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RESUMO 

O desenvolvimento do mercado financeiro e, principalmente, a abertura para o capital externo 

impulsionaram o desenvolvimento das boas práticas de governança corporativa. Um de seus 

benefícios é reduzir o custo de captação da empresa e, consequentemente, gerar maior valor 

para a companhia. Com o novo cenário, o conselho de administração tem um papel 

fundamental na atividade de governança corporativa, supervisionando a diretoria executiva. O 

presente trabalho investiga se a adoção de melhores práticas de governança corporativa 

diminui o risco das empresas. Adicionalmente, analisa se um grau de escolaridade mais alto 

entre membros do conselho de administração e da diretoria executiva impacta no risco. Para 

atingir o objetivo, adotou-se o método dos mínimos quadrados para regredir o risco, variável 

dependente, contra as variáveis independentes nível de governança corporativa e grau de 

escolaridade. Para o cálculo do risco, utilizaremos a metodologia apresentada por Estrada 

(2007), o downside beta, ou seja, risco que considera apenas os retornos negativos. Os 

resultados do estudo sugeriram que um nível de governança corporativa mais alto está 

presente nas empresas que apresentam um maior risco visto pelo mercado, indicando que as 

empresas que necessitam de captação, isto é, empresas mais alavancadas, são as empresas que 

necessitam de um nível de governança corporativa mais alto. Constatou-se, também, que 

empresas com nível de escolaridade mais alto entre membros do conselho de administração e 

da diretoria executiva apresentam maiores riscos, pois as empresas que necessitam de pessoas 

com maior grau de escolaridade são empresas que querem se desenvolver e, portanto, mais 

arriscadas.    

 

Palavras-chave: Governança corporativa. Downside beta. Grau de escolaridade. 



 

 

ABSTRACT 

The development of financial markets and specially the openness to foreign capital have 

triggered the development of the corporate governance practices. One of the benefits of the 

best practice of corporate governance is to reduce the cost of capital of the company. This can 

generate greater value to the company. This new scenario, the board has an important duty in 

corporate governance activities, supervise the executive board. This paper investigates if the 

best practices of corporate governance reduce the risk of companies. Additionally, it analyzes 

if higher level of education of the board and executive management have impact on the risk. 

For this, it was adopted the method of least squares to regress the risk, dependent variable, 

against independent variables: level of corporate governance and education. To calculate the 

risk we use the methodology presented by Estrada (2007), the downside beta, risk that 

considers only the negative returns. The study results suggested that a better standard of 

corporate governance is present in the companies that have an increased risk seen by the 

market, indicating that companies that need capital, more leveraged firms, are companies that 

need a higher level of corporate governance. It was also found that firms with higher 

educational level of the board of directors and executive officers are at higher risk. The 

companies that need people with more education are companies that want to develop their 

selves, and therefore riskier. 

 

Keywords: Corporate governance. Downside beta. Level of education. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O mercado de capitais brasileiro começou a se desenvolver na década de 1960, 

por meio do programa de reforma da economia nacional, que culminou na criação de leis 

importantes, tais como a Lei de Correção Monetária (BRASIL, 1964a) e a Lei da Reforma 

Bancária (BRASIL, 1964b), em 1964. No ano seguinte, a primeira Lei do Mercado de 

Capitais (BRASIL, 1965) foi criada e estabeleceu normas e medidas para o mercado 

financeiro, iniciando o desenvolvimento deste. Antes desse período, o mercado era formado 

apenas por ativos reais da economia, como a moeda, terrenos ou imóveis (PORTAL DO 

INVESTIDOR, 2012). Apesar desses primeiros avanços, foi apenas a partir de meados dos 

anos 1990, devido à abertura do mercado de capitais para o mercado externo, que houve um 

aumento do fluxo estrangeiro no mercado local, promovendo uma maior liquidez  na Bolsa de 

Valores de São Paulo e impulsionando um maior número de operações de abertura de capital, 

como apresentado por Vieira e Corrêa (2002). 

Segundo a BM&FBOVESPA (2011), o processo de abertura de capital é benéfico 

não só para o desenvolvimento do mercado financeiro, como também para o crescimento 

econômico do país, uma vez que: a) o mercado de ações incentiva a formação de uma 

poupança interna de longo prazo; b) os custos das empresas são reduzidos, pois a expansão do 

mercado amplia as alternativas de financiamento; c) uma boa liquidez do mercado acionário 

facilita a mudança de controle das empresas, o que pode aumentar a produtividade 

econômica; d) um mercado desenvolvido reflete as opiniões e a perspectiva dos principais 

agentes sobre a economia doméstica e internacional; e) o mercado de ações atrai o 

investimento de capital estrangeiro, expandindo o mercado secundário. Esses investidores 

exigem mais transparência nas informações e nas demonstrações financeiras por parte das 

empresas. 

A expansão do mercado secundário aumenta o número de acionistas minoritários 

e inicia uma preocupação com relação à proteção dos investidores e ao papel da governança 

corporativa. De acordo com Marques (2007), governança corporativa (GC) é compreendida 

por medidas e incentivos que governam o processo decisório de uma empresa, objetivando 

que o comportamento dos executivos esteja de acordo com o dos acionistas, evitando, assim, 

conflitos de interesses. Segundo um trabalho do Instituto Brasileiro de Governança 

Corporativa (IBGC) publicado em 2009, a GC protege os acionistas dos abusos da diretoria 

executiva, de administração malfeita e de auditorias externas ineficazes.  
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Os princípios básicos de governança corporativa são: 

a) prestação de contas: a diretoria deve prestar contas sobre sua atuação e assumir 

integralmente seus atos e suas omissões; 

b) Equidade: deve haver tratamento justo entre os sócios e as demais partes interessadas; 

c) Transparência: disponibilizar as informações que sejam de interesse dos acionistas, 

gerando confiança entre estes e os executivos. 

O principal componente do sistema da GC é o conselho de administração. Este é o 

elo entre a propriedade e a gestão e tem o objetivo de zelar pelos propósitos e pelos valores da 

organização e de traçar suas principais diretrizes estratégicas (INSTITUTO BRASILEIRO 

DE GOVERNANÇA CORPORATIVA, 2009). O conselho aplica melhores práticas de 

governança corporativa ao oferecer um elevado grau de profissionalismo e de conhecimento 

técnico por parte dos cargos gerenciais e diretivos das companhias. Ele também tem como 

função contratar, dispensar e avaliar a diretoria da empresa, encarregada de implementar e 

elaborar os processos financeiros e operacionais. 

Um mercado com melhor governança implica um ambiente financeiro mais 

valorizado, mais amplo, com maior número de acionistas por empresa e uma melhor alocação 

de capital nas empresas.  La Porta, Lopez-de-Silanes, Shleifer e Vishny (2000) relacionaram o 

desenvolvimento do mercado de capitais e a proteção aos investidores em diversos países. O 

estudo discute a origem da diferença entre as leis, suas aplicações e sugerem estratégias para 

uma reforma de GC nesses locais. Portanto, a falta de uma governança pode gerar um risco 

maior para as empresas, no que diz respeito não só à valorização, como também à sua 

estrutura de capital. Em finanças, relaciona-se o risco com a volatilidade dos retornos do ativo 

ou, como empregado neste estudo, com a volatilidade dos retornos em relação ao mercado, 

denominado “coeficiente beta”. 

 Ross et al. (2002) considera que o coeficiente beta é adequado para avaliar a 

contribuição de um título isolado ao risco total, promovendo uma comparação mais 

aprofundada a respeito do risco de cada ativo, pois ele fornece mais dados além da variância e 

do desvio-padrão, o que permite o entendimento do risco de cada prêmio mais claramente. O 

presente estudo utilizará o método capital asset pricing model (CAPM), modelo que relaciona 

a taxa livre de risco e o prêmio de risco, utilizando o coeficiente beta (divisão da covariância 

do retorno do ativo e do retorno do mercado pela variância do retorno do mercado).   

Devido ao aumento de competitividade do mercado globalizado, a abertura para o 

mercado externo se tornou uma oportunidade para a redução do custo de captação para as 

empresas. Porém, os investidores estrangeiros consideram imprescindível a presença de 
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melhores práticas de governança corporativa. Desde então, muitos estudos abordaram a 

relação entre o nível de governança corporativa e o aumento no valor das empresas. Em 

contrapartida, poucos estudos compreendem a relação entre a GC  e o risco das empresas no 

mercado nacional. Além disso, nenhum estudo focou a relação entre o grau de escolaridade 

dos executivos e o risco. A iniciativa de utilizar o grau de educação como variável no estudo 

teve como base a teoria do capital humano, que, segundo Pereira e Castro Neto (2006), é uma 

questão importante para o sucesso da organização e uma vantagem competitiva das empresas. 

Dessa forma, o estudo verificará a relação entre o risco das empresas e o nível de 

governança corporativa destas, além de verificar a importância do grau de educação dos 

membros do conselho de administração e da diretoria no risco das empresas. O que se espera 

são respostas para as seguintes questões: um melhor nível de governança corporativa diminui 

o risco das empresas perante o mercado? Um grau de escolaridade mais alto entre os membros 

do conselho de administração e da diretoria executiva diminui o risco das empresas perante o 

mercado? 

Assim, as hipóteses a serem analisadas são as seguintes: 

1. empresas com nível de governança corporativa mais alto são vistas pelo 

mercado como empresas de menor risco (entendendo, por risco, variáveis 

negativamente relacionadas); 

2. empresas cujos executivos têm grau de escolaridade mais alto são vistas 

pelo mercado como empresas de menor risco (igualmente entendendo, por 

risco, variáveis negativamente relacionadas). 

O atual estudo se diferencia dos estudos anteriores por: utilizar uma metodologia 

diferenciada para mensurar o nível de governança corporativa, calcular o risco por meio do 

downside beta (beta calculado por meio da semivariância) e incluir a variável grau de 

escolaridade como variável independente de risco. Para ordenar as empresas com nível de 

governança corporativa mais alto, o estudo se baseia em respostas binárias a um questionário 

com 25 questões, formulado com base em estudos de Silveira, Barros e Famá (2004), no 

estudo corporativo do ABN AMRO Asset Managment e no código de melhores práticas de 

governança corporativa do IBGC. Para o risco, se baseia no estudo feito por Estrada (2007) 

para mensurar o risco visto pelo investidores da empresa e também verifica se a presença de 

pessoas com melhor formação acadêmica na diretoria executiva e no conselho de 

administração influencia no risco previamente mensurado. 

O trabalho está estruturado da seguinte forma: a seção 2 apresenta a revisão 

bibliográfica, na qual analisa estudos anteriores sobre as variáveis em questão; a seção 3 
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apresenta a metodologia utilizada no estudo, incluindo a descrição das variáveis; a seção 4 

apresenta e discute os resultados e a seção 5 aponta as conclusões do trabalho.  



 15 

 

2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

Para o cálculo do risco, o presente estudo utilizará o método capital asset pricing 

model (CAPM), que é o modelo de precificação de ativos mais amplamente utilizado na 

determinação do custo de capital próprio. O estudo sobre ele iniciou-se com os trabalhos de 

Sharpe (1964) e Lintner (1965) e vem sendo amplamente aplicado em estudos empíricos e no 

mercado financeiro. No Brasil, oito entre dez das principais corretoras de valores utilizam o 

CAPM como parte do modelo de precificação de ativos, ferramenta considerada ótima para a 

compreensão da relação risco-retorno. 

O método CAPM determina a taxa de retorno de um ativo. Trata-se de uma 

relação entre a taxa livre de risco e o prêmio de risco (diferença entre o retorno do mercado e 

a taxa livre de risco) ponderada pelo coeficiente beta.  

)(* fmifi rr  r   r −+= β       (1) 

Em que: 

r i é a taxa de retorno do ativo i. 

r f é a taxa livre de risco. 

rm - rf é o prêmio de risco. 

iβ  é o risco do ativo i em relação à carteira de mercado. 

 

Embora amplamente difundido, o modelo possui restrições que são  criticadas, tais 

como o equilíbrio entre a oferta e a demanda dos ativos, sem restrições para aplicar e 

emprestar a uma taxa livre de risco; as expectativas homogêneas; a utilização do critério de 

média variância; e a falta de restrições para transações de ativos. O artigo de Fama e French 

(2004) resume esse modelo e critica as suas inconsistências. Segundo esses autores, os 

primeiros estudos apresentavam a estimativa imprecisa do beta para um ativo e uma regressão 

dos resíduos com correlação positiva.  

Para solucionar a imprecisão da estimativa do beta para um ativo, Black, Jensen e 

Scholes (1972) utilizaram uma carteira em vez de um único ativo e observaram que a 

regressão de cross-section da média dos retornos reduz os erros nas variáveis, porém, quando 

se utilizam carteiras, o número de betas e o poder estatístico são reduzidos. Já Fama e 

Macbeth (1973) propuseram um método para solucionar o problema de correlação dos 
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resíduos ao utilizar uma regressão cross-section mês a mês. Dessa forma, o desvio-padrão do 

ponto de intercepto médio e a inclinação média são determinados pela variação mês a mês, 

capturando, assim, os efeitos de correlação dos resíduos. Para Estrada (2007), a utilização do 

beta calculado pelo CAPM é baseada no equilíbrio dos investidores a partir da função 

“utilidade”, que é dependente da média e da variância dos retornos de suas carteiras. 

Entretanto, segundo o autor, a variância dos retornos não é a melhor medida de risco, devido à 

assimetria dos retornos e a não normalidade deles. No artigo, o autor propõe uma alternativa 

para a medida de risco, o downside beta (variância dos retornos negativos), e conclui que o 

método proposto é superior ao beta calculado tradicionalmente pelo CAPM, principalmente 

nos mercados emergentes mais voláteis e mais assimétricos. 

