de ações em
circulação (free float)

25% ou 15%, caso o ADTV (average daily
trading volume) seja superior a R$ 25
milhões

25%

25%

Não há regra
específica

Esforços de dispersão
acionária

Esforços de
dispersão
acionária

Não há regra
específica

Não há regra
específica

Não há regra
específica

Ofertas Públicas de Distribuição Esforços de dispersão acionária, exceto para
de ações
ofertas ICVM 476

Vedação às disposições
estatutárias

Composição do conselho de
administração

Limitação de voto inferior
Limitação de voto inferior a 5% do capital, a 5% do capital, quórum
quórum qualificado e "cláusulas pétreas”
qualificado e "cláusulas
pétreas”
Mínimo de 3 membros (conforme
legislação), dos quais, pelo menos, 2 ou
20% (o que for maior) devem ser
independentes, com mandato unificado de
até 2 anos

Mínimo de 5 membros,
Mínimo de 3
dos quais, pelo menos,
membros
20% devem ser
(conforme
independentes, com
legislação), com
mandato unificado de até mandato unificado
2 anos
de até 2 anos

Mínimo de 3
membros
(conforme
legislação)
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Presidente do conselho e
diretor presidente ou
principal executivo pela
mesma pessoa (carência
de 3 anos a partir da
adesão)

Vedação à acumulação de
cargos

Presidente do conselho e diretor presidente
ou principal executivo pela mesma pessoa.
Em caso de vacância que culmine em
acumulação de cargos, são obrigatórias
determinadas divulgações.

Obrigação do conselho de
administração

Manifestação sobre qualquer oferta pública
Manifestação sobre
de aquisição de ações de emissão da
qualquer oferta pública de
companhia (com conteúdo mínimo,
aquisição de ações de
incluindo alternativas à aceitação da OPA
emissão da companhia
disponíveis no mercado)
(com conteúdo mínimo)

Presidente do
conselho e diretor
presidente ou
principal
executivo pela
mesma pessoa
(carência de 3
anos a partir da
adesão)

Não há regra
específica

Não há regra
específica

Não há regra
específica

Demonstrações financeiras

Conforme legislação

Traduzidas para o inglês

Conforme
legislação

Conforme
legislação

Informações em inglês,
simultâneas à divulgação em
português

Fatos relevantes, informações sobre
proventos (aviso aos acionistas ou
comunicado ao mercado) e press release de
resultados

Não há regra específica,
além das DFs (vide item
acima)

Não há regra
específica

Não há regra
específica

Reunião pública anual

Realização, em até 5 dias úteis após a
divulgação de resultados trimestrais ou das
demonstrações financeiras, de apresentação
pública (presencial, por meio de
teleconferência, videoconferência ou outro
meio que permita a participação à distância)
sobre as informações divulgadas

Obrigatória (presencial)

Obrigatória
(presencial)

Facultativa

Calendário de eventos
corporativos

Obrigatório

Obrigatório

Obrigatório

Facultativa
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Divulgação adicional de
informações

Regimentos do Conselho de Administração,
de seus comitês de assessoramento e do
Conselho Fiscal, quando instalado Código
de conduta (com conteúdo mínimo)
Políticas de (i) remuneração; (ii) indicação
de membros do Conselho de
Administração, seus comitês de
Política de
assessoramento e diretoria estatutária; (iii)
Política de negociação de
negociação de
gerenciamento de riscos; (iv) transação com
valores mobiliários e
valores
partes relacionadas; e (v) negociação de
código de conduta
mobiliários e
valores mobiliários, com conteúdo mínimo,
código de conduta
exceto a de remuneração; Divulgação (i)
anual de relatório resumido do comitê de
auditoria estatutário contemplando os
pontos indicados no regulamento; ou (ii)
trimestral de ata de reunião do Conselho de
Administração, informando o reporte do
comitê de auditoria não estatutário

Não há regra
específica

Concessão de Tag Along

100% para ações ON

100% para ações ON e
PN

80% para ações
ON (conforme
legislação)

80% para ações
ON (conforme
legislação)

Saída do segmento/Ofert a
Pública de Aquisição de Ações
(OPA)

Realização de OPA por preço justo, com
quórum de aceitação ou concordância com
a saída do segmento de mais de 1/3 dos
titulares das ações em circulação(ou
percentual maior previsto no Estatuto
Social)

