
	
	

FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS 

ESCOLA DE ECONOMIA DE SÃO PAULO 

  

  

  

  

   

  

  

  

FERNANDO DOMINGUES DA SILVA  

  

  

  

  

  

   

  

  

IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 13.303/16 DE GOVERNANÇA CORPORATIVA: UM 

ESTUDO DO IMPACTO NO DESEMPENHO DAS EMPRESAS ESTATAIS 

  

  

  

  

   

  

 

 

 

 

   

SÃO PAULO 

 2018  



	
	

FERNANDO DOMINGUES DA SILVA  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 13.303/16 DE GOVERNANÇA CORPORATIVA: UM 

ESTUDO DO IMPACTO NO DESEMPENHO DAS EMPRESAS ESTATAIS 

  

   

 

 

 

Dissertação apresentada à Escola de Economia de São 
Paulo, da Fundação Getulio Vargas – EESP/FGV, como 
parte dos requisitos para obtenção do título de Mestre em 
Economia e Finanças. 
 
Campo de conhecimento: Finanças Corporativas 
 
Orientador: Prof. Dr.  Joelson Oliveira Sampaio 
  

  

   

 

 

 

 

 

 

SÃO PAULO 

 2018  



	
	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Silva, Fernando Domingues da. 
     Implantação da Lei n. 13.303/16 de governança corporativa : um estudo 
do impacto no desempenho das empresas estatais / Fernando Domingues da 
Silva. - 2018. 
     73 f. 
 
     Orientador: Joelson Oliveira Sampaio 
     Dissertação (MPFE) - Escola de Economia de São Paulo. 
 
     1. Brasil. [Lei n. 13.303, de 30 de junho de 2016]. 2. Governança 
corporativa. 3. Empresas públicas. 4. Modelos econométrico. I. Sampaio, 
Joelson Oliveira. II. Dissertação (MPFE) - Escola de Economia de São Paulo. 
III. Título. 
 
 

CDU 35.07 
 

 
     Ficha catalográfica elaborada por: Raphael Figueiredo Xavier CRB SP-009987/O 
     Biblioteca Karl A. Boedecker da Fundação Getulio Vargas - SP 
 

 

 

 

 



	
	

FERNANDO DOMINGUES DA SILVA  

  

  

  

  

  

IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 13.303/16 DE GOVERNANÇA CORPORATIVA: UM 

ESTUDO DO IMPACTO NO DESEMPENHO DAS EMPRESAS ESTATAIS 

 

  

     

 

 

Dissertação apresentada à Escola de Economia de São 
Paulo, da Fundação Getulio Vargas – EESP/FGV, como 
parte dos requisitos para obtenção do título de Mestre em 
Economia e Finanças. 

 
Data de aprovação: 
 
 
Banca examinadora: 
 
__________________________________________ 
Prof. Dr. Joelson Oliveira Sampaio (Orientador) 
FGV-EESP 
 
__________________________________________ 
Prof. Dr. Felipe Tumenas 
FGV-EAESP 

 
__________________________________________ 
Prof. Dr. Ricardo Rochman 
FGV-EESP 

 

   

   

 

 



	
	

AGRADECIMENTOS 

Primeiramente, agradeço a Deus por ter me dado força, saúde e sabedoria nos 

momentos mais difíceis e complicados ao decorrer do curso. 

Aos meus colegas de turma que me ajudaram e contribuíram com discussões em 

inúmeros e exaustivos momentos de estudo. 

Ao meu professor orientador, Joelson Oliveira Sampaio, que sempre esteve acessível e 

foi prestativo para me ajudar, além de contribuir muito para o desenvolvimento desta 

dissertação. 

Agradeço à Escola de Economia de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas que, 

durante esse período de estudos, proporcionou o melhor ambiente possível para que eu 

pudesse aprimorar meus conhecimentos, contando com um corpo docente extremamente 

qualificado, além de estrutura e acesso às melhores tecnologias para estudos. 

Agradeço a minha falecida avó materna Irene da Cunha Domingues, que ajudou a 

formar o caráter e o homem que atualmente sou, aonde quer que esteja sei que estará sorrindo 

e olhando sempre por mim. 

Agradeço aos meus irmãos que sempre estiveram ao meu lado e me deram força para 

buscar aprimorar meus conhecimentos. 

Agradeço muito a minha mãe Teresinha de Fátima Domingues da Silva e meu pai 

Cláudio José da Silva, que, com muito esforço, conseguiram proporcionar as melhores 

condições para que eu pudesse concluir meus estudos, além dos ensinamentos e valores que 

hoje são os bens mais preciosos que tenho e levarei comigo, ainda espero que tenha o mesmo 

êxito que tiveram comigo na criação dos meus filhos. 

Por fim, agradeço a minha esposa Paula Dreon Gomes Correa da Silva, que foi 

compreensiva e paciente para me auxiliar nos momentos mais difíceis desse período de 

estudos e dedicação diária, e além de ser a minha companheira, foi a pessoa que me 

proporcionou a maior alegria do mundo que é ser pai. E hoje, além do nosso filho Guilherme 

Correa da Silva, estamos aguardando o Gustavo Correa da Silva, que nascerá em alguns dias 

para deixar nossa família completa e plena. 

 

 

 

 

 



	
	

RESUMO 

Este trabalho, embasado na Teoria de Agência e de Governança Corporativa, busca 

evidências da melhoria no desempenho das empresas estatais brasileiras após a implantação 

da nova lei de governança para o setor. Para atingir este objetivo, as variáveis de desempenho, 

Q de Tobin, ROE e ROA das empresas foram analisadas em comparação às demais empresas 

listadas na Bolsa de Valores de São Paulo (BOVESPA). Para compor a amostra, foram 

selecionadas 502 empresas, sendo 22 delas estatais e as outras 480 não estatais que 

apresentaram informações no período de 2014 a 2018 na base de dados do sistema 

Economática e tiveram ações negociadas na BOVESPA. Os procedimentos econométricos 

com dados de painel abrangeram testes empíricos utilizando técnicas, diferenças em 

diferenças, do MQO (Mínimos Quadrados Ordinários), Efeitos Aleatórios e o Escore de 

Propensão (Propensity Score Matching - PSM). Os resultados apresentados mostram que não 

há evidências que confirmem a hipótese testada, ou seja, não houve melhora nos resultados 

das empresas estatais após a implementação da nova lei das estatais com as práticas de 

governança corporativa, sendo alguns testes com impacto negativo nas variáveis analisadas. 

Algumas razões podem ser a morosidade no setor público brasileiro, corrupção, o longo prazo 

para implementação da Lei e a existência prévia de algumas práticas da governança 

corporativa, devido a outras Leis previamente estabelecidas. 