Em outra direção, Fama e French (1993) propuseram um modelo multifatorial de 

três fatores para minimizar as inconsistências presentes no modelo de fator único. Uma 

variável seria o retorno da carteira das empresas com menor tamanho menos o retorno das 

empresas com maior tamanho, pois os autores afirmam que empresas de menor tamanho, em 

longo prazo, apresentam melhor desempenho que empresas de maior tamanho. Outra variável 

é a diferença entre o retorno da carteira de maior book to market ratio (valor patrimonial 

sobre o valor de mercado) e o da carteira de menor coeficiente, que está de acordo com o 

artigo de Fama e French (1992), cujos autores afirmam que as empresas value (valor) 

apresentam melhor desempenho que as empresas de maior crescimento. Em complemento ao 

estudo multifatorial, Carhart (1997) acrescentou mais um fator, que ele denominou 

“momentum” e diz respeito às empresas que tiveram retornos excepcionais no ano anterior e 

continuam a se desenvolver no ano seguinte. O método utilizado por ele foi o mesmo 

utilizado por Fama e French (1993): formou carteiras com os melhores desempenhos do ano 

anterior contra a carteira de pior desempenho, regredindo esses fatores ao retorno da carteira 

em estudo e obtendo resultados estaticamente consistentes. 

Estudos recentes sobre o modelo multifatorial, como o de Chen e Zhang (2010), 

argumentam que a utilização dos fatores Fama e French (1993) não era suficiente para 

explicar anomalias associadas a surpresas em resultados, estresses financeiros e crescimento 

de ativos. Para solucionar esses problemas, propuseram a utilização de outros fatores, como a 

carteira com maior retorno sobre o ativo (ROA, da sigla em inglês para return on assets) 

subtraída da carteira com menor ROA ou a carteira de ações com maior investimento 

subtraída da carteira com o menor investimento. O resultado do estudo apresentou uma 

melhor adaptação do modelo aos momentos de anomalia dos ativos. 
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O estudo da FGV Projetos (2006) comparou a aderência dos modelos 

multifatoriais ao modelo de fator único no Brasil, concluindo que os modelos multifatorias de 

cinco fatores e de três fatores foram instáveis e pouco razoáveis e são pouco eficientes na 

previsibilidade dos retornos. Portanto, utilizou-se o modelo de fator único para calcular o 

prêmio de risco brasileiro e o custo de capital das empresas do setor de telecomunicações. 

Porém, antes foi realizado o comparativo entre três modelos de fator único: CAPM local, 

global e norte-americano ajustado.  

O modelo CAPM local se refere a um horizonte geográfico brasileiro, utilizando 

como dados de taxa livre de risco o certificado de depósitos interbancários (CDI) e o título 

emitido pelo Tesouro Nacional com maturidade de dez anos, e a carteira de mercado utilizou 

o MSCI Brazil, calculado pelo banco Morgan Stanley. No CAPM global, a taxa livre de risco 

utilizada é a Global BRL Bond 16, ajustada pelo risco soberano, e a carteira de mercado é 

formada pelo MSCI All Country World Index e pelo índice S&P 500. Para o modelo norte-

americano, a taxa livre de risco são títulos do tesouro americano (US treasury notes), de dez 

anos, e a carteira de mercado foi a média histórica geométrica do excesso de retorno do S&P 

500 sobre os títulos de longo prazo (treasury bonds). Este trabalho utilizará o CAPM local, 

que apresentou as vantagens de ser parcimonioso e ter parâmetros quase observáveis, no 

comparativo entre os três modelos.  

O modelo proposto em Estrada (2007) foi testado no Brasil por Lucena e Motta 

(2004), que utilizaram o downside beta como medida de risco para os ativos brasileiros, 

comparando o modelo tradicional CAPM ao modelo downside CAPM (D-CAPM), que utiliza 

o downside beta no lugar do beta tradicional. Porém, a conclusão do estudo foi que a nova 

metodologia de cálculo de risco não se diferencia de forma significativa da metodologia 

tradicional. Por outro lado, Paiva (2005) utilizou dados do período de 1996 até 2002 para 

calcular o retorno do ano de 2003. O autor concluiu que o D-CAPM apresenta uma 

significância maior que o CAPM tradicional, ressaltando que ambos os modelos feriram dois 

pontos importantes da metodologia: os valores serem significativamente diferentes de zero e a 

inclinação da equação regressiva ser significativamente diferente do prêmio de risco do 

mercado. 

Ibbotson e Sinquefield (1976) estudaram o prêmio de risco, de maturidade, de 

crédito corporativo e inflação, no período de 1926 até 1974. Já Mehra e Prescott (1985) 

cunharam o termo “equity premium puzzle”, que diz respeito à sua afirmação de que os 

indivíduos apresentam uma aversão a risco inexplicável, pois o retorno das ações é elevado, 

se comparado ao retorno do ativo livre de risco, e esses resultados não condizem com os 
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modelos econômicos. No trabalho de Cecchetti, Lam e Mark (1993), os autores tentaram 

solucionar a questão apresentada por Mehra e Prescott (1985) e separaram consumo e 

dividendos, além de testarem a qualidade do modelo de estados de Markov para os dados 

obtidos.  

A estimação do prêmio de risco no Brasil foi estudada recentemente por 

Gonçalves, Rochman, Eid e Chalela (2011). O estudo teve três abordagens: retrospectiva (ou 

histórica), prospectiva (ou implícita) e por modelos de mercado (ou indireta). A abordagem 

histórica utiliza as cotações históricas diárias de fechamento e as compara ao retorno do ativo 

livre de risco para obter o valor do prêmio de risco. A abordagem implícita utiliza a 

expectativa do mercado a respeito dos retornos esperados para os ativos no futuro. Já a 

abordagem indireta utiliza o método dos momentos generalizados (GMM) para calcular o 

prêmio de risco do modelo CAPM. Curiosamente, o resultado do prêmio de risco utilizado 

pelo método indireto resultou em um valor negativo e significativo, em contradição com a 

teoria e com estudos anteriores.  

Este estudo utilizará o método criado por Mcelroy e Burmeister (1986), 

denominado “iterated nonlinear seemingly unrelated regression” (ITNLSUR), para calcular o 

downside beta e o prêmio de mercado. O método ITNLSUR resolve o problema de eficiência 

presente no modelo de dois estágios, por estimar o beta dos ativos e o prêmio de risco 

simultaneamente, em um sistema de equações. Segundo o FGV Projetos (2006, p. 104), esse 

modelo econométrico é mais eficiente que o GMM, pois o ITNLSUR conduz as regressões de 

séries temporais e de seção cruzada simultaneamente — o que o GMM também faz, porém de 

forma ineficiente. O trabalho explica que: 

 

Como as hipóteses do SURE não linear não são tão restritivas, podemos usá-lo sem 
perda de consistência, com mais eficiência que o GMM. 
A metodologia de McElroy e Burmeister impõe restrições entre as equações do 
modelo de forma a torná-lo factível de ser estimado. Torna-se, assim, um modelo 
multivariado não linear na forma de regressões interativas não lineares 
aparentemente não correlacionadas – ITNSURE. Assim, pode-se usar o método de 
mínimos quadrados não lineares, que gera parâmetros fortemente consistentes 
(mesmo ante a ausência de erros normais) e assintoticamente normais, podendo-se 
aplicar testes de hipóteses convencionalmente. Além disso, se os erros forem 
normais, as estimativas serão as mesmas que as obtidas por máxima 
verossimilhança. Como os estimadores por ITNSURE são obtidos por mínimos 
quadrados, é legítimo afirmar ser um método robusto com respeito à não 
normalidade dos resíduos. 

 

O risco das empresas já foi relacionado com um aprimoramento da transparência 

dos demonstrativos financeiros, da equidade entre os acionistas e da prestação de contas da 
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diretoria. Esse aprimoramento pode ser considerado uma melhora na prática de governança 

corporativa. Segundo Jensen e Meckling (1976), o conflito de interesse entre o agente 

(administrador) e o principal (acionista) pode gerar situações em que a ação do agente não 

segue as metas do principal, e essa distorção pode ser caracterizada como custos de agência. 

Ashbaugh, Collins e LaFond (2004) verificaram que o impacto de uma melhor governança 

corporativa deve reduzir o custo de capital do acionista e apresentar um menor beta das 

empresas.  

No final do ano 2000, a bolsa de valores brasileira iniciou uma campanha de 

fomento às melhores práticas de redução do custo de agência e lançou os segmentos especiais 

para que todas as empresas listadas pudessem aderir a essa campanha. Os segmentos podem 

ser descritos como Novo Mercado, Nível 2, Nível 1 e Bovespa Mais, sendo o Novo Mercado 

o nível mais alto de governança corporativa e o Bovespa Mais o mais baixo dos segmentos 

especiais. Os requisitos da BM&FBOVESPA (2011) seguem na tabela 1.  

 

Tabela 1 – Requisitos para os diferentes segmentos na BM&F Bovespa (continua). 

 NOVO 
MERCADO  

NÍVEL 2 NÍVEL 1 BOVESPA 
MAIS 

TRADICIONAL  

Características 
das ações 
emitidas 

Permite a 
existência 
somente de 
ações ON 

Permite a 
existência de 

ações ON e PN 
(com direitos 
adicionais) 

Permite a 
existência de 

ações ON e PN 
(conforme 
legislação) 

Somente ações ON 
podem ser 

negociadas e 
emitidas, mas é 

permitida a 
existência de PN 

Permite a existência 
de ações ON e PN 

(conforme legislação) 

Percentual 
mínimo de 
ações em 

circulação (free 
float) 

No mínimo 25% de free float 

25% de free float até 
o 7º ano de listagem, 

ou condições 
mínimas de liquidez 

Não há regra 

Distribuições 
públicas de 

ações 
Esforços de dispersão acionária Não há regra 

Vedação a 
disposições 

estatutárias (a 
partir de 

10/05/2011) 

Limitação de voto inferior a 5% 
do capital, quórum qualificado e 

“cláusulas pétreas” 
Não há regra 
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Tabela 1 – Requisitos para os diferentes segmentos na BM&F Bovespa (conclusão).  

 NOVO 
MERCADO  

NÍVEL 2  NÍVEL 1  
BOVESPA 

MAIS  
TRADICIONAL  

Composição do 
conselho de 

administração 

Mínimo de cinco membros, dos 
quais pelo menos 20% devem 

ser independentes com mandato 
unificado de até dois anos 

Mínimo de três membros (conforme legislação) 

Vedação à 
acumulação de 
cargos (a partir 
de 10/05/2011) 

Cargos de presidente do conselho e de diretor 
presidente ou principal executivo ocupados 
pela mesma pessoa (carência de três anos a 

partir da adesão) 

Não há regra 

Obrigação do 
conselho de 

administração 
(a partir de 
10/05/2011) 

Manifestação sobre qualquer 
oferta pública de aquisição de 

ações da companhia 
Não há regra 

Demonstrações 
financeiras 

Traduzidas para o inglês Conforme legislação 

Reunião pública 
anual e 

calendário de 
eventos 

corporativos 

Obrigatório Facultativo 

Divulgação 
adicional de 

informações (a 
partir de 

10/05/2011) 

Política de 
negociação de 

valores 
mobiliários e 

código de 
conduta 

  Não há regra 

100% para 
ações ON e PN 

Concessão de 
tag along 

100% para ações 
ON 

100% para 
ações ON e 

80% para PN 
(até 

09/05/2011) 

80% para 
ações ON 
(conforme 
legislação) 

100% para ações 
ON 

80% para ações ON 
(conforme legislação) 

Oferta pública 
de aquisição de 

ações no 
mínimo pelo 

valor econômico 

Obrigatoriedade em caso de 
fechamento de capital ou saída 

do segmento 

Conforme 
legislação 

Obrigatoriedade em 
caso de fechamento 
de capital ou saída 

do segmento 

Conforme legislação 

Adesão à 
câmara de 

arbitragem do 
mercado 

Obrigatório Facultativo Obrigatório Facultativo 

Fonte: BM&FBOVESPA (2012b). 
 

Essa nova classificação incentivou estudos sobre o efeito da GC nas empresas. 

Carvalho (2003) utilizou a abordagem de estudo de eventos, na qual o evento corresponde à 

data em que se tornou pública a migração para um dos novos níveis, e concluiu que a 
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migração para melhores práticas de GC impacta positivamente na valorização das ações e na 

liquidez do ativo e reduz a sensibilidade dos preços a fatores macroeconômicos. Porém, o 

autor faz algumas ressalvas sobre o estudo. A migração no nível Bovespa não implica a 

adoção de novas/melhores práticas, pois empresas que possuem american deposit receipts 

(ADRs) já segue padrões contábeis rigorosos e possuem a supervisão da Security and 

Exchange Comission (SEC). Além disso, por ser um estudo conduzido no início da mudança, 

a amostra era constituída pelas primeiras empresas a migrarem para esses níveis, quando esses 

selos de qualidade eram pouco reconhecidos pelo mercado.  

Macedo, Mello e Tavares Filho (2006) verificaram se a mudança do nível básico 

para o Nível 1 de governança da Bovespa alterava o nível de risco do ativo. Utilizaram o 

método Kolmogorov-Smirnov, Shapiro-Wilk e Levene para testar a normalidade das 

variáveis, e os testes foram feitos 24 meses antes da adesão e 24 meses após a adesão. A 

conclusão foi que a mudança do nível de governança não interfere no risco do ativo.  

Bridger e Valadares (2006) utilizaram regressões múltiplas do tipo corte 

transversal entre as variáveis de GC e valor. As variáveis independentes eram dummies de 

participação no Nível 1, no Nível 2 e no Novo Mercado, enquanto as variáveis dependentes 

foram q de Tobin e índice P/L. Concluiu-se que, com uma melhor prática, o mercado avalia 

melhor a empresa, isto é, apresenta um maior q de Tobin. Porém, esse fenômeno só foi 

observado para Novo Mercado; nos outros níveis, os resultados não foram consistentes. Já a 

variável P/L apresenta uma relação direta com o nível Novo Mercado e uma relação inversa 

os outros níveis, o que é contraditório com a teoria.  