Realização de OPA, no
mínimo, pelo valor
econômico em caso de
cancelamento de registro
ou saída do segmento,
exceto se houver
migração para Novo
Mercado

Não aplicável

Não aplicável
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Adesão à Câmara de
Arbitragem do Mercado

Obrigatória

Obrigatória

Facultativa

Facultativa

Comitê de Auditoria

Obrigatória a instalação de comitê de
auditoria, estatutário ou não estatutário, que
deve atender aos requisitos indicados no
regulamento: composição e atribuições

Facultativa

Facultativa

Facultativa

Auditoria interna

Obrigatória a existência de área de auditoria
interna que deve atender aos requisitos
indicados no regulamento

Facultativa

Facultativa

Facultativa

Compliance

Obrigatória a implementação de funções de
compliance, controles internos e riscos
corporativos, sendo vedada a acumulação
com atividades operacionais

Facultativa

Facultativa

Facultativa

Fonte. B3 (Adaptado)
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APÊNDICE B - Segmentação das empresas que atuam na B3 por atividade principal
Nome
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Aco Altona
AES Tiete E
Aliansce sonae
Aliperti
Alliar
Alpargatas
Alupar
Ambev S/A
Ambipar
Ampla Energ
Anima
Arezzo Co
Atmasa
Aura 360
Azevedo
B2W Digital
Bardella
Baumer
Biosev
Bk Brasil
BR Brokers
BR Malls Par
BR Propert
Brasilagro
Braskem
BRF SA
Cambuci
Camil
Carrefour BR
Casan
CCR SA
Cea Modas
Ceb
Cedro
Ceee-Gt
Ceg
Celesc

Segmento
Tradicional
Nível 2
Novo Mercado
Tradicional
Novo Mercado
Nível 1
Nível 2
Tradicional
Novo Mercado
Tradicional
Novo Mercado
Novo Mercado
Novo Mercado
Tradicional
Tradicional
Novo Mercado
Tradicional
Tradicional
Novo Mercado
Novo Mercado
Novo Mercado
Novo Mercado
Novo Mercado
Novo Mercado
Nível 1
Novo Mercado
Tradicional
Novo Mercado
Novo Mercado
Tradicional
Novo Mercado
Novo Mercado
Tradicional
Nível 1
Nível 1
Tradicional
Nível 2
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38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

Celpe
Cemig
Centauro
Cesp
Cia Hering
Coelba
Coelce
Cogna ON
Comgas
Const A Lind
Copasa
Copel
Cosan
Cosan Log
Cosern
Coteminas
CPFL Energia
Cristal
Csu Cardsyst
Cvc Brasil
Cyre Com-Ccp
Cyrela Realt
D1000vfarma
Dasa
Dimed
Direcional
Dohler
Dtcom Direct
Duratex
Ecorodovias
Elektro
Eletrobras
Emae
Embraer
Encorpar
Energias BR
Energisa
Energisa Mt
Eneva

Tradicional
Nível 1
Novo Mercado
Nível 1
Novo Mercado
Tradicional
Tradicional
Novo Mercado
Tradicional
Tradicional
Novo Mercado
Nível 1
Novo Mercado
Novo Mercado
Tradicional
Tradicional
Novo Mercado
Tradicional
Novo Mercado
Novo Mercado
Novo Mercado
Novo Mercado
Novo Mercado
Tradicional
Tradicional
Novo Mercado
Tradicional
Tradicional
Novo Mercado
Novo Mercado
Tradicional
Nível 1
Tradicional
Novo Mercado
Tradicional
Novo Mercado
Nível 2
Tradicional
Novo Mercado
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77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115

Engie Brasil
Eqtl Para
Equatorial
Estapar
Eternit
Eucatex
Even
Excelsior
Eztec
Fer Heringer
Ferbasa
Fleury
Fras-Le
Gafisa
Ger Paranap
Gerdau
Gerdau Met
GPC Part
Grazziotin
Grendene
Grupo Natura
Grupo Soma
Guararapes
Habitasul
Hapvida
Helbor
Hypera
Iguatemi
Ihpardini
Imc S/A
Ind Cataguas
Inds Romi
Intermedica
Iochp-Maxion
Irani
J B Duarte
JBS
Jereissati
JHSF Part