 

Palavras-chave: Lei das Estatais; Governança corporativa; Teoria de Agência; Q de Tobin; 

ROA; ROE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	
	

ABSTRACT 

This study, based on Agency Theory and Corporate Governance, searched for evidences of 

improvement in the Brazilian state-owned companies’ performances after the establishment of 

the new corporate governance law for this concerned field. To reach this goal, the variables of 

the companies’ performances were analyzed in comparison to other companies listed on the 

São Paulo Stock Exchange (BOVESPA). To build the sample, 502 companies were selected 

being 22 state-owned and 480 privates, which presented information from 2014 to 2018 from 

the Economática system database and had their stocks traded in BOVESPA. The econometric 

procedures with panel data comprehended empirical tests by applying techniques, the 

differences-in-differences method, Ordinary Least Squares Method (OLS), Random Effects 

and Propensity Score Matching (PSM). The results show that there is no evidence to confirm 

the tested hypothesis, that is, there was no improvement in the results of Brazilian state-

owned companies after the implementation of the new law by the corporate governance 

standards, and some tests even had a negative impact on the variables analyzed. Some reasons 

may be due to the slowness in the Brazilian public sector, corruption, the extended time for 

the law establishment and the previous adoption of some corporate governance practices, due 

to some previous established laws. 

 

Keywords: State-owned Companies Law; Corporate Governance; Agency Theory; Tobin’s 

Q; ROA; ROE 
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1 INTRODUÇÃO 

O tema Governança Corporativa tem conquistado relevância nos últimos anos no 

ambiente corporativo, por se tratar das melhores práticas de gestão e administração, 

principalmente nas economias desenvolvidas, visto o ambiente competitivo em que as 

companhias se encontram. Segundo o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) 

(2015), a governança corporativa é o sistema pelo qual as empresas são organizadas, dirigidas 

e monitoradas, envolvendo conselhos de administração, diretoria, órgãos de fiscalização e 

controle. Com o objetivo de gerar uma maior transparência, hoje, mostra-se fundamental para 

todas as empresas em maior ou menor intensidade a implementação de práticas e novos 

sistemas de gestão e governança.  

A importância da governança corporativa, vista como uma tendência para todas as 

organizações, visa alinhar os interesses entre empresas e stakeholders1. Além disso, a 

ausência dessa prática interfere no crescimento dos lucros e no bem-estar das empresas como 

um todo, desde seus funcionários até seus consumidores. A governança se mostra necessária 

em países desenvolvidos, mas ainda mais em economias em transição, com a intenção de 

alocar o capital nas empresas mais lucrativas e prover mais disciplina nas gestões das 

empresas.  

No caso brasileiro, notamos uma preocupação cada vez maior com os stakeholders, 

principalmente os acionistas para conhecimento e entendimento das práticas de gestão e 

governança praticados pela empresa. Outrossim, a realidade brasileira possui muita assimetria 

de poder, pois os poderes ficam concentrados nas mãos de poucos agentes econômicos, ou 

seja, os acionistas majoritários (BERTUCCI et al., 2006). 

Dessa forma, na busca de um alinhamento, principalmente com as empresas privadas 

de capital aberto, a Lei 13.303, mais conhecida como “Lei das Estatais” ou “Lei de 

Responsabilidade das Estatais” foi aprovada no Brasil. Seu principal objetivo é aprimorar as 

práticas da governança corporativa nas empresas estatais, através da adoção de exigências já 

empregadas em empresas privadas. 

Nesse sentido, este trabalho busca compreender e avaliar, analisando os aspectos da 

governança corporativa e abordando a teoria de agência, em que medida a nova Lei 13.303, 

																																																													
1	O termo Stakeholders se refere às partes interessadas de uma empresa.  
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também conhecida como “Lei das Estatais”, está, de alguma forma, relacionada com um 

aumento da rentabilidade das empresas estatais.  

Tendo em vista a importância da governança corporativa como diferenciação entre as 

empresas e, por consequência, uma maior valorização e atratividade para novos investidores, 

o trabalho aborda um tema atual e de extrema relevância no âmbito das empresas estatais que, 

em meio aos últimos anos, passaram por transformações em seus modelos de governança 

corporativa, visando melhoria e foco nos serviços de suporte à gestão mais eficiente e 

transparente. 

Como objetivos específicos, têm-se: analisar comparativamente dois grupos, os 

afetados e os não afetados com a mudança; e verificar, através de testes estatísticos, se as 

empresas estatais tiveram impacto com a Lei 13.303. 

De acordo com esses objetivos, tem-se a pergunta de pesquisa, que é: Houve melhora 

no desempenho das empresas estatais após a implantação da nova Lei 13.303 que implantou a 

governança corporativa nas empresas de controle estatal? 

Ademais, além desta introdução, este presente trabalho apresenta mais quatro 

capítulos. O capítulo seguinte se refere ao referencial teórico, dividido entre três tópicos, o 

primeiro sobre a Teoria de Agência, o segundo sobre as definições de governança corporativa 

e o terceiro sobre a nova Lei das estatais. Estes três tópicos abordam os referidos assuntos 

através de visões e trabalhos de autores diferenciados, juntamente com todas as definições de 

governança, bem como sua importância, princípios, diretrizes, além de abordar, também, 

estudos prévios sobre a governança corporativa no Brasil e em empresas estatais. O terceiro 

capítulo se refere à metodologia do trabalho, e está dividido em seis tópicos, explicando o 

método de Diferenças em Diferenças (DD) que foi utilizado, as empresas que foram 

analisadas, de acordo com a Bolsa de Valores de São Paulo (BOVESPA), entre os anos de 

2012 a 2018, e os testes estatísticos que foram aplicados.  

O quarto capítulo se refere à discussão dos resultados, de acordo com todos os testes 

aplicados, tais como os indicadores de performance Q de Tobin, Return on Equity (ROE), ou 

seja, o retorno sobre o patrimônio líquido e Return on Assets (ROA) o retorno sobre os ativos. 

Finalmente, o quinto e último capítulo apresenta as considerações finais deste trabalho, 

retomando os principais resultados e suas discussões, além de também apresentar sugestões 

para trabalhos futuros, seguindo essa mesma linha. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 Teoria de Agência 

O conflito de agência na Governança Corporativa denota de um tipo de custo 

decorrente de conflitos existentes nas organizações, tratando de divergências dos stakeholders 

(ROSS et al., 2002). Existe a busca dos indivíduos pela maximização dos seus próprios 

interesses. O fato de entendermos o conflito de agência tem sua relevância principal na 

implantação da governança corporativa no ambiente estatal, buscando minimizar os 

problemas e conflitos decorrentes. 

Armour et al. (2009) identificam três problemas genéricos de agente-principal que 

surgem nas firmas comerciais. O primeiro envolve o conflito entre os proprietários e gerentes. 