Lopes e Martins (2007) utilizaram uma metodologia semelhante nos estudos de 

eventos, nos quais analisaram a alteração no custo de captação de recursos de terceiros a partir 

da adesão ao Novo Mercado da Bovespa. A conclusão foi que, a partir da adesão aos níveis 

diferenciados de governança corporativa, o custo de captação reduz no médio e no longo 

prazo, corroborando o esperado pelo mercado financeiro. Rogers, Securato e Ribeiro (2008) 

investigaram se o custo de capital e o retorno do investimento no Brasil mudavam com a 

aderência das empresas aos níveis da Bovespa. Utilizaram a metodologia de dois mercados 

distintos: empresas com práticas melhores de GC comparadas com empresas com práticas 

piores, tratando uma amostra de empresas como um projeto de investimento e, assim, 

calculando a taxa interna de retorno (TIR). Chegaram à conclusão de que as empresas com 

práticas de governança corporativa superiores apresentam um custo de capital maior que o 

retorno, isto é, causam destruição de valor; entretanto, a destruição de valor é maior 
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proporcionalmente nas empresas com práticas inferiores. Cabe ressaltar que o estudo foi feito 

no período de 2003 a 2004, quando as implementações de governança apenas começavam.  

Outros estudos concluíram que a mudança no nível de governança não é 

significativa, como Batistella, Corrar, Bergmann e Aguiar (2004) e Costa e Camargos (2006), 

com base no estudo de eventos. O primeiro estudo se refere ao evento do anúncio da empresa 

ao entrar no nível Novo Mercado de governança corporativa da Bovespa e o segundo, à 

adesão aos níveis 1 e 2. Os autores demonstraram que a mudança no nível de governança não 

gera alteração no retorno ao acionista. O primeiro estudo ressalva que a maioria das empresas 

que aderiram ao Novo Mercado apresentava uma melhor governança e, dentre elas, algumas 

já possuíam ADRs. Esse estudo ainda afirma que o retorno acionário no curtíssimo prazo está 

de acordo com a hipótese de mercado eficiente e que a valorização do preço da ação, 

decorrente da mudança na governança corporativa, já deveria estar refletida no valor.  

Alguns autores não utilizam apenas o nível de govenança da BM&FBOVESPA 

— como Silveira, Barros e Famá (2004), que criaram uma metodologia para ordenar as 

empresas nos níveis de governança de acordo com um questionário. No artigo, afirmaram que 

variáveis relacionadas à estrutura de propriedade e ao controle apresentaram uma correlação 

com a qualidade da GC. Já a presença de ADRs também está relacionada à melhor prática de 

governança. Em Lameira (2007), o autor faz regressões entre o nível de governança 

corporativa, o desempenho das empresas e o risco das empresas. O estudo apresenta uma 

metodologia binária para mensurar a GC, como feito em Silveira, Barros e Famá (2004), 

focando em problemas de endogeneidade entre a governança e as demais variáveis. O estudo 

afirma que uma melhor prática de GC está associada a um menor risco e a um melhor 

desempenho das empresas.  

Em outros trabalhos, como o de Pereira e Castro Neto (2006), a metodologia da 

BM&FBOVESPA foi utilizada para analisar a importância do tratamento contábil aplicado 

aos ativos intelectuais, principalmente os ativos humanos. No estudo, a autora enviou um 

questionário de 30 perguntas de múltipla escolha para as empresas que possuem nível 

diferenciado pela BM&FBOVESPA (Nível 1, Nível 2 e Novo Mercado). Das 57 empresas 

que receberam o questionário, 15 responderam. A conclusão foi que os gestores das empresas 

pesquisadas valorizam o ativo intelectual e o ativo humano e também reconhecem a 

importância de ambos na tomada de decisão.  Antunes e Martins (2002) afirmam que capital 

intelectual diz respeito a benefícios intangíveis que agregam valor às empresas, como a 

materialização da aplicação do conhecimento, adicionado à tecnologia.  
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Os estudos iniciais sobre capital humano caracterizavam capital humano em 

etapas: a) educação; b) mudança em habilidades e conhecimentos principais (como 

consequência da educação); c) aumento da habilidade cognitiva e da produtividade (como 

resultado do aumento no nível de escolaridade); e d) maior renda para o trabalhador (como 

efeito do aumento da produtividade). Entretanto, esses estudos foram contestados 

posteriormente por outros segundo os quais a relação positiva entre renda e educação 

independe da habilidade cognitiva (Lima, 1980). Perez e Famá (2006) analisaram a relação 

entre os ativos intangíveis das empresas e o desempenho econômico destas. Tiveram como 

resultado que, quanto maior a parcela de ativos intangíveis na empresa, maior a geração de 

valor a seus acionistas. Empresas que direcionam investimentos para ativos intangíveis obtêm 

melhores resultados, apesar do maior risco desses ativos. 
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3 METODOLOGIA 

 

 

O estudo pretende criar um modelo de forma a explicar a relação do grau de 

escolaridade — proxy utilizada para representar o grau de profissionalismo e técnico do 

conselho de administração e da diretoria executiva das empresas — e do nível de governança 

corporativa com o risco das empresas conforme este é percebido pelo mercado. O efeito do 

nível de GC no risco já foi mostrado em estudo anterior para o Brasil em Lameira (2007), o 

qual relaciona o exercício de melhores práticas de GC às variáveis risco e desempenho das 

empresas.  

O presente estudo aborda pontos distintos do estudo supracitado: a) utiliza a 

variável grau de escolaridade, que tem como objetivo verificar se a presença, no conselho de 

administração e na diretoria, de indivíduos com maior tempo de estudo implica um menor 

risco para empresa, b) para o cálculo do risco, utilizaremos o downside beta, apresentado no 

trabalho de Estrada (2007), que considera risco apenas os retornos obtidos abaixo da taxa de 

retorno livre de risco, (risco esse indesejável, segundo o próprio estudo); c) no questionário 

que constituiu o nível de GC, também apresentado em Silveira, Barros e Famá (2004) e 

Lameira (2007), acrescentaram-se perguntas relacionadas a poison pills, presença de comitês 

e solução de conflitos via arbitragem.  

A metodologia será separada em quatro partes: calcular o downside beta, no qual 

a ferramenta estatística utilizada foi o software E-views, versão 7.0, método ITNSUR, para as 

empresas presentes no universo; responder ao questionário desenvolvido, para ordenar as 

empresas do universo conforme a sua prática de GC; apresentar o grau de escolaridade do 

conselho de administração e da diretoria executiva; e com base na equação apresentada em 

Lameira (2007) de relação entre risco e nível de governança, incluir a variável grau de 

escolaridade; substituir as variáveis risco e governança desse estudo, que também utilizará a 

ferramenta estatística E-views, versão 7.0, método dos mínimos quadrados. 

O universo da amostra é composto pelas empresas presentes no índice IBX, da 

BM&FBOVESPA em 13 de novembro de 2011. A grande dificuldade do modelo CAPM é a 

escolha da carteira de mercado. No estudo, será utilizado o índice IBX por apresentar uma 

metodologia de cálculo clara, na qual o critério para a seleção dos ativos é o número de 

negócios e o volume financeiro, e a ponderação é feita com base no valor de mercado das 

empresas. Apesar de o índice Ibovespa apresentar um histórico maior e ser o principal 
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indicador do desempenho do mercado brasileiro, o índice IBX foi escolhido por apresentar 

um número maior de empresas e, dessa maneira, representar uma amplitude maior da 

economia real. Segundo a BM&FBOVESPA, o índice IBX:  

 

[…] é um índice de preços que mede o retorno de uma carteira teórica composta por 
100 ações selecionadas entre as mais negociadas na BOVESPA, em termos de 
número de negócios e volume financeiro. Essas ações são ponderadas na carteira do 
índice pelo seu respectivo número de ações disponíveis à negociação no mercado. 
(BM&FBOVESPA, 2012a). 
 

A série de retornos do CDI foi utilizada, no estudo, como referência para o ativo 

livre de risco. 

 

 

3.1 RISCO 

 

 

Para a estimação do beta e do prêmio de risco, será utilizado o método 

econométrico ITNLSUR, de Mcelroy e Burmeister (1986), inicialmente criado para um 

modelo multifatorial de j fatores, que foi descrito em FGV Projetos (2006), seguindo a 

seguinte equação: 

∑
=

+=
J

j

ti,tj,ji,tf,ti, e  f´*  r- r
1

β       (2) 

Em que: 

)  (f  f´ tj,tj,tj, λ+=  

r i,t é o retorno do ativo i no período t. 

r f,t é o retorno do ativo livro de risco no período t. 

βi é o beta do ativo i no período t. 

ei,t é o resíduo do ativo i no período t. 

Se considerarmos que a diferença das expectativas pode ser transcrita pela seguinte equação: 

∑
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Em que: 

E(ri,t) é a expectativa do retorno do ativo i no período t. 

E(rf,t) é a expectativa do retorno do ativo livre de risco no período t. 

βi é o beta do ativo i do fator j. 
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λi,t é o prêmio de risco não explicado pelo risco de mercado. 

A diferença entre o esperado e o realizado: 

ti

J

j

tj,ji,t,ti, ef*  )E(ri- r ,

1

+=∑
=

β      (4) 

Em que: 

fi,t é o fator j. 

 

Substituindo (2) em (4), e considerando tft, r  )E(ri ,= : 

∑
=

++=
J

j

ti,tj,tj,ji,tf,ti, e  ) f´ (*  r- r
1

λβ      (5) 

Utilizando apenas o premio de risco como fator: 

t,tf,tm,itf,ti, irr  r- r ελβ ++−= )(*      (6) 

Em que: 
εi,t é o resíduo do ativo i no período t.  
rm,t é o retorno do mercado no período t. 

λ é o prêmio de risco não explicado pelo risco de mercado. 

 
Os retornos serão calculados por: 

)(
1-t

t
i

r

r
nl  r =       (7) 

O estudo utilizou o modelo apresentado por Estrada (2007), denominado 

downside capital asset pricing model (D-CAPM). Em casos de distribuições de rentabilidade 

de ativos assimétrica, o que ocorre usualmente em mercados emergentes devido à alta 

volatilidade dos retornos, a probabilidade dos retornos negativos não é a mesma dos retornos 

positivos. Dessa forma, o autor foca unicamente nos retornos menores que o retorno livre de 

risco, o qual ele considera risco indesejável. Dessa forma, o downside deviation, ou 

semivariância, pode ser calculado como: 

}]0, 2) -E{min[(r  i i i µ=Σ       (8) 

Em que: 
∑i é a semivariância do ativo i.  

 

Nessa situação, µ é a média dos retornos. E a covariância pode ser descrita como: 

]}0),[(]0, mmi iim rmin) -E{min[(r  µµ −=Σ     (9) 

Em que: 
∑im é a covariância do ativo i e do mercado.  
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O downside beta pode ser escrito por: 
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Em que: 
D
iβ  é o downside beta.  

 

Para obter o valor empírico do downside beta, utilizaremos a metodologia descrita 

por Estrada (2007): 

tt10t   x*  y ελλ ++=      (11) 

Em que: 
λi é o coeficiente i.  

 

Nessa situação, a variável independente é ),0]rr[Minx tf,tm, t −= ( , a variável 

dependente é ),0]rr[Miny tf,ti, t −= (  e a constante λ0 é igual a zero. 

Portanto, a equação pode ser escrita: 

t,tf,tm,itf,ti, i),0]rr[Min ),0] r- Min[(r ελβ ++−= }({*    (12) 

Os dados de taxa livre de risco, retorno dos ativos e retorno do mercado estão 

todos em moeda nacional. Para os valores iniciais para o método ITNLSUR, será utilizado o 

método convencional de βi.  

Os dados para o cálculo do beta e do prêmio de risco dos ativos — como cotação 

histórica dos ativos, série histórica do CDI e retorno do índice IBX — foram extraídos do 

banco de dados do programa Economática. O período analisado no estudo compreende desde 

o início de 2007 até o final do primeiro trimestre de 2012. 

 

 

3.2 GOVERNANÇA CORPORATIVA 

 

 

Com o intuito de mensurar a qualidade de GC das empresas, foi criado um índice 

com base nos estudos de Silveira, Barros e Famá (2004) e em um estudo corporativo do ABN 

AMRO Asset Managment, realizado por Bruno Erbisti1. O estudo se baseará em questões com 

respostas binárias, cujo questionário enfoca em três pilares: prestação de contas, transparência 

                                                
1 Estudo realizado em 2010 e disponibilizado pelo autor em 16 de março de 2012. Não publicado. 



 28 

e equidade. Além disso, foi dado ponto às empresas que já seguem quesitos de GC, como os 

níveis de governança da Bovespa, e às que possuem ADR, os níveis no mercado americano.  

 

Tabela 2 – Questionário para mensurar a qualidade da governança corporativa das empresas. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

A utilização dessa metodologia de perguntas binárias e objetivas foi utilizada em 

estudos anteriores, como em Silveira, Barros e Famá (2004) e Lameira (2007). Porém, a 

composição das perguntas se diferencia entre os estudos. O atual estudo incluiu questões 

como utilização de poison pills pelas empresas e mecanismos atuais de proteção à tomada de 

1 Adota um código de boas práticas do IBGC do nível 2 ou maior? Adoção dos níveis 
de governança 

das bolsas 2 Possui ADR nível 2 ou maior? 

3 O conselho de administração tem de cinco a nove membros? 

4 Mais de 23% de conselheiros são independentes? 

5 Mais de 89% conselheiros não são executivos da empresa? 

6 Mais de 14% dos conselheiros representam não-controladores? 

7 Há acúmulo de cargo de diretor executivo e presidente do conselho? 

8 
Há um número mínimo de reuniões ordinárias por ano determinado no 
estatuto? 

9 O mandato do conselho de administração é maior que dois anos? 

10 O conselho fiscal é permanente? 

11 Existe comitê de auditoria? 

Prestação de 
contas 

12 Há outros comitês? 

13 Há política de negociação de ações da empresa na Bovespa? 

14 A empresa que faz auditoria externa presta outros serviços à empresa? Transparência 

15 
A empresa possui um direcionamento operacional oficial para o 
próximo ano? 

16 A empresa possui tag along? 

17 A empresa emite apenas ações com direito a voto? 

18 Ações preferenciais possuem direito a voto em assuntos restritos? 

19 A empresa possui acordo de acionistas? 

20 
A empresa possui termo de pagamento do valor econômico no 
fechamento de capital? 

21 Possui solução de conflitos, via arbitragem? 

22 
Tem política de remuneração variável alinhada com geração de valor 
para acionistas? 

23 Emite opções em que o preço de exercício fica acima do de mercado? 

24 
O percentual dos controladores em relação ao capital total da empresa 
é maior que 49%? 

Equidade e 
alinhamento de 

interesse 

25 Adota poison pill? 
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controle, que podem ser atrelados a um preço, o que beneficiaria o controlador, por 

inviabilizar a tomada de controle; incluiu também duas questões sobre a presença de comitês 

— de auditoria e outros. Também foi abordado o fato de a presença de comitês ajudar o 

conselho de administração a fiscalizar e controlar as necessidades da empresa e foi incluída 

uma questão relacionada à solução de conflitos via câmara de arbitragem. Segundo o Instituto 

Brasileiro de Governança Corporativa (2009), numa negociação malsucedida entre os sócios e 

os administradores ou entre os administradores e a organização, o conflito deve ser resolvido 

por meio de mediação ou arbitragem. 