Novo Mercado
Tradicional
Novo Mercado
Novo Mercado
Novo Mercado
Nível 1
Novo Mercado
Tradicional
Novo Mercado
Novo Mercado
Nível 1
Novo Mercado
Nível 1
Novo Mercado
Tradicional
Nível 1
Nível 1
Tradicional
Tradicional
Novo Mercado
Novo Mercado
Novo Mercado
Tradicional
Tradicional
Novo Mercado
Novo Mercado
Novo Mercado
Novo Mercado
Novo Mercado
Novo Mercado
Tradicional
Novo Mercado
Novo Mercado
Novo Mercado
Tradicional
Tradicional
Novo Mercado
Tradicional
Novo Mercado
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116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154

Josapar
JSL
Kepler Weber
Klabin S/A
Le Lis Blanc
Light S/A
Linx
Localiza
Locamérica
Locaweb
Log Com Prop
Log-In
Lojas Americ
Lojas Marisa
Lojas Renner
Lopes Brasil
Lupatech
MDiasbranco
Magazine Luiza
Marcopolo
Marfrig
Melhor SP
Metal Iguacu
Metal Leve
Metalfrio
Metisa
Mills
Minasmaquinas
Minerva
Mitre
Moura Dubeux
Movida
MRV
Multiplan
Neoenergia
Oderich
Odontoprev
Oi
Omega Ger

Tradicional
Novo Mercado
Tradicional
Nível 2
Novo Mercado
Novo Mercado
Novo Mercado
Novo Mercado
Novo Mercado
Novo Mercado
Novo Mercado
Novo Mercado
Nível 1
Novo Mercado
Novo Mercado
Novo Mercado
Novo Mercado
Novo Mercado
Novo Mercado
Nível 2
Novo Mercado
Tradicional
Tradicional
Novo Mercado
Novo Mercado
Tradicional
Novo Mercado
Tradicional
Novo Mercado
Novo Mercado
Novo Mercado
Novo Mercado
Novo Mercado
Nível 2
Novo Mercado
Tradicional
Novo Mercado
Nível 1
Novo Mercado
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155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193

Ourofino S/A
PAcucar-Cbd
Padtec
Panatlantica
Paranapanema
Petrobras
Petrobras BR
Pettenati
Portobello
Positivo Tec
Priner
Profarma
Qualicorp
Quero-Quero
RaiaDrogasil
Randon Part
Rede Energia
Renova
Rni
Rossi Resid
Rumo SA
Sabesp
Sanepar
Santanense
Santos Brp
Sao Carlos
Sao Martinho
Saraiva Livr
Schulz
Ser Educa
Sid Nacional
Sinqia
SLC Agrícola
Smiles
Springer
Springs
Statkraft
Suzano Hold
Suzano SA

Novo Mercado
Novo Mercado
Tradicional
Tradicional
Novo Mercado
Nível 2
Novo Mercado
Tradicional
Novo Mercado
Novo Mercado
Novo Mercado
Novo Mercado
Novo Mercado
Novo Mercado
Novo Mercado
Nível 1
Tradicional
Nível 2
Novo Mercado
Novo Mercado
Novo Mercado
Novo Mercado
Nível 2
Tradicional
Novo Mercado
Novo Mercado
Novo Mercado
Nível 2
Tradicional
Novo Mercado
Tradicional
Novo Mercado
Novo Mercado
Novo Mercado
Tradicional
Novo Mercado
Tradicional
Tradicional
Novo Mercado
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194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220

Taesa
Technos
Tecnisa
Tecnosolo
Tegma
Tekno
Telef Brasil
Terra Santa
Tim Part S/A
Time For Fun
Totvs
Tran Paulist
Trevisa
Trisul
Triunfo Part
Tupy
Ultrapar
Unicasa
Unipar
Usiminas
Vale
Valid
Vivara SA
Weg
Whirlpool
Wlm Ind Com
Yduqs Part

Fonte: B3. (Adaptado)

Nível 2
Novo Mercado
Novo Mercado
Tradicional
Novo Mercado
Tradicional
Tradicional
Novo Mercado
Novo Mercado
Novo Mercado
Novo Mercado
Nível 1
Tradicional
Novo Mercado
Novo Mercado
Novo Mercado
Novo Mercado
Novo Mercado
Tradicional
Nível 1
Novo Mercado
Novo Mercado
Novo Mercado
Novo Mercado
Tradicional
Tradicional
Novo Mercado