Nesse caso, os proprietários são os principais e os gerentes são os agentes. O problema está 

em garantir que os gerentes respondam aos interesses dos proprietários, em vez de buscar seus 

próprios interesses. O segundo problema de agência envolve o conflito entre os proprietários 

que possuem a maioria ou o controle acionário da empresa e os proprietários minoritários ou 

não controladores. Os proprietários não controladores podem ser considerados os principais e 

os controladores como agentes, e a dificuldade está em assegurar que os primeiros não sejam 

expropriados pelos segundos. O terceiro problema de agência envolve o conflito entre a 

própria empresa (agente) - incluindo, particularmente, seus proprietários - e as outras partes 

com quem a empresa contrata (principais), como credores, funcionários e clientes.  

Neste caso, os principais têm dificuldades em assegurar que a empresa não se 

comporta de maneira oportunista expropriando credores, explorando trabalhadores ou 

enganando consumidores. Em cada um dos problemas acima, o desafio de assegurar a 

responsividade dos agentes é maior quando existem vários principais com preferências 

heterogêneas, o que eleva os custos de coordenação, que inibirão sua capacidade de se 

envolver em ações coletivas. 

Jensen e Meckling (1976) partem da noção de agente maximizador de utilidade 

(satisfação) para analisar o efeito da equidade externa sobre os custos de agência comparando 

o comportamento de um gerente quando ele possui 100% dos direitos residuais de uma 

empresa em relação ao seu comportamento quando ele vende uma parte desses direitos a 

agentes externos. Sua atenção está restrita a apenas uma pequena parte do problema agência - 
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a análise dos custos de agência gerados pelos acordos contratuais entre os proprietários e a 

alta administração da corporação. 

Se ambas as partes no relacionamento são maximizadores de utilidade, há uma boa 

razão para acreditar que o agente nem sempre age no melhor interesse do principal. O 

principal pode limitar as divergências de seu interesse, estabelecendo incentivos adequados 

para o agente e incorrer em custos de monitoramento destinado a limitar desvio de 

comportamento do agente. Além disso, pode também pagar ao agente para gastar recursos 

(custos de vinculação) para garantir que ele não tomará certas ações que prejudicariam o 

principal. Geralmente, é impossível para o principal ou agente a custo zero garantir que o 

agente tome decisões de acordo com os interesses principal.  

Na maioria das relações de agência, o principal e o agente incorrerão em custos 

positivos de monitoramento e cumprimento (não pecuniários e pecuniários). Ainda assim, 

haverá desvios de comportamento por parte do agente. O equivalente em dólares da redução 

do bem-estar experimentado pelo principal, em função dessa divergência, também é um custo 

da relação de agência, referido como custo como a “perda residual”. Os custos de agência são 

definidos como a soma de: (i) os gastos de monitoramento pelo diretor; (ii) os gastos de 

vinculação pelo agente, (iii) a perda residual. 

Outrossim, Jensen (1983) busca explicar a sobrevivência das organizações 

caracterizadas pela separação entre “propriedade” e “controle”. A hipótese formulada pelo 

autor é de que as estruturas contratuais dessas organizações separam a ratificação e o 

monitoramento da iniciação e implementação das decisões. Primeiro, são analisados os fatores 

que tornam eficiente a combinação de gerenciamento de decisões, controle de decisão e risco 

residual. Em seguida, são analisados os fatores que tornam eficiente a separação dessas três 

funções. 

Segundo Jensen (1983), quando é eficiente combinar funções de gerenciamento de 

decisão e controle em um ou alguns agentes, torna-se eficiente controlar os problemas de 

agência entre aqueles que possuem os proprietários e tomadores de decisão, restringindo os 

direitos residuais aos próprios, os tomadores de decisão. Empresas proprietárias, pequenas 

parcerias e corporações fechadas observadas em atividades de produção e serviços de pequena 

escala são exemplos que suportam essa hipótese. Essas organizações são todas caracterizadas 

por sistemas de decisão concentrados e direitos residuais restritos a agentes de decisão.  
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O controle dos problemas de agência de tais sistemas de decisão difusa é, então, 

alcançado de forma eficiente separando-se a ratificação e o monitoramento de decisões 

(controle de decisão) da iniciação e implementação (gerenciamento de decisões). A eficiência 

de tais sistemas de decisão é sustentada por estruturas de incentivo que recompensam os 

agentes tanto para iniciar e implementar decisões quanto para ratificar e monitorar o 

gerenciamento de decisões de outros agentes.  

Ademais, a separação entre o gerenciamento de decisões e o controle de decisões em 

todos os níveis da organização ajuda a controlar os problemas de agência, limitando o poder 

de agentes individuais de expropriar os interesses dos detentores de direitos residuais. Assim, 

a difusão e a separação do gerenciamento e controle de decisões têm valor de sobrevivência 

em organizações complexas, porque permitem que valiosos conhecimentos específicos sejam 

usados nos pontos do processo de decisão, onde são mais relevantes, e porque ajudam a 

controlar os problemas de direitos residuais difusos. 

2.2 Definições de governança corporativa 

Não existe uma definição precisa de governança corporativa. Babic (2003) divide as 

definições existentes em dois grupos: as restritas e as amplas. Nas definições restritas, a 

governança corporativa é vista como arranjos internos às corporações, enquanto a definição 

mais ampla inclui também arranjos externos à corporação no âmbito das instituições públicas.  

A definição original de governança corporativa da Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE) estaria incluída dentro das definições restritas:  

Governança corporativa é o sistema pelo qual as corporações de negócios são 
direcionadas e controladas. A estrutura de governança corporativa especifica a 
distribuição de direitos e responsabilidades entre os diferentes participantes da 
corporação, como conselho, gerentes, acionistas e outras partes interessadas, e define 
as regras e procedimentos para a tomada de decisões sobre assuntos corporativos. Ao 
fazer isso, também fornece a estrutura por meio da qual os objetivos da empresa são 
definidos e os meios para atingir esses objetivos e monitorar o desempenho. (OCDE, 
1999). 

No entanto, a própria OCDE também fornece uma definição ampla:  

Governança corporativa refere-se às instituições públicas e privadas, incluindo leis, 
regulamentos e práticas comerciais aceitas, que juntas governam o relacionamento, 
em uma economia de mercado, entre gestores corporativos e empreendedores, por um 
lado, e aqueles que investem recursos em corporações, por outro. (OECD, 2001). 
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Marques (2007) considera que a governança corporativa possui quatro atividades 

principais: ação executiva relativa ao envolvimento em decisões executivas cruciais; a 

direção, referente à formulação da direção estratégica da organização a longo prazo; 

supervisão, que lida com a monitorização e vigilância da performance da gerência; e 

accountability, que se refere à identificação e reconhecimento das responsabilidades de cada 

envolvido. 