Questões de grande importância foram mantidas, como: número de conselheiros 

entre cinco e nove membros, pois, segundo o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa 

(2009), um número pequeno de conselheiros pode limitar a capacidade do conselho de 

cumprir com as obrigações e um excesso pode dispersar as suas funções; verificação da 

existência de tag along, de forma a possibilitar aos minoritários vender  as ações em caso de 

alienação indireta ou direta do controle da companhia. O estudo manteve também questões 

relacionadas à comunicação entre a empresa e o mercado e à existência de um direcionamento 

oficial da empresa para o próximo ano.  

A amostra das empresas analisadas é apresentada no anexo A. As respostas da 

tabela 2 foram obtidas de dados públicos, como o site da BM&FBOVESPA, sites das 

empresas, relatórios financeiros enviados à Comissão de Valores Mobiliários, entre outros. O 

racional da metodologia aplicada é apresentado no anexo B. 

Os dados analisados datam do final do ano de 2011. 

 

 

3.3 GRAU DE ESCOLARIDADE 

 

 

Com o intuito de mensurar o capital humano das empresas, foi utilizado como 

proxy o grau de escolaridade dos membros do conselho de administração e da diretoria 

executiva. O modelo é similar ao aplicado por Barbosa Filho, Pessôa e Veloso (2010), em que 

os níveis de escolaridade foram divididos em cinco grupos (esse estudo, porém, utilizou níveis 

menos elevados): analfabetos ou com 1º ciclo do ensino fundamental incompleto; 1º ciclo do 

ensino fundamental completo; 2º ciclo do ensino fundamental completo; ensino médio 

completo; e superior completo. Além disso, esses autores consideraram a experiência como 

fator para o cálculo do capital humano, o que não será implementado neste estudo. Os dados 
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foram obtidos por meios públicos, como os sites das empresas, e dizem respeito aos 

conselheiros e diretores executivos atuantes no ano de 2011. 

No presente estudo, o grau de educação foi mensurado da seguinte maneira: 

• valor 0 para conselheiros ou diretores sem nível superior completo. 

• valor 1 para conselheiros ou diretores com nível superior completo. 

• valor 2 para conselheiros ou diretores pós-graduados (lato sensu). 

• valor 3 para conselheiros ou diretores mestres. 

• valor 4 para conselheiro ou diretores doutores. 

 

 

3.4 MODELO 

 
 

O modelo segue em conformidade com os estudo de Ashbaugh, Collins e LaFond 

(2004) e Lameira (2007), os quais relacionam a governança corporativa e o risco das 

empresas. O método dos mínimos quadrados — em inglês, ordinary least squares (OLS) — 

será utilizado para a regressão, na qual a variável dependente será o downside beta 

(metodologia no item 3.1). As variáveis independentes serão o nível de governança 

corporativa (metodologia no item 3.2) e o grau de escolaridade dos membros do conselho de 

administração e da diretoria executiva (metodologia no item 3.3). As variáveis de controle 

serão: concentração do controlador; tamanho do conselho; liquidez; desempenho das ações; 

alavancagem; ativo imobilizado; número de meses de empresa aberta; controlador privado ou 

estatal; ações ordinárias em posse do controlador; tamanho. 

Como apresentado em Lameira (2007), as variáveis, tanto as independentes 

quanto as dependentes, podem apresentar problemas de não normalidade e uma possível 

correlação significativa entre si. Para verificar o primeiro problema, será realizado teste de 

Jarque-Bera. Para verificar o segundo, será realizado o teste de Pearson. Em ambos os casos, a 

transformação de variável será uma possível solução. O estudo também analisará a possível 

presença de endogeneidade entre as variáveis práticas de melhor GC e de risco mensurado 

pelo mercado. O teste a ser realizado será o de causalidade de Granger, para verificar a 

causalidade  entre a variável independente e a variável dependente. 

O modelo do estudo: 

ontroleariáveldeCependenteariávelIndendenteariávelDep V*V*   V ββα ++=   (13) 
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Em que: 

Variável dependente: 

• downside beta (d-beta): metodologia de cálculo apresentada no item 3.1. 

Variáveis independentes: 

• nível de governança corporativa (ngc): metodologia de cálculo apresentada no item 

3.2. 

• grau de escolaridade (ge): metodologia apresentada no item 3.3. 

Variáveis de controle: 

• concentração do controlador (contr): ações ordinárias e preferenciais em posse do 

controlador. 

• tamanho do conselho (con): indicado pelo logaritmo do número de conselheiros. 

• liquidez (liq): fórmula utilizada pelo programa Economática: 

V

v

N

n

P

p
*00  Liq

iit
**)(1=      (14) 

Em que: 

Liq é o índice de liquidez da ação. 

pi é o número de dias em que a ação foi negociada (ao menos uma vez no ano). 

P é o número total de dias de negociação. 

ni é o número de negócios realizados com a ação durante o ano. 

N é o número de negócios realizados com todas as ações durante o ano. 

vi é o valor negociado com a ação durante o ano. 

V é o valor negociado com todas as ações durante o ano. 

• desempenho das ações (vmbv): calculado com base na razão do valor de mercado pelo 

valor contábil. 

ContábilValor 
Mercado deValor 

  Vmbv=     (15) 

• alavancagem (alav): o cálculo do nível de endividamento da empresa. A alavancagem 

do ativo foi definida como a razão entre a dívida da empresa e seu patrimônio líquido. 

 
Líquido Patrimônio do Contábil Valor

 líquido Patrimônio do Contábil Valor - ativos dos Contábil alorV
  Alav =  (16) 

• ativo imobilizado (imob): calculado pela razão do ativo permanente pelo ativo total. 

Total Ativo

Permanente Ativo
  Imob=      (17) 
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• número de meses de empresa aberta na bolsa (exp): logaritmo do número de meses 

passados desde que a empresa abriu seu capital aberto (para empresas que 

apresentaram capital aberto antes de 1983 foi utilizado o mesmo valor). 

• controlador privado ou estatal (pri),: dummy que indica se o controlador da empresa é 

privado ou não. 

• ações ordinárias em posse do controlador (ord): ações ordinárias em posse do 

controlador. 

• tamanho da empresa (tam): indicado pelo logaritmo da receita líquida da empresa. 

• investimento da empresa em ativo permanente (inv): o cálculo do investimento da 

empresa foi definido pela razão entre a compra líquida de ativos permanentes e o valor 

do patrimônio líquido. 

 
Líquido Patrimônio do Contábil Valor

 spermanente ativos de Compra
  Inv =    (18) 

Para o estudo, quando a empresa apresentava diferentes tipos de ações, foi 

escolhido o tipo de ação com maior volume negociado. Os dados, como valor de compra de 

ativos permanentes, ROE e valor de mercado, foram extraídos do programa Economática. 
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4 RESULTADOS 

 

 

4.1 RISCO 

 

 

Os betas calculados pelo método CAPM seguindo o método ITNLSUR sem a 

utilização da semivariância apresentaram a seguinte estatística descritiva: 

 
Tabela 3 – Estatística descritiva para o beta das empresas. 

Média 
Desvio-
padrão Mínimo 

1º 
Quartil  Mediana 

3º 
Quartil  Máximo Amostra 

0.86 0.33 0.30 0.67 0.79 0.99 1.83 99.00 
Fonte: Elaboração própria. 

 
Foi realizado o teste de Jarque-Bera para verificar a normalidade dos retornos do 

IBX no período do estudo.  

 

Figura 1 –  Teste de Jarque-Bera para os retornos do IBX no período analisado. 
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Mean       0.001510
Median   0.003881
Maximum  0.168509
Minimum -0.216272
Std. Dev.   0.041068
Skewness  -0.527313
Kurtosis   7.762004

Jarque-Bera  271.5901
Probability  0.000000

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Segundo a figura 1, os retornos do IBX não passaram no teste de normalidade. 

Como afirmado por Estrada (2007), a utilização da variância dos retornos como medida de 

risco é questionável, principalmente por dois motivos: essa variância apenas seria válida se a 

distribuição dos retornos fosse simétrica e somente seria projetável como medida de risco se a 

distribuição dos retornos fosse normal. Devido a essas deficiências, o autor utiliza a 

semivariância, isto é, considera apenas os retornos negativos, uma vez que os investidores 
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consideram risco apenas a volatilidade negativa dos retornos, pois retornos positivos, mesmo 

que voláteis, são atrativos. Dessa maneira, os d-betas das empresas apresentaram a seguinte 

estatística descritiva. 

 
Tabela 4 – Estatística descritiva para o d-beta das empresas. 

Média Desvio-
padrão Mínimo 1º 

Quartil  Mediana 3º 
Quartil  Máximo Amostra 

0.95 0.31 0.40 0.73 0.92 1.09 1.89 99.00 
Fonte: Elaboração própria. 

 
E apresentaram a seguinte distribuição: 

 

Gráfico 2 – Risco dos ativos analisados. 
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Fonte: Elaboração própria. 
 

Ao analisar setorialmente o risco das empresas, obteve-se que o setor de 

telecomunicações e utilidade básica apresenta o menor risco dentre os setores. Como afirmado 

em Varanda Neto (2006, p. 2): 

 

[…] o risco de mercado presente nos balanços das empresas é cada vez mais um 
ponto de atenção, sobretudo naquelas nas quais a exposição a capital de terceiros é 
acentuada. Além do resultado financeiro, a própria atividade pode ser influenciada 
por ciclos adversos que levariam à ocorrência de eventos tais que poderiam tornar 
seu fluxo de caixa negativo em demasia, causando uma situação na qual a empresa 
não possuiria liquidez necessária inclusive para arcar com suas obrigações de curto 
prazo, embora seu valor de mercado fosse positivo. 
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Com base na afirmação do autor, foi considerado que empresas com um fluxo de 

caixa constante e com maior presivibilidade apresentam um risco menor, que é o caso das 

empresas do setor de telecomunicações e utilidade pública.  

O gráfico 2 apresenta a diferença entre as médias dos setores analisados. O anexo 

D apresenta a tabela para análise de diferença entre médias do risco setorial, calculado pelo d-

beta. Para a análise, utilizou-se a ferramenta GraphPad Prism, versão 5.0, que utiliza o teste 

de normalidade de Bartlett e se vale da análise de variância (ANOVA) de uma via, seguida de 

post-hoc de Tukey.  

 

Gráfico 3 – Diferenças entre médias dos setores analisados na amostra. 

 
Nota: Valores representados em média +/- Erro padrão da média. Valores analisados por meio de ANOVA de 
uma via,  seguida de post-hoc de Tukey. * representa diferença entre o setor de commodities e os demais grupos, 
em que * = p<0.05, ** = p<0.01 e ***=p<0.05. “a” representa diferença entre o setor de consumo e os demais 
grupos com p<0.05. # representa diferença entre o setor financeiro e os demais grupos com p<0.05. 
Fonte: Elaboração própria. 
 

As empresas que apresentaram menor risco e maior risco dentre as empresas 

analisadas foram a Ultrapar e a LLX, respectivamente. Ultrapar é uma empresa que trabalha 

em diversos ramos: setor petroquímico, distribuição de combustíveis e armazenagem de 

granéis líquidos. Seu risco é considerado baixo porque ela apresenta um fluxo de caixa bem-

definido e entrega resultados com pouca volatilidade. Por outro lado, a LLX, empresa de 

logística que tem como projeto a criação de um porto, foi a que apresentou o maior risco. Por 

ser um projeto e não apresentar receita no momento, eventuais problemas — relacionados, por 

exemplo, a clima, autorizações governamentais, aumento do custo de mão de obra — podem 
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influenciar na projeção de preço do mercado, aumentando o risco da empresa (conforme visto 

pelo mercado). 

 

 

4.2 GOVERNANÇA CORPORATIVA 

 
 
O nível de governança corporativa apresenta a seguinte estatística descritiva: 

 
 

Tabela 5 – Estatística descritiva do índice de governança corporativa. 

Média Desvio-padrão Mínimo 
1º 

Quartil  
Mediana 

3º 

Quartil  
Máximo Amostra 

14.40 3.48 7.00 11.00 15.00 17.00 21.00 99.00 
Fonte: Elaboração própria. 

 
E apresenta a seguinte distribuição: 

 
Gráfico 4 – Histograma do nível de governança corporativa. 
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 O mais baixo nível de governança corporativa encontrado no estudo foi o da 

empresa Lojas Americanas, e as empresas que apresentaram nível de governança corporativa 

mais elevado foram a CPFL Energia e o Banco do Brasil. A empresa Lojas Americanas 
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respondeu de forma positiva a apenas 7 das 25 questões; já as empresas com maior nível de 

governança responderam positivamente a 21 das 25 questões. 

Os resultados por ativo estão apresentados no anexo A. 

 

Gráfico 5 – Histograma das respostas do questionário de governança. 
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Fonte: Elaboração própria. 

 

Os percentuais foram apresentados no anexo B. A questão 7 foi a que obteve mais 

respostas positivas por parte das empresas (89,90% destas). Ela se refere ao acúmulo de cargo 

de diretor executivo e de presidente do conselho de administração. Segundo o Instituto 

Brasileiro de Governança Corporativa (2009), o acúmulo de cargo resultaria em uma 

concentração de poder e em um possível não alinhamento de interesses. Por outro lado, a 

questão com menor número de respostas positivas foi a 19, que se refere às empresas que 

possuem acordo de acionistas. Dessa forma, fica claro que a maioria das empresas no estudo 

(70,71%) se beneficiam do acordo de acionistas para diminuir o valor do voto dos acionistas 

minoritários. 