2.2.1 Importância da governança corporativa 

O sistema de governança corporativa, que vigora nos países desenvolvidos, é fruto de 

um processo histórico que desenvolveu gradualmente por séculos, culminando em uma 

complexa rede de instituições que consiste em leis, regulações, política, instituições públicas, 

associações profissionais e códigos de ética (CIPE, 2002; BABIC, 2003). Nas economias em 

transição, em que ainda perduram complexas estruturas de propriedade corporativa, fraco 

sistema legal e judiciário, instituições ausentes ou pouco desenvolvidas e escassas 

capacitações humanas, ainda são inexistentes diversos elos deste sistema (YEAGER, 1999; 

BABIC; JANOSEVIC, 2001a; BABIC, 2003).  

A ausência da governança corporativa dificulta que as corporações possam gerar lucro 

e contribuir para o bem-estar social com máxima efetividade (BABIC, 2003; GONÇALVES, 

2005). A disciplina dos gestores pela governança corporativa resulta na alocação eficiente dos 

recursos. Nas economias em transição, ela é duplamente importante. Primeiro, devido à 

escassez de poupança nesses países, é ainda mais importante que o capital seja alocado nas 

empresas mais lucrativas. Segundo, devido à maior imperfeição de mecanismos de mercado, 

como o mercado de ações e o sistema financeiro, a governança corporativa se apresenta como 

um mecanismo adicional para disciplina e controle dos gestores. 

Por outro lado, a extensão com que a governança corporativa é utilizada dentro das 

instituições é um fator de influência sobre as decisões de investimento, sendo elemento 

importante para a atração de capital externo (BABIC, 2003). Boas práticas de governança 

corporativa também ajudam no ganho de confiança de investidores domésticos, reduzindo o 

custo de capital e dando acesso à formas de financiamento mais estáveis (HOLLY; WEIL, 

1999). 

A realidade brasileira é caracterizada pela elevada concentração da propriedade das 

companhias abertas nas mãos de poucos agentes econômicos (BERTUCCI et al., 2006). Isso 
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produz assimetrias de poder sobre o sistema de decisões estratégicas das corporações entre 

acionistas controladores ou majoritários sobre aqueles minoritários. A Lei das SAs (Artigo 

118) permite que acionistas firmem pactos formais ou acordos de acionistas, o que lhes 

confere poder político suficiente para controlar companhias (BERTUCCI et al., 2006). Assim, 

o grande conflito de agência ocorre, nas companhias nacionais, entre os acionistas 

majoritários (acionistas controladores) e os minoritários. Portanto, as práticas de governança 

corporativa no Brasil têm grande relevância para a relação da companhia de capital aberto 

com seus stakeholders, mas muito especialmente com aqueles que não detêm o mesmo poder 

de influência sobre as decisões estratégicas. 

A importância da governança corporativa também pode ser vista de forma mais ampla, 

trazendo benefícios não apenas no nível da firma e dos investidores, mas também para o 

crescimento econômico sustentável do país. Yamamoto e Almeida Prado (2003, p. 43) 

afirmam que:  

É consenso entre os agentes que a governança corporativa é muito importante para a 
credibilidade e o crescimento econômico das empresas e dos países, 
independentemente do modelo a ser adotado. Percebe-se, hoje, que as falhas de gestão 
de uma companhia, além de vultosos prejuízos que podem causar aos acionistas, 
podem colocar em risco a credibilidade do mercado como um todo, com reflexos 
imprevisíveis sobre o nível de atividade econômica em geral.  (YAMAMOTO; 
ALMEIDA PRADO, 2003, p. 43).  

2.2.2 Fatores que influenciam o desenvolvimento da governança corporativa 

Babic (2003) enfatiza que o desenvolvimento da governança corporativa é 

influenciado pelas características históricas e culturais de cada país e de seu sistema político. 

Dessa maneira, a governança corporativa se torna variável, ou seja, se transforma e é 

modelada de acordo com as necessidades de cada país (SHLEIFER; VISHNY, 1997).   

A governança corporativa requer normas legais coerentes e rígidas, o que necessita a 

participação efetiva dos formuladores de políticas econômicas. Além disso, é importante que 

existam sistemas para recrutar, treinar e recompensar gerentes profissionais com altos padrões 

de competência, ética e responsabilidade (BABIC, 2003). 

Nas economias em transição existem quatro fatores fundamentais para o 

desenvolvimento de uma governança corporativa sólida: (i) criação da corporação privada, 

derivada da transformação econômica para a economia de mercado; (ii) alocação eficiente do 

capital e desenvolvimento dos mercados financeiros; (iii) atração de investimento externo; 

(iv) avanço do processo de desenvolvimento nacional (YOUNG et al, 2002; BABIC, 2003). 
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A globalização financeira com a influência dos investidores internacionais e dos 

mercados de capitais contribuiu para a convergência de diferentes práticas de governança 

corporativa e para a implantação dos padrões (BABIC, 2003). Outrossim, a abertura da 

economia, o processo de privatização de empresas estatais, o aumento de investimentos 

estrangeiros diretos e indiretos, o desenvolvimento do mercado de capitais e a intensificação 

das negociações das ações de empresas brasileiras nas principais bolsas internacionais estão 

entre os principais fatores associados ao desenvolvimento de boas práticas de governança 

corporativa recentemente no Brasil (BERTUCCI et al., 2006).  

De acordo com Bertucci et al. (2006), dentre as mais importantes iniciativas com 

vistas a implementar boas políticas e práticas de governança no Brasil estão: a reformulação 

da Lei das SAs, a criação e atuação do IBGC, a criação do Novo Mercado e dos Níveis 1 e 2 

de governança corporativa da BOVESPA e o maior destaque dado à atuação dos investidores 

institucionais que atuam nos fundos de pensão e no portfólio dos bancos comerciais. 

2.2.3 Princípios e diretrizes de governança 

A OCDE (2015) estabelece seis princípios de governança corporativa a serem seguidos 

para a aplicação de boas práticas: 

● Assegurar a base de um marco efetivo de governança corporativa que promova a 

transparência, mercados justos e a alocação eficiente dos recursos;	

● Proteger e facilitar o exercício dos direitos dos acionistas e assegurar o tratamento 

equitativo de todos os acionistas;	

● Fornecer incentivos sólidos em toda a cadeia de investimento, incluindo investidores 

institucionais, bolsas de valores e outros intermediários;	

● Reconhecer os direitos do público estabelecidas por lei, ou através de acordos mútuos, 

e incentivar a cooperação ativa entre empresas e o público relevante na criação de 

riqueza, empregos e sustentabilidade de empresas financeiramente sólidas;	

● Assegurar que a divulgação precisa seja feita de todos os assuntos pertinentes da 

corporação;	

● Garantir a orientação estratégica da empresa, o monitoramento efetivo da gestão pelo 

conselho e responsabilidade do conselho para a empresa e os acionistas.	
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Marques (2007) apresenta outros princípios incluídos atualmente como resultado da 

evolução da prática nas organizações:  métodos alternativos de solução de conflitos, 

responsabilidade social da empresa, políticas de e-governance2 e o meio ambiente das 

empresas. 