O estudo de Silveira, Barros e Famá (2004) conclui que há uma relação negativa 

entre o índice de GC e variáveis sobre estrutura de propriedade, como concentração de ações 

ordinárias e disparidade entre direito a voto e direito sobre fluxo de caixa. Também verifica 

que há uma relação positiva entre o índice de governança e a emissão de ADRs. Lameira 
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(2007) afirmou que as empresas presentes no estudo apresentam um alto grau de concentração 

na estrutura de propriedade. No mesmo estudo, o autor afirma que há uma relação positiva 

entre governança e total de ações em posse do controlador, porém há uma relação negativa 

entre governança e ações ordinárias em posse do controlador. Em adição, ele mostra que 

melhores práticas de governança estão positivamente associadas com empresas que possuem 

programa de ADR nível 1 e 2 e participação no Nível 2 e no Novo Mercado da 

BM&FBOVESPA. A única questão presente neste estudo sobre estrutura de propriedade é a 

24. Devido à metodologia do estudo (divisão do universo de estudo em duas partes), não foi 

possível  afirmar nada sobre a estrutura de propriedade.  

Para dar mais ênfase na estrutura de propriedade, foram inseridas as variáveis 

ações ordinárias em posse do controlador e ações total em posse do controlador como 

variáveis de controle no estudo da relação com o risco. Com relação à afirmação feita pelo 

primeiro estudo sobre as ADRs, o presente estudo incluiu a questão 2 no questionário para 

mensurar a relevância no nível de GC da emissão no exterior. Diferentemente do estudo 

anterior, consideraram-se apenas os ativos que pertencem ao nível 2 ou a nível superior, por 

atenderem às normas contábeis norte-americanas, por serem negociadas no mercado 

eletrônico e por atenderem a todas exigências da Securities Exchange Commission, mesma 

metodologia empregada pelo segundo estudo. Essa questão apresentou um baixo nível de 

respostas positivas (30%), sendo a segunda questão a que obteve maior quantidade de 

respostas negativas. Já 61% das empresas do universo analisado participam do Nível 2 ou do 

Novo Mercado da BM&FBOVESPA.     
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4.3 GRAU DE ESCOLARIDADE 

 

 

O grau de escolaridade do conselho de administração e da diretoria executiva 

apresenta a seguinte distribuição: 

 

Gráfico 6 –  Percentual por grau de escolaridade dos membros do conselho de administração e da diretoria 
executiva. 
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Fonte: Elaboração própria. 
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Gráfico 7 – Percentual por grau de escolaridade dos membros do conselho de administração. 
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Gráfico 8 – Percentual por grau de escolaridade dos membros da diretoria executiva. 
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Fonte: Elaboração própria. 
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De uma forma geral, o trabalho demonstrou que  3% dos executivos analisados 

não apresentaram graduação, 31% apresentaram apenas o superior completo, 39% possuem 

pós-graduação lato sensu, 20% são mestres e 7% são doutores. Das empresas analisadas, 57% 

apresentaram doutores no conselho ou na diretoria, 91% apresentaram mestres, 99% 

apresentaram pós-graduados (lato sensu), 99% apresentaram apenas graduados e 26% das 

empresas apresentaram não graduados. 

As empresas da amostra apresentaram um valor significante de doutores ou 

mestres em seu conselho de administração: 57% das empresas analisadas apresentaram pelo 

menos um doutor e 90% das empresas possuíam ao menos um mestre ou doutor. 

Em relação à composição da diretoria executiva, por sua vez, 17% das empresas 

analisadas apresentaram  doutores e 82% delas possuíam ao menos um mestre ou doutor. 

 

Gráfico 9 – Percentual de empresas com pelo menos uma pessoa no determinado grau de educação. 
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Fonte: Elaboração própria. 
 

Algumas empresas apresentaram conselheiros ou executivos sem a graduação no 

ensino superior e 26% do total de executivos analisados possuem superior incompleto. Um 

percentual de 21% das empresas analisadas têm pelo menos um integrante do conselho de 
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administração sem graduação no ensino superior, e 8% das empresas possuem pelo menos um 

integrante da diretoria executiva sem graduação. 

Do total de executivos analisados, 94% das empresas possuem ao menos um 

executivo com mestrado, 99% das empresas possuem ao menos um com pós-graduação lato 

sensu, 99% das empresas possuem ao menos um com superior completo e 26% das empresas 

possuem ao menos um com superior incompleto. 

A estatística descritiva por empresa foi apresentada no anexo D. 

As empresas que apresentaram o maior número de doutores no conselho de 

administração foi a Petrobras e a Sabesp, empresas controladas pelo governo. Pedroso Neto 

(2007) analisou o desenvolvimento das empresas estatais no período de privatização e 

apresentou um estudo de caso para o processo de reestruturação das empresas estatais.  No 

estudo, o autor afirma que as pessoas que engajaram o processo de modernização foram 

engenheiros que possuíam maior capital escolar (ou seja, que haviam concluído mais cursos 

escolares de, no mínimo, nível superior). Se relacionarmos a informação do estudo com a 

teoria do capital humano, as empresas estatais vêm promovendo o desenvolvimento dos 

funcionários desde o início dos anos 1990, quando iniciou o processo de privatização. 

A empresa que apresentou o maior número de doutores na sua diretoria executiva 

foi a HRT, junior company do setor petrolífero que ainda não apresenta receita e está se 

desenvolvendo. A empresa tem um número pequeno de diretores (apenas três) e, destes, dois 

são doutores.  

A empresa que apresentou o maior número de não graduados no ensino superior 

no conselho de administração foi a JBS e, na diretoria executiva, a Marfrig. Ambas são 

empresas familiares do setor frigorífico. Como apresentado em Gonçalves (2000), empresas 

familiares permitem uma organização informal, confusa e incompleta; adotam como valor 

básico a confiança pessoal, tornando-se incapazes de contar com técnicos e especialistas, e 

praticam nepotismo sob diversas formas. Por esses motivos, apresentam um maior número de 

executivos com superior incompleto.  

Com base nos resultados apresentados no anexo D, verificou-se que 94% das 

empresas analisadas contam com ao menos um doutor ou mestre no conselho de 

administração ou na diretoria executiva. O alto percentual de empresas cujos executivos 

possuem um elevado grau de escolaridade está de acordo com estudos sobre capital humano. 

Pereira e Castro Neto (2006), por exemplo, afirma que o capital humano é uma questão vital 

para o sucesso da organização e é referência para as organizações bem-sucedidas. 
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Adicionalmente, o autor afirma que empresas consideram os ativos intelectuais, 

especialmente os ativos humanos, como uma vantagem competitiva e uma fonte de inovação. 

Lima (1980) escreve que o aumento da habilidade cognitiva, por meio de 

educação formal ou treinamento, impulsiona o indivíduo a alcançar rendas mais elevadas. 

Pode-se relacionar esse elevado percentual obtido no resultado com a afirmação anterior, de 

que, para alcançar um elevado cargo dentro das grandes empresas brasileiras, a educação 

formal ou o treinamento foi um importante fator. 

 

 

4.4 MODELO 

 

 

Como mencionado em Lameira (2007), podem existir problemas no estudo, como: 

não normalidade das variáveis, correlações significativas entre as variáveis independentes e 

endogeneidade. Procedeu-se com testes para a verificação desses problemas. Foi realizado o 

teste de Jarque-Bera para verificar a normalidade das variáveis, sendo que para todas as 

variáveis a transformação da variável foi necessária. Mesmo com a transformação, algumas 

variáveis não passaram no teste, apenas melhoraram o resultado: log(contr), log(vmbv), 

log(imob), log(exp) e tam. Já as variáveis dependentes passaram no teste. 

Quanto à correlação entre as variáveis, a única que apresentou um valor elevado 

(0,845) foi o valor de ord e contr, que se referem à posição acionária do controlador. O alto 

valor já era esperado, pois a primeira variável se refere apenas às ações ordinárias e a 

segunda, ao total de ações em posse do controlador.  

O teste de Granger não refutou a hipótese nula de que o nível de GC não tem 

efeito de causalidade de Granger sobre d-beta e vice-versa. Recorreu-se ao teste de regressão 

linear de uma variável contra outra diretamente, de modo a verificar se existiria relação 

estatística significativa entre tais variáveis. O resultado, apresentado no anexo E,  mostrou que 

a relação entre o nível de governança, como variável dependente, e o risco, como variável 

independente, não é estatisticamente significativa. O mesmo aconteceu com a troca de 

variável independente com dependente. Com base nesses resultados, pode-se afirmar que não 

foi possível comprovar a existência de endogeneidade na investigação realizada. Essa 

circunstância serve para destacar a validade dos resultados obtidos no modelo aplicado. 

O anexo D apresenta os resultados dos testes analisados. O resultado da regressão 

apresentada anteriormente é representado na tabela 5.  
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Tabela 6 – Determinantes do d-beta. 

sqr( d-beta) 
Modelo 
completo  

Modelo 
reduzido  

Variável Coeficiente  Prob. Coeficiente  Prob. 
     

c 1.011***** 0.0000 0.5932***** 0.0004 
NGC2 0.0002 0.2216 0.0003**** 0.0290 

GE 0.0669*** 0.0759 0.0496* 0.1779 
Log(contr) -0.1693 0.2906 -0.2667** 0.1127 
Log(con) -0.5717**** 0.0403 -0.5652**** 0.0482 
Log(liq) 0.0945***** 0.0045 0.0720**** 0.0413 

sqr( d-beta) 
Modelo 
completo  

Modelo 
reduzido  

Variável  Coeficiente  Prob.  Coeficiente  Prob.  
Log(vmbv) -0.2527***** 0.0000 -0.2373***** 0.0000 
Log(alav)*d 0.0134 0.3552   

Log(alav)*(1-d) 0.3138 0.2967   
Log(imob) 0.0084 0.4381   
Log(exp) -0.3780** 0.1265   

Pri 0.1206**** 0.0022 0.1535***** 0.0000 
Ord 0.0679 0.6728 0.1357 0.4438 
Tam -0.0355***** 0.0065   

sqr(inv) 0.0751 0.3776   
     

R2 0.5537  0.4507  

R2 ajustado 0.4618  0.3913  
Estatística F 6.0262  7.5897  

Prob(estatística F) 0.0000  0.0000  
Nota: Regressão pelo método dos mínimos múltipla quadrados, com todas as 
variáveis e equação otimizada. O símbolo (*) representa valor estatístico de 
20% de significância. O símbolo (**) representa valor estatístico de 15% de 
significância. O símbolo (***) representa valor estatístico de 10% de 
significância. O símbolo (****) representa valor estatístico de 5% de 
significância. O símbolo (*****) representa valor estatístico de 1% de 
significância. 
Fonte: Elaboração própria. 
 

Aplicou-se o teste de Jarque-Bera para verificar a normalidade dos resíduos da 

regressão, apresentada no anexo D.  

Para obter o melhor ajuste da equação, isto é, selecionar as variáveis de controle 

que melhor se ajustam no modelo, utilizou-se o método stepwise forward do programa E-

views, versão 7.0. O resultado observado entre o risco das empresas, o nível de governança 

corporativa e o grau de educação dos executivos apresentou um R2 de 0.4507 e R2 ajustado de 

0.3913, levemente superior ao do estudo similar feito por Lameira (2007), que apresentou R2 

ajustado de 0,3895. As variáveis do estudo que apresentaram significância de 1% foram: a 

relação entre valor de mercado e valor patrimonial, com coeficiente negativo (βVmbv=-0.2373), 
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e a relação entre empresa privada e estatal, com coeficiente positivo (βPri=0.1535). Com 

significância de 5%: nível de governança corporativa, com coeficiente positivo 

(βNGC=0.0003), número de conselheiros, com coeficiente negativo (βCon =-0.5717), e liquidez 

do mercado, com coeficiente positivo (βLiq=0.0945). Com 15% de significância: a variável 

concentração do controlador, com coeficiente negativo (βContr=-0.5717). Com 20% de 

significância: a variável grau de escolaridade, com coeficiente positivo (βGE=0.0496). 

A relação entre risco e GC apresentou coeficiente positivo e significante, em 

contradição com estudos anteriores como o de Ashbaugh, Collins e Lafond (2004) e o de 

Lameira (2007), os quais encontraram valores negativos para a relação entre as variáveis. O 

resultado pode ser explicado pelo desenvolvimento do mercado financeiro e, principalmente, 

pelo aumento de importância da governança corporativa no cenário nacional, que impulsionou 

empresas que necessitavam de capital ou empresas mais alavancadas a melhorar sua 

comunicação com o mercado financeiro e, consequentemente, os seus fatores de governança 

corporativa. Adicionalmente, empresas com menor risco, geradoras de free cash flow (fluxo 

de caixa livre), e empresas que não são primordialmente dependentes de captação, como 

empresas do setor elétrico ou de telecomunicações, apresentaram um nível de governança 

abaixo da média. Pode-se citar as empresas Vivo, Transmissão Paulista, Souza Cruz e Cemig.  

Outro fator que impacta no modelo é a presença, no estudo, de empresas com alto 

nível de governança e alto crescimento — e, consequentemente, maior risco. Pode-se citar 

Anhanguera Educacional, Gafisa, Cyrela e as junior companies, empresas em 

desenvolvimento  que ainda não possuem nenhuma geração de receita (HRT, LLX, MMX, 

entre outras).  

O resultado da variável grau de educação em relação ao risco também apresentou 

valor positivo e significativo, em contraste com o esperado. Empresas como LLX, HRT, 

Gafisa, entre outras, como mencionado anteriormente, apresentam um elevado risco (d-beta) e 

possuem uma equipe de conselheiros e executivos bem graduados. O fato de empresas em 

crescimento apresentarem capital humano mais capacitado ou com melhor formação 

acadêmica pode ser um fator diferencial para o sucesso dos projetos. Já empresas com menor 

risco, por terem um fluxo de caixa bem definido (EcoRodovias, Souza Cruz, Cemig, Copel, 

entre outras), apresentaram grau de escolaridade menor. O resultado corrobora estudos como 

o de Teixeira (2007, p. 1), que afirma que “A inovação, ‘motor’ do crescimento, tem como 

‘combustível’ essencial o capital humano.” e o de Pereira e Castro Neto (2006, p. 78): “A 

mão-de-obra tornou-se muito mais qualificada e preparada, tornando-se fator importante e 

fundamental na agregação de valor aos empreendimentos.”. Dessa maneira, como no 
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resultado obtido no atual estudo, empresas que apresentam um maior crescimento tendem a 

investir em pessoas mais qualificadas academicamente.  

Grau de escolaridade é diretamente relacionado ao risco das empresas, pois um 

maior risco (na visão do mercado)  é característico de empresas que apresentam uma maior 

volatilidade no seu fluxo de caixa, principalmente nas empresas com maior percentual de 

capital de terceiros. Como apresentado em Junqueira, de Oliveira, Bressan e Bertucci (2010), 

há relação positiva entre um maior endividamento e o investimento. Um maior investimento 

nos projetos é o propulsor do crescimento da empresa, como apresentado anteriormente. Para 

obter crescimento, as empresas investem em pessoas mais qualificadas, que têm uma 

educação formal mais completa ou que realizaram mais treinamentos. Com o 

desenvolvimento do mercado, é necessário ser mais transparente, prestar contas 

adequadamente e, consequentemente, apresentar um nível de GC mais alto para conseguir 

captar um maior percentual de capital de terceiros. Assim sendo, este foi o resultado 

observado no estudo: uma relação positiva entre governança corporativa e o risco das 

empresas e uma relação igualmente positiva entre o grau de educação dos executivos do 

conselho de administração e da diretoria executiva e o risco das empresas. 
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5 CONCLUSÃO 

 

 

O objetivo principal deste estudo foi verificar a existência de relação entre o risco 

mensurado pelo mercado (calculado com base no downside beta) e o nível de governança 

corporativa da empresa (calculado por metodologia própria). Procurou-se também identificar 

se o grau de educação dos membros do conselho de administração e da diretoria executiva 

está relacionado com o risco das empresas. Os resultados obtidos negam ambas as hipóteses 

iniciais. Diferentemente do esperado, foram encontradas relações positivas tanto entre o nível 

de governança e o risco da empresa quanto entre o nível educacional dos membros do 

conselho de administração e da diretoria executiva e o risco da empresa — risco esse 

entendido do ponto de vista do mercado. 

A relação entre risco e nível de governança apresentou resultado positivo. 

Conclui-se que um aumento no nível de governança corporativa implica um maior risco dessa 

empresa. O resultado pode ser explicado pelo fato de o modelo com melhores práticas ter se 

mostrado um importante fator para o desenvolvimento do mercado de capitais e para o 

crescimento da economia nacional. Para diminuir o custo de captação e facilitar o 

financiamento de novos projetos, as empresas focaram no aprimoramento da prestação de 

contas, da transparência, da equidade e do alinhamento de interesses. 

No estudo verificou-se que empresas que necessitavam de mais capital precisaram 

melhorar sua comunicação com o mercado financeiro e, consequentemente, os seus fatores de 

governança corporativa. Adicionalmente, empresas com menor risco, que não são 

primordialmente dependentes de captação, apresentaram um nível de governança abaixo da 

média. Devido à geração de caixa da empresa, não necessitam de recursos para novos projetos 

e, portanto não precisariam seguir os melhores níveis de governança corporativa para 

desenvolver mais projetos. 

 A relação entre risco e grau de escolaridade está em contradição com a 

hipótese inicial do estudo, apresentando relação positiva, porém com uma baixa significância. 

Conclui-se que um maior grau de escolaridade representa um maior risco (na visão do 

mercado) dessas empresas. Esse resultado pode ser justificado pelo desenvolvimento da teoria 

do capital humano, que afirma que empresas que querem se desenvolver e impulsionar 

crescimento necessitam de funcionários mais capacitados  no que diz respeito à  sua formação 

acadêmica.  
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Verificou-se que as junior companies, empresas que não apresentam receita e têm 

valor de mercado baseado apenas nas expectativas de um fluxo de caixa futuro, contam com 

executivos com elevado grau de escolaridade em seus conselhos de administração e em suas 

diretorias executivas. Por outro lado, excutivos de empresas com menor risco têm um grau de 

escolaridade menor. O menor risco dessas empresas pode ser justificado por apresentarem um 

fluxo de caixa bem-definido e mais previsível, isto é, não estão baseadas em crescimento.   

Em suma, pode-se observar uma evolução na importância da governança 

corporativa no cenário nacional. Empresas que se comunicam melhor com o mercado, que são 

mais equitativas e cujos interesses estão mais alinhados ampliam o universo de captação e 

podem reduzir o custo desta, melhorando o seu desempenho. Esse trabalho também 

demonstrou que empresas que apresentam um maior crescimento têm diretores e conselheiros 

com formação acadêmica mais completa. Isso sugere que, para se desenvolver uma empresa, 

seria importante que seus gestores contassem com conhecimentos teóricos aprofundados, e 

não somente práticos. Portanto, as empresas que buscam um maior crescimento estão 

melhorando as suas práticas de governança corporativa e aumentando o nível de escolaridade 

dos seus funcionários de alto escalão. Dessa forma, conseguem reduzir o custo de captação e 

apresentar uma vantagem competitiva no quesito plantel de funcionários para o crescimento 

da empresa. 

Pesquisas futuras poderiam: a) aumentar o número de empresas analisadas, 

ampliando o universo de análise de forma a obter uma melhor visão da economia real; b) 

fazer uma análise temporal tanto do nível de governança quanto do grau de educação dos 

executivos, analisando a causalidade entre esses dois pontos e o risco; c) incluir uma variável 

que permita discriminar empresas com maior geração de caixa, de maneira que empresas que 

apresentam menor risco poderiam ser diferenciadas entre si; d) analisar a presença de 

contadores, economistas ou especialistas em finanças no conselho de administração e na 

diretoria executiva, para melhor controlar as finanças da empresa; e e) explorar não só o risco 

sistemático, como também o risco específico das empresas.  
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ANEXO A – EMPRESAS 

 

As empresas selecionadas compunham o índice IBX em 13 de novembro de 2011. 

 

Tabela 1 –  Tabela composta pelos ativos utilizados no estudo, com setor financeiro, nível de governança 
corporativa e risco (continua). 

Código Nome da empresa Setor Nível de governança 
corporativa D-beta 

AEDU3 ANHANGUERA Consumo 16 1.6216 
ALLL3 ALL AMER LAT Industrial 18 0.9174 
AMBV4 AMBEV Consumo 9 0.4892 
AMIL3 AMIL Financeiro 12 0.7306 
BBAS3 BRASIL Financeiro 21 1.0563 
BBDC3 BRADESCO ON Financeiro 11 0.8546 
BBDC4 BRADESCO PN Financeiro 11 0.9530 
BBRK3 BR BROKERS Financeiro 11 1.3355 
BISA3 BROOKFIELD Financeiro 16 1.0303 
BPNM4 PANAMERICANO Financeiro 11 0.9247 
BRAP4 BRADESPAR Financeiro 10 1.0961 
BRFS3 BRF FOODS Consumo 18 0.7497 
BRKM5 BRASKEM Commodities 10 0.9380 
BRML3 BR MALLS PAR Financeiro 15 1.0475 
BRPR3 BR PROPERT Financeiro 11 0.6417 
BRSR6 BANRISUL Financeiro 16 0.7994 
BRTO4 BRASIL TELEC Telecom e utilidade 

básica 
11 0.8704 

BTOW3 B2W VAREJO Consumo 17 1.2909 
BVMF3 BM&FBOVESPA Financeiro 17 1.0749 
CCRO3 CCR SA Industrial 16 0.6172 

CESP6 CESP Telecom e utilidade 
básica 

13 0.9234 

CIEL3 CIELO Financeiro 17 0.6176 
CMIG4 CEMIG Telecom e utilidade 

básica 
11 0.5809 

CNFB4 CONFAB Commodities 11 0.7604 
CPFE3 CPFL ENERGIA Telecom e utilidade 

básica 
21 0.5742 

CPLE6 COPEL Telecom e utilidade 
básica 

16 0.6160 

CRUZ3 SOUZA CRUZ Consumo 10 0.5309 
CSAN3 COSAN Consumo 16 1.0433 
CSMG3 COPASA Telecom e utilidade 

básica 15 0.8323 
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Tabela 1 –  Tabela composta pelos ativos utilizados no estudo, com setor financeiro, nível de governança 
corporativa e risco (continuação). 

Código Nome da empresa Setor Nível de governança 
corporativa D-beta 

CSNA3 SID NACIONAL Commodities 13 1.2160 

CTIP3 CETIP Financeiro 13 0.7008 
CYRE3 CYRELA REALT Consumo 14 1.4083 
DASA3 DASA Consumo 17 0.7487 

DTEX3 DURATEX Industrial 15 0.9291 

ECOR3 ECORODOVIAS Industrial 19 0.4736 

ELET3 ELETROBRAS ON 
Telecom e utilidade 
básica 

10 0.7683 

ELET6 ELETROBRAS PN 
Telecom e utilidade 
Básica 

10 0.6957 

ELPL4 ELETROPAULO 
Telecom e utilidade 
básica 

16 0.5627 

EMBR3 EMBRAER Industrial 19 0.7807 

ENBR3 ENERGIAS BR 
Telecom e utilidade 
básica 

16 0.6079 

EVEN3 EVEN Financeiro 15 1.1057 
FIBR3 FIBRIA Commodities 19 1.3394 

GETI4 AES TIETE 
Telecom e utilidade 
básica 

8 0.5116 

GFSA3 GAFISA Consumo 18 1.4972 
GGBR3 GERDAU ON Commodities 11 1.2866 
GGBR4 GERDAU PN Commodities 11 1.3348 

GOAU4 GERDAU MET Commodities 8 1.3338 

GOLL4 GOL Industrial 18 1.2238 
HGTX3 CIA HERING Consumo 14 0.8914 
HRTP3 HRT PETROLEO Commodities 15 1.7269 
HYPE3 HYPERMARCAS Consumo 17 0.8294 
ITSA4 ITAUSA Financeiro 8 1.0527 
ITUB3 ITAUUNIBANCO ON Financeiro 12 0.8804 
ITUB4 ITAUUNIBANCO PN Financeiro 12 1.0559 
JBSS3 JBS Consumo 17 1.0867 
KLBN4 KLABIN S/A Commodities 12 0.8255 

LAME4 LOJAS AMERIC Consumo 7 0.9196 

LIGT3 LIGHT S/A 
Telecom e utilidade 
básica 

17 0.6794 

LLXL3 LLX LOG Commodities 17 1.8900 
LREN3 LOJAS RENNER Consumo 16 0.9981 
MMXM3  MMX MINER Commodities 19 1.8395 

MPXE3 MPX ENERGIA 
Telecom e utilidade 
básica 

20 1.0066 

MRFG3 MARFRIG Consumo 16 0.9263 
MRVE3 MRV Financeiro 18 1.3507 
MULT3 MULTIPLAN Financeiro 13 0.7771 
NATU3 NATURA Consumo 15 0.5459 
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Tabela 1 –  Tabela composta pelos ativos utilizados no estudo, com setor financeiro, nível de governança 
corporativa e risco (continuação). 

Código Nome da empresa Setor Nível de governança 
corporativa D-beta 

ODPV3 ODONTOPREV Financeiro 18 0.6674 
OGXP3 OGX PETROLEO Commodities 15 1.0032 
PCAR4 P.ACUCAR-CBD Consumo 10 0.8052 
PDGR3 PDG REALT Financeiro 17 1.1241 
PETR3 PETROBRAS ON Commodities 16 1.0716 
PETR4 PETROBRAS PN Commodities 16 1.0666 
PMAM3 PARANAPANEMA Commodities 19 1.4181 
POMO4 MARCOPOLO Industrial 15 0.9781 
POSI3 POSITIVO INF Industrial 15 1.2221 
PSSA3 PORTO SEGURO Financeiro 13 0.6891 
RAPT4 RANDON PART Industrial 9 1.0174 
RDCD3 REDECARD Financeiro 17 0.7323 
RENT3 LOCALIZA Industrial 18 0.9825 
RSID3 ROSSI RESID Consumo 17 1.3551 
SANB11 SANTANDER BR Financeiro 19 1.0398 
SBSP3 SABESP Telecom e utilidade 

básica 
20 0.8196 

SULA11 SUL AMÉRICA Financeiro 14 0.8061 
SUZB5 SUZANO PAPEL Commodities 8 0.8766 
TAMM4 TAM S/A Industrial 19 1.0849 
TBLE3 TRACTEBEL Telecom e utilidade 

básica 
17 0.5326 

TIMP3 TIM PART S/A Telecom e utilidade 
básica 

17 0.8393 

TNLP3 TELEMAR ON Telecom e utilidade 
básica 

9 0.8365 

TNLP4 TELEMAR PN Telecom e utilidade 
básica 

9 0.7817 

TOTS3 TOTVS Industrial 18 0.6118 
TRPL4 TRAN PAULIST Telecom e utilidade 

básica 
11 0.5124 

UGPA3 ULTRAPAR Consumo 16 0.3986 
USIM3 USIMINAS ON Commodities 11 1.1706 
USIM5 USIMINAS PN Commodities 11 1.1813 
VAGR3 V-AGRO Commodities 14 1.5747 
VALE3 VALE ON Commodities 12 0.9573 
VALE5 VALE PN Commodities 12 0.9188 
  



 57 

Tabela 1 –  Tabela composta pelos ativos utilizados no estudo, com setor financeiro, nível de governança 
corporativa e risco (conclusão). 

Código Nome da empresa Setor Nível de governança 
corporativa D-beta 

VIVT4 TELEF BRASIL Telecom e utilidade 
básica 

14 0.4394 

WEGE3 WEG Industrial 18 0.8420 
Legenda: Ativos e empresas analisadas, separadas por setor e apresentando seu nível de governança 
corporativa e seu risco. 
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ANEXO B – METODOLOGIA PARA ORDENAR AS EMPRESAS DE A CORDO 

COM A GOVERNANÇA CORPORATIVA 

 

• Questão 1 – Adota um código de boas práticas do IBGC de nível 2 ou superior? 

Adiciona-se ponto às empresas que já se comprometem com as boas práticas de governança 

corporativa criadas pelo IBGC e implementadas na BM&FBOVESPA. O ponto foi atribuído 

apenas para as empresas que apresentam nível maior de exigência com relação aos pilares de 

governança — portanto, acima do nível 2. 