No âmbito do setor público, Barret (2003) indica seis princípios que o setor público 

deveria aderir, necessários para o desenvolvimento de boas práticas de governança, sendo três 

destes passos ligados às qualidades pessoais de cada indivíduo dentro da empresa:  liderança, 

integridade e compromisso. Já os outros três estão ligados à gerência, pois são: 

responsabilidade, integração e transparência.  

Butler (1999) lista alguns aspectos práticos relacionados às boas práticas de governança 

corporativa nas instituições públicas:  

• Separação dos papéis do Presidente e do Diretor Executivo; 

• Conselho com a maioria de diretores não-executivos; 

• Criação de comitê de auditoria com membros não-executivos; 

• Proteção da independência dos auditores externos; 

• Manutenção de padrões de relatórios financeiros; 

• Adoção de códigos de ética da organização; 

• Instruções para conduta dos diretores, que particularmente prevejam a inexistência de 

conflitos e divulguem os benefícios; 

• Identificação do risco e gestão do risco. 

2.2.4 Mecanismos de governança corporativa 

Dentro do conceito mais amplo de governança corporativa, seus mecanismos podem 

ser internos ou externos às empresas. Babic (2003) aponta quatro mecanismos internos: (i) 

concentração da propriedade, que representa o caso em que os proprietários influenciam 

diretamente a estratégia corporativa e definem o time de principais gestores; (ii) conselho 

administrativo, em que os proprietários delegam seus direitos ao conselho; (iii) estratégia de 
																																																													
2 Electronic governance ou e-governance é o termo utilizado para representar a aplicação da tecnologia de 
informação voltada aos serviços governamentais, tais como informações, transações, prestações de contas, entre 
outros.  
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remuneração dos gestores, que assegura remuneração e incentivos aos gestores compatíveis 

com a maximização do preço das ações; (iv) estrutura organizacional multidivisional, no caso 

em que a divisão organizacional da empresa é desenhada de forma a controlar as decisões 

estratégicas dos gestores.  

Enquanto isso, os mecanismos externos são compostos por instituições e políticas que 

asseguram maior transparência, monitoramento e disciplina para as corporações. Entre eles 

estão a estrutura legal para a política de concorrência, o mecanismo legal para fazer valer os 

direitos dos acionistas, o sistema de contabilidade e auditoria, a regulação do sistema 

financeiro, o sistema de falências e o mercado para controle corporativo. O mercado de 

controle corporativo refere-se a um grupo de potenciais proprietários que atacam empresas 

subvalorizadas, a fim de mudar funcionários ineficientes da alta e melhorar a posição 

competitiva da empresa. 

2.2.5 Modelos de governança corporativa  

Bertucci et al. (2006) identifica, na literatura acadêmica, quatro modelos de 

governança corporativa: modelo financeiro, modelo dos públicos relevantes (stakeholders), 

modelo político e o modelo de procuradoria. No âmbito do modelo financeiro, discute-se o 

conflito entre proprietários e administradores, preconizando o retorno financeiro dos 

investidores. Este modelo se baseia na teoria da agência desenvolvida inicialmente por Berle e 

Means (1932) e posteriormente fundamentada por Jensen e Meckling (1976).  

O modelo dos públicos relevantes (stakeholders) emergiu da pesquisa conduzida por 

Clarkson (1995) sobre desempenho social corporativo. Nesse modelo, a sobrevivência das 

corporações depende da habilidade dos administradores para criar valor suficiente para cada 

grupo de stakeholders - acionistas, empregados, clientes, fornecedores.  O modelo político 

tem sido abordado por autores como Pound (1992), Hawley e Williams (2000), Turnbull 

(1997) e La Porta et al. (1999; 2000). Este modelo enfatiza o papel do contexto institucional e 

das políticas públicas na alocação de poder entre proprietários, administradores e demais 

públicos relevantes.  

Ademais, o modelo de procuradoria, contemplado por autores como Pound (1995), 

Hawley e Williams (2000) e Turnbull (1997), enfatiza a importância da competência 

executiva para a rentabilidade e o sucesso da organização. O debate sobre governança 

corporativa neste modelo está centrado nos administradores e na necessidade de delimitar sua 
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atuação. Os conceitos de maximização esclarecida de valor (enlightened maximization value) 

e da teoria esclarecida dos públicos relevantes (enlightened stakeholders theory), propostos 

por Jensen (2001), absorvem grande parte da estrutura dos modelos financeiro e dos públicos 

relevantes.  

Ambos consideram as demandas desses públicos, ao mesmo tempo em que 

privilegiam a maximização de valor de mercado a longo prazo da empresa, entendido como 

um relevante objetivo organizacional. Yamamoto e Almeida Prado (2003) identificam uma 

tendência mundial de convergência entre o modelo financeiro e o dos públicos relevantes, 

consistente com a proposição de Jensen (2001). 

2.2.6 Governança corporativa no Brasil 

No Brasil, a evolução iniciada em meados da década de 90, com o início das 

privatizações, bem como a globalização já presente, deu início a uma nova fase nas empresas 

brasileiras, passando o controle estatal para uma fase de controle mais compartilhada e 

competitiva. 

Na perspectiva de institutos brasileiros que se dedicam ao estudo de governança 

corporativa, esta é um instrumento a ser utilizado para atender aos interesses de públicos 

distintos (BERTUCCI et al., 2006). Suas definições não excluem o papel de atores externos às 

empresas. De acordo com a Comissão de Valores Imobiliários (CVM) (2002, p. 1), a 

governança corporativa “é o conjunto de práticas que tem por finalidade otimizar o 

desempenho de uma companhia ao proteger todas as partes interessadas, tais como 

investidores, empregados e credores, facilitando o acesso ao capital”. Para o IBGC (2004, p. 

19), “governança corporativa é o sistema pelo qual as organizações são dirigidas, monitoradas 

e incentivadas, envolvendo os relacionamentos entre proprietários, Conselho de 

Administração, Diretoria e órgãos de controle”. 

Segundo o IBGC, a evolução do mercado de capitais, bem como as mudanças no 

ambiente organizacional das empresas tem trazido à tona alguns pontos frágeis dos sistemas 

de governança, ressaltando assim a necessidade real de implementação de práticas de 

governança corporativa. No Brasil, alguns pontos foram fundamentais na evolução, tais como 

a nova Lei das SAs, a CVM e o próprio IBGC, que tratam dos mecanismos para que as 

empresas adotem práticas de governança adequadas. No contexto de transformações ocorridas 

nos últimos anos, a governanças corporativa tem um papel fundamental de manter alinhadas 
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as práticas de gestão e competitividade das empresas. 

O IBGC é o responsável pela criação do Código de Melhores Práticas de Governança 

Corporativa, documento que aborda as práticas e recomendações para as empresas sobre o 

tema de governança corporativa. 

A Lei das SAs, surge como um dos melhores pontos para favorecer o fortalecimento e 

desenvolvimento do mercado de capitais no país, bem como a CVM (2015), no qual são 

apresentadas informações além das demonstrações financeiras e resultados das empresas. 