• Questão 2 – Possui ADR nível 2 ou superior? 

Empresas que possuem ADR acima do nível 2 são negociadas no mercado eletrônico 

americano e precisam reportar à Securities and Exchange Commission (SEC) todas as 

demonstrações contábeis em US-GAAP (princípios contábeis americanos).  O ponto foi 

atribuído para as empresas com ADR de nível 2 ou superior. Ações que não possuem ADR 

não receberam ponto. 

• Questão 3 -  O conselho de administração tem de cinco a nove membros? 

Segundo Silveira, Barros e Fama (2004), um conselho com número reduzido de membros 

pode não cumprir de forma eficaz e satisfatória as atribuições, principalmente em grandes 

corporações. Por outro lado, caso o número seja muito alto, as decisões podem ser dificultadas 

e ter menor probabilidade de funcionar de forma efetiva, podendo ser controladas pelo diretor 

executivo. O ponto foi atribuído para as empresas com cinco a nove conselheiros. 

• Questão 4 – Mais de 23% de conselheiros são independentes? 

Segundo o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (2009), o objetivo do conselheiro é 

preservar a organização e criar valor para ela como um todo, além de buscar a máxima 

independência possível em relação ao sócio, ao grupo acionário ou à parte interessada que o 

tenha indicado ou elegido para o cargo. Dessa forma, possuir mais conselheiros independentes 

evita possíveis conflitos de interesse. O ponto foi atribuído para as empresas com mais de 

23% de conselheiros independentes. 

O valor percentual foi definido em função da mediana do estudo, com a finalidade de dividir 

as empresas em dois grupos. 

• Questão 5 – Mais de 89% conselheiros não são executivos da empresa? 

A principal função do conselho de administração é monitorar a diretoria executiva. A 

presença de mais conselheiros externos evita o conflito de interesse entre as partes. No Brasil, 

a Lei das Sociedades por Ações (BRASIL, 1976) define que os membros do conselho de 
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administração, até o máximo de um terço, poderão ser eleitos para cargos de diretores 

(parágrafo 1º do artigo 143). O ponto foi atribuído para as empresas com mais de 89% de 

conselheiros que não são executivos da empresa. 

O valor percentual foi definido em função da mediana do estudo, com a finalidade de dividir 

as empresas em dois grupos. 

• Questão 6 – Mais de 14% dos conselheiros representam não-controladores? 

O conselho de administração será mais eficaz se os conselheiros não possuírem qualquer 

vínculo com os controladores das empresas, representando o interesse dos minoritários e 

visando a uma maior criação de valor para a empresa. O ponto foi atribuído para as empresas 

com mais de 14% de conselheiros que não representam os controladores. 

O valor percentual foi definido em função da mediana do estudo, com a finalidade de dividir 

as empresas em dois grupos. 

• Questão 7 – Há acúmulo de cargo de diretor executivo e presidente do conselho? 

A boa prática de governança corporativa recomenda que o cargo de presidente do conselho de 

administração e o de diretor executivo (presidente da empresa) não sejam exercidos pela 

mesma pessoa. Segundo o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (2009), para que 

não haja concentração de poder, o indivíduo deve ser distinto entre os cargos.  

• Questão 8 – Há um número mínimo de reuniões ordinárias por ano determinado no 

estatuto? 

Possuir reuniões frequentes para discutir e avaliar o direcionamento da empresa é um fator 

importante em uma economia globalizada; portanto, possuir em estatuto um número mínimo 

de reuniões reforça a avaliação periódica da empresa pelo conselho de administração. O ponto 

foi atribuído para as empresas em que o cargo não é cumulativo. 

• Questão 9 – O mandato do conselho de administração é maior que dois anos? 

Segundo o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (2009) o prazo de mandato dos 

conselheiros não deve ser superior a dois anos e a reeleição não deve ser de forma automática, 

tendo que ser eleita em assembleia geral. Porém, afirma que a reeleição gera um conselho 

experiente e mais produtivo e é desejável para a empresa. O ponto foi atribuído para as 

empresas cujo conselho de administração é menor que dois anos. 

• Questão 10 – Tem conselho fiscal permanente? 

Segundo o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (2009) o conselho fiscal tem como 

objetivo: 



 60 

• fiscalizar, por intermédio de qualquer de seus membros, os atos dos 

administradores e verificar o cumprimento dos seus deveres legais e estatutários; 

• opinar sobre o relatório anual da administração, fazendo constar do seu parecer as 

informações complementares que julgar necessárias ou úteis à deliberação da 

assembleia geral; 

• opinar sobre as propostas dos órgãos da administração a serem submetidas à 

assembleia geral relativas a modificação do capital social, emissão de debêntures ou 

bônus de subscrição, planos de investimento ou orçamentos de capital, distribuição 

de dividendos, transformação, incorporação, fusão ou cisão; 

• denunciar, por intermédio de qualquer de seus membros, aos órgãos de 

administração — e, se estes não tomarem as providências necessárias para a 

proteção dos interesses da companhia, à assembleia geral —, os erros, as fraudes ou 

os crimes que descobrir, além de sugerir providências úteis à companhia; 

• analisar, ao menos trimestralmente, o balancete e as demais demonstrações 

financeiras elaboradas periodicamente pela companhia; 

• examinar as demonstrações financeiras do exercício social e sobre elas opinar. 

Portanto, um conselho fiscal permanente agrega valor à empresa. O ponto foi atribuído para 

as empresas que possuem conselho fiscal permanente. 

• Questão 11 – Existe comitê de auditoria? 

O comitê de auditoria supervisiona a área financeira, analisa os dados, recomenda melhores 

controles e é a instância à qual o auditor independente deve se reportar. Portanto, a existência 

desse órgão agrega valor à empresa. O ponto foi atribuído para as empresas que possuem 

comitê de auditoria. 

• Questão 12 – Há outros comitês? 

A criação de comitês fica a cargo do conselho de administração, para ajudar na fiscalização e 

no controle das necessidades da empresa. Dessa forma, a presença de outros comitês pode 

beneficiar o conselho de administração tornando o controle mais eficaz. O ponto foi atribuído 

para as empresas com outros comitês. 

• Questão 13 – Há política de negociação de ações da empresa na Bovespa? 

Segundo a BM&FBOVESPA (2012c),  

[a] Política de Negociação de Valores Mobiliários tem por objetivo estabelecer os 
critérios e procedimentos a serem observados pela Companhia e por todas as pessoas 
a ela vinculadas para a negociação ordenada e transparente dos valores mobiliários 
emitidos, ou a eles referenciados, assegurando a não utilização de informações 
privilegiadas que possam exercer influência sobre o seu preço de mercado. 
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O ponto foi atribuído para as empresas que possuem política de negociação na 

BM&FBOVESPA. 

• Questão 14 – A empresa que faz auditoria externa presta outros serviços à empresa? 

O fato de a auditoria externa prestar qualquer serviço adicional à empresa pode gerar conflito 

de interesse. O ponto foi atribuído para as empresas que apenas contrataram a empresa que 

presta auditoria para esses fins. 

• Questão 15 – A empresa possui um direcionamento operacional oficial para o próximo 

ano? 

A emissão de um guidance dos próximos resultados mostra de forma clara para os 

minoritários quais as projeções da diretoria para o futuro próximo da empresa, diminuindo o 

conflito de agência. O ponto foi atribuído para as empresas que fazem uma estimativa oficial 

da empresa para o próximo ano. 

• Questão 16 – A empresa possui tag along? 

O tag along consiste no direito do acionista minoritário de vender suas ações por, no mínimo, 

um percentual do valor pago às ações dos acionistas controladores em caso de alienação direta 

ou indireta do controle da companhia. O ponto foi atribuído para as empresas que possuem 

tag along. Empresas que só tem ações ordinárias receberam pontos automaticamente. 

• Questão 17 – A empresa emite apenas ações com direito a voto? 

O conceito “uma ação = um voto” implica a não distinção entre o direito de controle e o 

direito de fluxo de caixa. Segundo o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (2009), o 

direito a voto deve ser assegurado a todos os sócios, de forma a alinhar o interesse entre os 

acionistas. O ponto foi atribuído para as empresas que só emitem ações ordinárias. 

• Questões 18 – Ações preferenciais possuem direito a voto em assuntos restritos? 

Segundo o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (2009, p. 21): 

Exceções à regra “uma ação = um voto” devem ser evitadas. Caso ocorram, é 
fundamental que haja uma justificativa forte o suficiente para compensar o 
desalinhamento de interesses gerado. Deve ser dada transparência sobre as razões 
dessa escolha, para que os sócios avaliem suas vantagens e desvantagens. 

Dessa forma, nos principais assuntos da empresa, os acionistas que não possuem voto podem 

opinar sobre a decisão da empresa. O ponto foi atribuído para as empresas que dão direito a 

voto para ações preferenciais em assuntos restritos; empresas que só têm ações ordinárias 

receberam pontos automaticamente. 

• Questão 19 – A empresa possui acordo de acionistas? 

No acordo de acionistas, há um concenso dos acionistas controladores sobre a forma pela qual 

algumas questões corporativas devem ser resolvidas. Portanto pode aumentar o potencial de 
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expropriação dos acionistas minoritários, já que exclui a possibilidade de sua interferência nos 

temas definidos no acordo. O ponto foi atribuído para as empresas que não possuem acordo 

de acionistas. 

• Questão 20 – A empresa possui termo de pagamento do valor econômico no 

fechamento de capital? 

A presença desse termo deve atender às organizações envolvidas na operação, além de levar 

em consideração os minoritários. O ponto foi atribuído para as empresas que possuem o 

compromisso de pagar valor econômico no fechamento de capital. 

• Questão 21 – Possui solução de conflitos, via arbitragem? 

Segundo o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (2009), numa negociação 

malsucedida entre os sócios e os administradores ou entre os administradores e a organização, 

o conflito deve ser resolvido por meio de mediação ou arbitragem. O ponto foi atribuído para 

as empresas que possuem termo de arbitragem. 

• Questão 22 – Tem política de remuneração variável alinhada com geração de valor 

para acionistas? 

O alinhamento de interesses entre acionistas e administradores se baseia na teoria da agência, 

desenvolvida por Jensen e Meckling (1976), que apresenta a assimetria de informação entre o 

agente e o principal, a qual pode beneficiar o primeiro. Com uma remuneração variável 

alinhada com a geração de valor, esse conflito é reduzido. 

O ponto foi atribuído para as empresas que têm alinhamento entre acionista e administrador. 

• Questão 23 – Emite opções em que o preço de exercício fica acima do de mercado? 

Emitir opções para os administradores com valor acima do de mercado implica que a 

remuneração variável do administrador vai depender da valorização da empresa, fazendo com 

que o desempenho do administrador seja atrelado à criação de valor para o acionista. O ponto 

foi atribuído para as empresas que emitem opções apenas com preços acima do de mercado. 

• Questão 24 – O percentual dos controladores em relação ao capital total da empresa é 

maior que 49%? 

Os controladores possuem o controle sobre o fluxo de caixa da empresa. Quanto maior a 

distorção entre o valor aplicado pelo controlador na empresa e o poder total na empresa 

(controle sobre o fluxo de caixa), maior será o custo de agência. O ponto foi atribuído para as 

empresas em que o percentual dos controladores é maior que 49%.  

O valor percentual foi definido em função da mediana do estudo, com a finalidade de dividir 

em dois grupos as empresas. 



 63 

• Questão 25 - Adota poison pill? 

Poison pills são mecanismos de proteção à tomada de controle, porém podem estar atrelados a 

um determinado preço, defendendo, assim, um controlador que não queira perder o controle 

da empresa, criando um conflito de interesse nessa cláusula. O ponto foi atribuído para as 

empresas que não adotam cláusulas específicas em determinadas negociações. 
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ANEXO C – RESPOSTAS ÀS PERGUNTAS DO QUESTIONÁRIO DE 

GOVERNANÇA CORPORATIVA 

 
 

Pergunta 
% de 
respostas 
positivas 

1 Adota um código de boas práticas do IBGC de nível 2 ou superior? 61% 
2 Possui ADR nível 2 ou maior? 30% 
3 Tem conselho de administração com 5 a 9 membros? 39% 
4 Mais de 23% dos conselheiros são independentes? 51% 
5 Mais de 89% dos conselheiros não são executivos da empresa? 46% 
6 Mais de 14% dos conselheiros representam não-controladores? 53% 
7 Há acúmulo de cargo de diretor executivo e de presidente do conselho? 90% 
8 Há um número mínimo de reuniões ordinárias por ano determinado no 

estatuto? 
79% 

9 O mandato do conselho de administração é maior que dois anos? 87% 
10 Tem conselho fiscal permanente? 40% 
11 Existe comitê de auditoria? 46% 
12 Há outros comitês? 53% 
13 Há política de negociação de ações da empresa na Bovespa? 63% 
14 A empresa que faz auditoria externa presta outros serviços à empresa? 65% 
15 A empresa possui um direcionamento operacional oficial para o próximo 

ano? 
32% 

16 A empresa possui tag along? 78% 
17 A empresa emite apenas ações com direito a voto? 57% 
18 Ações preferenciais possuem direito a voto em assuntos restritos? 70% 
19 A empresa possui acordo de acionistas? 29% 
20 A empresa possui termo de pagar o valor econômico no fechamento de 

capital? 
60% 

21 Possui solução de conflitos, via arbitragem? 67% 
22 A política de remuneração variável está alinhada com a geração de valor 

para os acionistas? 
58% 

23 Emite opções em que o preço de exercício fica acima do de mercado? 66% 
24 O percentual dos controladores em relação ao capital total da empresa é 

maior que 49%? 
51% 

25 Adota poison pill? 73% 
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ANEXO D – ANÁLISE DE DIFERENÇA ENTRE MÉDIAS DO RISC O POR SETOR 

 

Tabela 1 – Análise entre médias dos setores análisados. 