No caso da BOVESPA, sabendo da importância da governança corporativa para o 

desenvolvimento do mercado de capitais no Brasil, foi criado um detalhamento entre os níveis 

de informações apresentadas pelas empresas, classificando-as e gerando credibilidade e, como 

consequência, elevando o valor de mercado das empresas.  

O quadro abaixo apresenta as diferentes classificações das empresas pela BOVESPA: 

Quadro 1 – Classificações das Empresas pela BOVESPA 
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Fonte: site BMF BOVESPA (http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/listagem/acoes/segmentos-de-

listagem/sobre-segmentos-de-listagem/) 

2.2.7 Sistemas de governança corporativa aplicados nos países desenvolvidos 

Siffert Filho (1998), Rabelo e Silveira (1999) e Babic (2003) identificam que as 

economias desenvolvidas aplicam dois diferentes sistemas de governança corporativa para 

lidar com o problema de agência entre proprietários e gestores: o sistema insider e o sistema 

outsider. O sistema insider é característico da Europa continental e do Japão, e é caracterizado 

por um mercado de ações menos desenvolvido e maior concentração dos proprietários com o 

controle das empresas exercido por um pequeno grupo de acionistas. As empresas que são 

controladas por insiders têm como vantagem o fato de que estes têm o poder e o incentivo 

para monitorar de perto a administração, minimizando, assim, o risco de má administração e 

fraude.  

Além disso, os insiders tendem a manter seus investimentos em uma empresa por 

longos períodos (devido aos direitos de propriedade e controle que possuem) e, portanto, 

tendem a apoiar decisões com benefícios a longo prazo, em oposição às decisões que visam 

maximizar os ganhos apenas de curto prazo para a empresa. Por outro lado, proprietários 

dominantes e ou detentores de votos podem formar conluio com a administração para 

expropriar ativos às custas dos acionistas minoritários ou usar seu poder para influenciar as 

decisões do conselho que podem beneficiá-los diretamente às custas das demais partes 

interessadas. 

Com relação ao sistema outsider (ou modelo de mercado), característico dos Estados 

Unidos e Reino Unido, em oposição ao anterior, este é caracterizado pela propriedade difusa 

com grande número de proprietários detentores de pequenas parcelas de cada empresa. O 

modelo é pautado em um mercado de capitais bem desenvolvido e com elevada liquidez. 

Pequenos acionistas são chamados outsiders porque têm pouco incentivo para monitorar de 

perto as atividades da empresa e tendem a não se envolver em decisões estratégicas. Por isso, 

eles são considerados “forasteiros”. Proprietários de sistemas outsiders contam com membros 

independentes do conselho administrativo para monitorar e controlar o comportamento dos 

gestores.  

Como resultado, os sistemas externos são considerados mais responsáveis e menos 

corruptos, e tendem a fomentar mercados de capitais líquidos. Como desvantagens, os 
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outsiders tendem a se interessar pela maximização do lucro no curto prazo que pode entrar em 

conflito com o desempenho da empresa no longo prazo. Além disso, as mudanças de 

propriedade são mais frequentes, o que gera mais instabilidade à empresa.  

De acordo com Carati e Tourani Rad (2000) e Babic (2003), estudos apontam para a 

convergência gradual dos dois sistemas de governança. O modelo outsider inclui dois grupos 

de mudanças: mudanças no controle de mercado da aquisição hostil para uma reestruturação 

lenta e gradual e papel mais ativo dos investidores institucionais no controle da empresa. No 

modelo interno, as mudanças se referem ao desenvolvimento dos mercados financeiros, ao 

crescente controle de mercado das empresas e à ênfase no conceito de criação de valor para os 

acionistas.  

2.2.8 Governança corporativa aplicados ao setor público 

Marques (2007) desenvolve a aplicação dos princípios da governança corporativa no 

setor público de Portugal, usando como exemplo o setor universitário do país. Dentre aspectos 

importantes destacados no nível nacional, está a reforma realizada pelo Tribunal de Contas de 

Portugal, que exigiu novas e melhores práticas de governança com a uniformização dos 

critérios de contabilização, gestão orçamental descentralizada, centralização e integração da 

informação, centralização dos recursos financeiros e informatização de todas as etapas.  

As novas regras conferiram ao gestor público mais competências e, 

concomitantemente, maior responsabilidade. Paralelamente, verificou-se que o Tribunal de 

Contas operou um conjunto de reformas, relacionadas com novas modalidades de controle 

prévio e de responsabilização que obrigaram a adoção de novas melhores práticas, como a 

realização de auditorias nos serviços públicos pelo Tribunal de Contas e por empresas de 

auditoria, especificamente contratadas para o efeito. No caso do setor universitário, a 

realização de auditorias regulares por empresas com reconhecido mérito é instituída desde 

1997.   

As empresas públicas, incluindo as universidades são obrigadas a apresentar, desde 

2004, um conjunto de informações financeiras, como a informação sobre os fundos de maneio 

existentes na universidade e contas consolidadas. Além disso, o anteprojeto da lei de 

autonomia universitária de 2007 prevê novas formas de governo para as instituições 

universitárias, como o novo modelo de designação do reitor entre os professores ou outras 

pessoas de reconhecido mérito e as alterações no conselho diretivo das faculdades cuja função 
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será delegada a um diretor coadjuvado por vice-diretores. Destacou-se, ainda, o processo de 

certificação de qualidade das universidades. A autora conclui que boas práticas da governança 

corporativa estão a ser adotadas não só pelas universidades, mas também por outras entidades 

públicas.  

Outrossim, o estudo do IFAC (2001) define princípios e recomendações comuns 

relativos à governança de entidades do setor público com o objetivo de fornecer orientação 

para auxiliar órgãos diretivos de entidades do setor público a desenvolver ou revisar suas 

práticas de governança de forma a capacitá-los a operar de maneira mais eficaz, eficiente e 

transparente. 

Em praticamente todas as jurisdições, o setor público desempenha um papel 
importante na sociedade e a governança eficaz no setor público pode incentivar o uso 
eficiente dos recursos, fortalecer a responsabilidade pela administração desses 
recursos, melhorar a gestão e a prestação de serviços e, assim, contribuir para 
melhorar a vida da população. A governança eficaz também é essencial para construir 
a confiança nas entidades do setor público - o que é necessário para que as entidades 
do setor público sejam eficazes no cumprimento de seus objetivos. (IFAC, 2001, p. 
1). 

 

Barret (2003) descreve os principais elementos da governança no setor público. Um 

elemento da governança no setor público envolve "governança pública" e inclui os sistemas 

de prestação de contas aos Ministros e, por sua vez, ao Legislativo. Isso frequentemente ditará 

as estruturas de gerenciamento de alto nível de uma entidade do setor público. A missão 

principal, visão e objetivos para os órgãos públicos também são frequentemente estabelecidos 

neste nível. Independentemente de qual estrutura é usada, o autor defende que a boa 

governança corporativa no setor público e privado requer: 

● Uma identificação clara e articulação das definições de responsabilidade;	

● Uma compreensão real das relações entre stakeholders e as pessoas encarregadas de 

gerenciar seus recursos e entregar seus resultados; 	

● Apoio da gerência, particularmente do topo de uma organização.	

	

IFAC (2001) redefine os princípios de governança corporativa para refletir o contexto 

do setor público. A abertura necessária para garantir que stakeholders possam ter confiança 

nos processos de tomada de decisão e nas ações das entidades do setor público, na gestão de 

suas atividades e nos indivíduos dentro delas. Ser aberto através de consulta significativa com 

as partes interessadas e comunicação de informações completas, precisas e claras, leva a uma 

ação eficaz e oportuna, e resiste ao escrutínio necessário. A integridade baseia-se na 
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honestidade e objetividade e nos altos padrões de propriedade e probidade na administração 

dos recursos públicos. Depende da eficácia da estrutura de controle e dos padrões pessoais e 

profissionalismo dos indivíduos dentro da entidade. 

Em seguida, Barret (2003) discute elementos importantes para a efetiva 

implementação da governança corporativa no setor público, principalmente no que concerne 

aos conselhos e conformidade (compliance). Conselhos executivos são fundamentais para a 

construção ou renovação da governança corporativa da agência. A escolha de membros do 

conselho deve priorizar indivíduos de diferentes formações, multi-qualificados, experientes 

em diversas áreas de negócios, preparados para atualizar seus conhecimentos, flexíveis, 

analíticos e preparados para monitorar e avaliar suas capacidades individuais ou coletivas.  

Além disso, enfatiza a adoção de uma revisão anual formal do conselho com a 

introdução de medidas formais de desempenho. Ainda, medidas que garantam a 

independência do Conselho são importantes para garantir a conformidade com a legislação e 

as políticas do Governo e alcançar os resultados acordados. Quanto à conformidade, Barret 

(2003) aponta algumas das questões que o setor público deve considerar em uma estrutura de 

conformidade: manter os valores e a ética das agências governamentais; orientação sobre 

políticas, procedimentos, processos, princípios e tarefas; garantir e manter a privacidade; fazer 

cumprir controles de segurança e fraude; assegurar o cumprimento legislativo, conforme 

necessário; gestão fiscal; gestão de contratos; gerenciamento de riscos; e garantia de 

qualidade. 

Em particular, a atenção aos princípios de governança corporativa neste contexto, 

requer àqueles envolvidos: identificar e articular suas responsabilidades e seus 

relacionamentos; considerar quem é responsável por quê, a quem e quando; definir metas e 

medidas de desempenho não ambíguas; assegurar que haja avaliações independentes 

periódicas; cultivar novos valores, identificar bolsões de conhecimento relevantes e vincular 

mentores a gerentes; e reconhecer o relacionamento que existe entre as partes interessadas e 

as pessoas encarregadas de gerenciar recursos e fornecer resultados. 

2.2.9 Governança corporativa nas empresas estatais brasileiras 

Filho e Picolin (2008) analisam a proposta de diretrizes para melhores práticas de 

governança corporativa nas empresas estatais do Brasil, apresentada em 2005 pela OCDE, 

baseada nas diretrizes de 2004 para empresas privadas. Nesse âmbito, os autores abordam a 
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questão dos parâmetros parecidos de governança corporativa que empresas públicas e 

privadas possuem, além de discutir sobre as adaptações que foram realizadas na proposta para 

empresas estatais e as necessidades de atualizações da governança em ambos os setores: 

privado e público. 

De acordo com a perspectiva dos autores, a governança corporativa funciona como um 

sistema, facilitando o entendimento e controle dos investidores sobre as empresas nas quais 

eles participam. No Brasil, as definições de governança são similares às apresentadas pela 

OCDE em 2004, ou seja, o foco é na administração da empresa, na melhoria de sua 

performance e na proteção às partes interessadas. Além disso, a governança surgiu como uma 

estratégia para melhorar as empresas e seus governos, a fim de evitar conflitos entre partes 

distintas, provendo um equilíbrio de direitos. Com isso, o governo, a sociedade e os 

empregados são beneficiados, respectivamente, com relação a um maior fluxo de 

investimentos externos, ao aumento da arrecadação de impostos e empregos, e a maior 

participação, meritocracia e desenvolvimento profissional. 

Ademais, os autores abordam a questão que os princípios da governança corporativa 

são iguais tanto no setor público quanto no privado, havendo apenas algumas distinções no 

setor público, o que faz com que a governança deva se adequar, como, por exemplo: 

“empresas estatais estão sujeitas a restrições mais brandas em termos orçamentários” (FILHO; 

PICOLIN, 2008), elas não possuem tanta concorrência com outras empresas, especialmente 

do setor privado, as diretrizes da transparência na prestação de contas é diferente das 

empresas privadas, pois são focadas nos gastos públicos, e, por fim, não há apenas um 

proprietário, mas vários proprietários com propósitos distintos. Por conseguinte, a proposta 

feita pela OCDE em 2005, esteve sujeita a muitas implicações, mesmo sendo mais específica 

às questões de governança corporativa. 

Nessa proposta, as estatais não teriam nenhum privilégio quando comparadas às 

empresas privadas, mas sim seriam iguais, principalmente relacionadas à atuação no mercado. 

O Estado seria o proprietário das empresas públicas, conduzindo-as com transparência e 

responsabilidade, não se intrometendo em atividades diárias da empresa, mas sim aceitando o 

trabalho dos conselhos e sua autonomia e independência.  

No Brasil, por mais que muitos avanços já foram registrados, como a criação do Novo 

Mercado da BOVESPA, as mudanças introduzidas na legislação e a atuação da Comissão de 

Valores Imobiliários, vários estudos como La Porta, Lopez-de-Silanes e Shleifer (1998) e 
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Oman e Blume (2005), demonstram a deficiência na governança corporativa das empresas 

privadas do país, quando comparadas a padrões internacionais, o que gera maior dificuldade 

em conseguir investidores.  

Dessa forma, há uma necessidade de aperfeiçoamento na governança corporativa, 

tanto nas empresas privadas como nas estatais, se tratando de “uma evolução nas dimensões 

referentes ao arcabouço institucional-legal, nos modelos de prestação de contas da gestão, e 

no tratamento aos acionistas minoritários” (FILHO; PICOLIN, 2008). As empresas privadas, 

então, se tornariam mais competitivas na atração de recursos, o que também atrairia 

investidores.  