ANOVA de uma via      
P valor P<0.0001     
Sumário do P valor ***     
Significativamente menor 
que? (P < 0.05) Yes     
Número de grupos 5     
F 10.4     

R2 0.3069     
      
Teste de Bartlett para 
variâncias iguais      
Estatística de Bartlett  15.65     
P valor 0.0035     
Sumário do P valor **     
Variância 
significativamente 
diferente? (P < 0.05) Yes     
      
ANOVA table SS DF MS   
Entre grupos 2.891 4 0.7227   
Dentro dos grupos 6.53 94 0.06946   
Total 9.42 98   
      

Comparação multipla 
de Tukey 

Diferença 
entre médias Q 

Significante? 
P < 0.05? Sumário 

95% de intervalo de 
confiança 

Commodities vs 
consumo 0.2707 4.587Yes * 0.03803 to 0.5034 

Commodities vs 
financeiro 0.2966 5.424Yes ** 0.08100 to 0.5122 

Commodities vs 
industrial 0.3267 4.968Yes ** 0.06739 to 0.5860 

Commodities vs telecom 
e eletricidade 0.5257 9.028Yes *** 0.2961 to 0.7553 

Consumo vs financeiro 0.0259 0.461No ns -0.1959 to 0.2477 
Consumo vs industrial 0.05602 0.835No ns -0.2085 to 0.3205 
Consumo vs telecom e 

eletricidade 0.255 4.271Yes * 0.01957 to 0.4904 
Financeiro vs industrial 0.03012 0.476No ns -0.2195 to 0.2797 
Financeiro vs telecom e 

eletricidade 0.2291 4.133Yes * 0.01052 to 0.4476 
Industrial vs telecom e 

eletricidade 0.199 2.997No ns -0.06283 to 0.4608 
Legenda: Comparação dos valores de d-beta por setor. Análise realizada por meio de ANOVA de uma via, 
seguido de post-hoc de Tukey, onde ***= p<0,001; **=p<0,01; *=p<0,05, entre os setores apresentados. 
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ANEXO E – GRAU DE ESCOLARIDADE POR EMPRESA 

 

Empresa Média Desvio-
padrão Mín. Mediana Máx. Amostra Núm. de 

cons. 
Núm. de 
diret. 

ANHANGUERA 2.0000 1.1547 1.0 2.0 4.0 13 7 6 
ALL AMER LAT 2.3043 1.0196 0.0 2.0 4.0 23 15 8 
AMBEV 2.0000 0.8944 1.0 2.0 4.0 21 9 12 
AMIL 2.3333 0.7071 2.0 2.0 4.0 9 5 4 
BRASIL 2.1765 0.8090 1.0 2.0 4.0 17 7 10 
BRADESCO 1.4194 0.7648 0.0 2.0 3.0 31 9 22 
BR BROKERS 1.3750 0.7440 0.0 1.5 2.0 8 5 3 
BROOKFIELD 1.7778 0.7321 1.0 2.0 3.0 18 10 8 
PANAMERICANO 2.0526 1.2236 0.0 2.0 4.0 19 11 8 
BRADESPAR 1.2000 0.7888 0.0 1.0 3.0 10 8 2 
BRF FOODS 2.1905 0.7496 1.0 2.0 4.0 21 10 11 
BRASKEM 2.5455 0.6710 1.0 3.0 4.0 22 10 12 
BR MALLS PAR 2.2500 0.8864 1.0 2.0 4.0 8 5 3 
BR PROPERT 1.6364 0.8090 1.0 1.0 3.0 11 7 4 
BANRISUL 1.9444 0.8024 1.0 2.0 4.0 18 9 9 
B2W VAREJO 2.3077 0.7511 1.0 2.0 4.0 13 7 6 
BM&FBOVESPA 2.3750 1.3102 1.0 2.0 4.0 16 11 5 
CCR SA 1.6111 1.0369 1.0 1.0 4.0 18 9 9 
CESP 2.1429 1.0271 1.0 2.0 4.0 14 10 4 
CIELO 2.0000 0.6124 1.0 2.0 3.0 17 10 7 
CEMIG 1.7500 0.8969 1.0 2.0 4.0 24 14 10 
CPFL ENERGIA 2.3333 1.0731 1.0 2.0 4.0 12 7 5 
COPEL 1.2222 0.6468 0.0 1.0 3.0 18 9 9 
SOUZA CRUZ 1.5625 0.8921 1.0 1.0 4.0 16 7 9 
COSAN 1.9231 0.9541 1.0 2.0 3.0 13 8 5 
COPASA 1.4444 0.7048 0.0 1.0 3.0 18 9 9 
SID NACIONAL 1.9231 0.7596 1.0 2.0 4.0 13 7 6 
CETIP 2.0500 0.9987 1.0 2.0 4.0 20 10 10 
CYRELA REALT 1.6667 0.9759 1.0 1.0 4.0 15 8 7 
DASA 1.6923 0.6304 1.0 2.0 3.0 13 6 7 
DURATEX 1.9091 0.8112 1.0 2.0 3.0 22 12 10 
ECORODOVIAS 1.5000 0.6742 1.0 1.0 3.0 12 8 4 
ELETROBRAS 2.4667 0.9155 1.0 2.0 4.0 15 9 6 
ELETROPAULO 2.2778 1.1275 0.0 2.0 4.0 18 11 7 
EMBRAER 2.1429 0.9636 0.0 2.0 4.0 21 13 8 
ENERGIAS BR 2.1667 1.1146 1.0 2.0 4.0 12 8 4 
EVEN 1.9091 1.0445 0.0 2.0 4.0 11 6 5 
FIBRIA 2.1333 0.7432 1.0 2.0 3.0 15 9 6 
AES TIETE 2.3333 0.9075 1.0 2.0 4.0 18 11 7 
GAFISA 2.2857 1.0690 1.0 2.0 4.0 14 9 5 
GERDAU 2.0667 0.8837 1.0 2.0 4.0 15 8 7 

GERDAU MET 2.2222 0.8782 1.0 2.0 4.0 18 11 7 
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Empresa Média 
Desvio-
padrão 

Mín.  Mediana Máx. Amostra 
Núm. de 
cons. 

Núm. de 
diret.  

GOL 1.9167 1.3790 0.0 2.0 4.0 12 9 3 
CIA HERING 1.9286 0.6157 1.0 2.0 3.0 14 7 7 
HRT PETROLEO 2.7500 1.3568 0.0 3.0 4.0 12 9 3 
HYPERMARCAS 1.5625 0.9639 0.0 1.5 3.0 16 9 7 
ITAUSA 2.3000 0.9487 1.0 2.0 4.0 10 6 4 
ITAUUNIBANCO 2.5714 0.9258 1.0 2.0 4.0 21 13 8 
JBS 0.9333 1.0998 0.0 0.0 3.0 15 11 4 
KLABIN S/A 1.6111 0.9785 0.0 2.0 4.0 18 12 6 
LOJAS AMERIC 2.3333 0.8997 1.0 2.0 4.0 15 7 8 
LIGHT S/A 2.1000 1.1653 0.0 2.0 4.0 20 11 9 
LLX LOG 2.0000 0.9608 1.0 2.0 4.0 14 8 6 
LOJAS RENNER 2.1538 0.6887 1.0 2.0 3.0 13 7 6 
MMX MINER 1.7692 0.8321 1.0 2.0 3.0 13 8 5 
MPX ENERGIA 1.8125 0.7500 1.0 2.0 3.0 16 12 4 
MARFRIG 1.0000 1.2060 0.0 1.0 4.0 12 8 4 
MRV 1.6667 0.6860 1.0 2.0 3.0 18 7 11 
MULTIPLAN 1.1818 0.6030 0.0 1.0 2.0 11 6 5 
NATURA 1.8462 0.8987 1.0 2.0 4.0 13 9 4 
ODONTOPREV 2.1429 0.9493 1.0 2.0 4.0 14 8 6 
OGX PETROLEO 2.0000 1.0607 1.0 2.0 4.0 17 12 5 
P.ACUCAR-CBD 1.3913 0.4990 1.0 1.0 2.0 23 14 9 
PDG REALT 2.0000 0.9535 1.0 2.0 4.0 12 8 4 
PETROBRAS 2.5556 1.0416 1.0 3.0 4.0 18 10 8 
PARANAPANEMA 2.1053 0.6578 1.0 2.0 3.0 19 12 7 
MARCOPOLO 1.9167 1.0836 0.0 2.0 4.0 12 8 4 
POSITIVO INF 1.8571 0.7703 1.0 2.0 3.0 14 6 8 
PORTO SEGURO 2.4444 0.8819 1.0 2.0 4.0 9 6 3 
RANDON PART 1.5556 0.7265 0.0 2.0 2.0 9 5 4 
REDECARD 2.1875 0.8342 1.0 2.0 3.0 16 8 8 
LOCALIZA 1.8571 0.6630 1.0 2.0 3.0 14 8 6 
ROSSI RESID 1.8000 0.4216 1.0 2.0 2.0 10 6 4 
SANTANDER BR 2.2000 0.8944 1.0 2.5 3.0 20 8 12 
SABESP 2.8125 1.0468 1.0 3.0 4.0 16 10 6 
SUL AMÉRICA 1.4167 0.9003 0.0 1.0 3.0 12 9 3 
SUZANO PAPEL 1.8000 0.8619 1.0 2.0 4.0 15 9 6 
TAM S/A 1.7500 0.6216 1.0 2.0 3.0 12 7 5 
TRACTEBEL 2.1333 0.9904 1.0 2.0 4.0 15 8 7 
TIM PART S/A 1.9375 0.9287 1.0 2.0 4.0 16 8 8 
TELEMAR 2.0417 0.7506 1.0 2.0 3.0 24 16 8 
TOTVS 2.1538 0.8987 1.0 2.0 3.0 13 7 6 
TRAN PAULIST 2.6154 0.9608 1.0 3.0 4.0 13 9 4 
ULTRAPAR 2.1429 1.1673 0.0 2.0 4.0 14 8 6 
USIMINAS 2.0667 0.8837 1.0 2.0 3.0 15 8 7 
V-AGRO 1.7000 1.0593 1.0 1.0 4.0 10 5 5 
VALE 2.0000 0.9428 0.0 2.0 4.0 19 11 8 
TELEF BRASIL 1.8421 0.9582 1.0 2.0 4.0 19 15 4 
WEG 2.2778 0.6691 1.0 2.0 4.0 18 7 11 
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ANEXO F – TESTE DE NORMALIDADE DAS VARIÁVEIS E CORR ELAÇÃO 

ENTRE AS VARIÁVEIS 

 
Tabela 1 – Teste de Jarque-Bera das variáveis do modelos. 

 Jarque-Bera Probabilidade 
sqr(d-beta)*  1.604 45% 

igc2* 2.839 24% 
Edu* 2.528 28% 

logcontr 16.129 0% 
logcon* 2.702 26% 
logliq* 2.569 28% 

logvmbv 7.496 2% 
logdiv* 0.818 66% 
logimob 11.493 0% 
logexp 4.111 13% 
ord* 1.826 40% 
tam 1251.404 0% 

resid* 0.166 92% 
Legenda: Teste de normalidade das variáveis pelo método de Jarque-Bera. O símbolo (*) passa no teste de 
normalidade a um nível de significância de 20%. Existiram casos de transformação de variável (log, raiz, 
quadrado, entre outras). 

 
 
 

Tabela 2 – Correlação de Pearson entre as variáveis do modelo. 

 
Sqr (d-
beta) 

igc2 edu logcontr logcon logliq logvmbv logdiv 
Logimo

b 
logexp ord tam 

Sqr (d-
beta) 

1 0.087 -0.046 -0.121 -0.200 0.129 -0.443 -0.034 0.070 -0.210 -0.087 -0.221 

igc2  1 0.057 0.144 -0.063 -0.168 0.032 -0.059 -0.056 -0.352 0.318 -0.003 

edu   1 0.003 0.104 0.004 0.060 0.065 -0.101 0.107 -0.018 0.135 
logcontr    1 0.021 0.069 -0.027 -0.067 0.020 0.023 0.845* 0.097 
logcon     1 0.180 -0.118 -0.049 0.043 0.127 -0.034 0.085 
logliq      1 -0.059 0.252 0.114 0.514 -0.063 0.180 

logvmbv       1 0.100 -0.061 -0.048 0.057 -0.141 
logdiv        1 -0.343 0.195 -0.220 0.319 

logimob         1 0.260 0.008 0.105 
logexp          1 -0.160 0.370 

ord           1 -0.027 
tam            1 

Legenda: Tabela de correlação entre as variáveis no modelo. O símbolo (*) representa relação entre as variáveis 
com alto valor de correlação (maior que 70%). 
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Tabela 3 – Teste de Granger entre as variáveis nível de governança corporativa e d-beta. 
Hipotese nula  F-Statistic   Prob.   
igc2 não Granger causa sqr(d-beta)       0.6312     0.5345*  
sqr(d-beta) não Granger causa igc2       0.6250     0.5378*  

Legenda: Teste de Granger para verificar a hipótese de não causalidade entre as variáveis. O símbolo (*) 
representa que não podemos refutar a hipótese que a variável não Granger causa a outra variável. 
 
 
 

Tabela 4 – Regressão da variável nível de governança corporativa contra d-beta. 

igc 2     
Variável Coeficiente  Erro padrão  Estatística t  Prob.   
     
C 157.7303 62.7072 2.5153 0.0137 
sqr(d-beta) 74.6933 64.6642 1.1551 0.2512* 
     

R2        0.0151     

R2 ajustado        0.0038     
Estatística F        1.3342     
Prob(estatística F)        0.2512     

Legenda: Regressão, pelo método dos mínimos múltiplos quadrados, da variável dependente governança 
corporativa pela variável dependente risco. O símbolo (*) informa que a variável não é significativa em nível de 
20% para explicação da outra. 

 

 

Tabela 5 – Regressão da variável d-beta contra nível de governança corporativa. 

sqr( d-beta)     
Variável Coeficiente  Erro padrão  Estatística t  Prob.   
     
C        0.9101         0.0436       20.8788         0.0000  

igc2        0.0002         0.0002         1.1551         0.2512*  
     

R2        0.0151     

R2 ajustado        0.0038     
Estatística F        1.3342     
Prob(estatística F)        0.2512     

Legenda: Regressão, pelo método dos mínimos múltiplos quadrados, da variável dependente risco pela variável 
independente governança corporativa. O símbolo (*) informa que a variável não é significativa em nível de 20% 
para explicação da outra. 

 
 
 
 