Com relação às empresas estatais, outras são as deficiências, além dessas 

anteriormente mencionadas, ou seja, elas também possuem, por sua natureza, gestões 

disseminadas, além da característica política. Portanto, os benefícios da adoção de tais 

quesitos seriam outros, tirando as empresas de economia mista, o que ocasionaria em um 

aumento da eficácia e eficiência na produção de bens e serviços públicos. Somado a isso, 

mesmo os autores defendendo uma maior adequação brasileira às boas práticas da governança 

corporativa, eles não deixam de afirmar que cada país tem sua peculiaridade, e que, dessa 

maneira, deve se obter um esforço adicional para conseguir alcançar esse patamar. 

Assim sendo, os autores concluem o texto afirmando que cada país, em especial o 

Brasil, deve se adequar as práticas de governança em suas empresas estatais, se baseando em 

referências internacionais e apresentando soluções próprias a problemas específicos do país, 

assim como vem ocorrendo em empresas privadas. Seguindo esses passos, serão 

comprovados exemplos de criatividade, inovação e organização, das gestões públicas e dos 

interesses políticos.  

Em outro artigo, Coletta (2010) apresenta uma revisão da literatura ampla e variada 

sobre a governança corporativa em empresas estatais, enfocando em estudos recentes sobre os 

conselhos de administração e seus resultados. Ademais, ela também aborda as questões dos 

problemas envolvendo empresas estatais e como é exigido um progresso, com relação à 

governança, a fim de atenuar essa problemática. 

De acordo com a autora, a governança corporativa se trata da maneira como os 

fornecedores e gestores de uma empresa têm a garantia que receberão um retorno pelos seus 

investimentos. Com ela, obtêm-se a preservação do valor econômico de uma empresa a longo 

prazo, através de transparência na prestação de contas, equidade e responsabilidade. Além 
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disso, a governança corporativa se faz necessária não apenas em empresas privadas, mas 

também em empresas estatais, de forma a aperfeiçoar suas práticas, principalmente 

relacionadas a alguns problemas, como o fraco monitoramento do Estado, o não cumprimento 

de obrigações devido a interferência política, o uso de conexões políticas em prol do benefício 

próprio e a corrupção, como no caso do Brasil. 

Diferentes autores e trabalhos, tais como Jensen e Meckling (1976), Eisenhardt (1989) 

e os anteriormente mencionados Fontes Filho e Picolin (2008), no geral, têm a mesma 

convicção, ou seja, a governança auxilia na diminuição e até extinção de problemas existentes 

no gerenciamento de empresas. Dessa maneira, ela equilibra os direitos de todas as partes 

interessadas de uma empresa, tais como “sócios, conselho de administração, diretoria, órgãos 

de fiscalização e controle” (IBGC, 2015, p. 20), entre outros. Além disso, a adoção das boas 

práticas de governança leva os investidores a pagarem mais pelas ações, o que traz maior 

credibilidade às empresas. 

No entanto, alguns estudos como Shleifer e Vishny (1997), He et al. (2015) e 

Grosman, Okhmatovskiy e Wright (2016), mostram efeitos negativos relacionados ao Estado 

como controlador empresarial. Por exemplo, eles afirmam que, muitas vezes, não há clareza 

na definição do proprietário final, o que significa em um fraco monitoramento. Além disso, 

pode haver conflitos de interesse, pelo Estado ser o regulador e proprietário da empresa. 

Dessa forma, benefícios e preferências políticas podem ser levadas em consideração, ao invés 

da economia e sociedade. 

Com relação aos problemas das empresas estatais, a OCDE em 2015 e a 

BMF&BOVESPA em 2017, apresentaram uma série de recomendações, a fim de aprimorar a 

administração das empresas de controle estatal. Essas recomendações são: membros devem 

agir apenas a favor da empresa e tratar todas as partes igualmente (acionistas majoritários e 

minoritários), o conselho deve impor estratégias e supervisionar os executivos, o conselho 

deve ser imparcial e obter julgamentos independentes, a fim de indicar membros por suas 

qualificações, e não por “familiaridades” ou “relacionamentos íntimos”, e procedimentos de 

governança devem ser adotados, para evitar conflitos e prevenir a interferência política na 

administração. 

Por fim, todas essas pesquisas citadas afirmam que há muito a ser feito nas 

governanças corporativas de empresas estatais, com o propósito de melhorar as práticas e 

modificar os interesses, quando não voltados ao público principal, ou seja, a população. 
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2.3 A nova Lei das Estatais 

A Lei 13.303, aprovada em 30 de junho de 2016, também conhecida como “Lei das 

Estatais” ou “Lei de Responsabilidade das Estatais”, dispõe sobre o estatuto jurídico de 

empresas públicas e sociedades de economia mista da União, dos Estados, do Distrito Federal 

e dos Municípios que explorem atividade econômica. O principal objetivo da nova Lei é 

aprimorar a governança corporativa das estatais, com mecanismos de governança e regras de 

divulgação de informações, práticas de gestão de risco, códigos de conduta, constituição de 

conselhos buscando gestão mais profissional e técnica em detrimento das políticas, ampliando 

transparência das informações das empresas e tentando reduzir a intervenção política nas 

estruturas.  

Um ponto fundamental da Lei são as normas que passou a disciplinar sobre a 

licitações e contratos, devendo preferencialmente adotar o pregão para aquisição de bens e 

serviços. Além disso, são aplicáveis inclusive à empresa pública dependente que explore 

atividade econômica, buscando evitar propostas com superfaturamento, sobrepreço que 

impactam diretamente no desempenho das estatais. Com essa lei, mudou-se o modo de 

escolhas de administradores, que são os membros dos conselhos e diretoria das empresas. Os 

mesmos devem apresentar reputação ilibada, comprovar conhecimento técnico, bem como 

formação acadêmica compatível com o cargo, além de experiência de no mínimo 10 anos de 

atuação no setor público ou privado, ou, senão, 4 anos ocupando um cargo de direção ou 

chefia, comissão ou docente/pesquisador da área. 

Ademais, a nova Lei enfatiza a questão da transparência, da governança corporativa e 

das práticas de gestão de risco e controle interno. Obrigatoriamente, são exigidas práticas 

transparentes na criação e atuação das empresas estatais. Dessa maneira, documentos como 

uma carta anual, assinada pelos membros do conselho administrativo, contendo a explicitação 

de todos os objetivos e seus devidos recursos empregados, referentes não só às políticas 

públicas, mas também à sociedade de economia mista, passam a ser exigidos, assim como a 

carta anual da governança corporativa. Outrossim, todo e qualquer documento deve ser 

disponibilizado na internet de maneira cumulativa, ou seja, desde os antigos até os atuais, sem 

apagar nem substituir.  

A Lei 13.303 também exige que há adaptação e conformidade do estatuto social com a 

legislação de criação das empresas estatais, ocasionando em uma necessidade de divulgação 

das informações relevantes, como as atividades, dados econômicos e financeiros, fatores de 
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risco, políticas e práticas da governança corporativa, entre outros. Nesse caso, as empresas 

podem elaborar e decidir como irão divulgar esses dados. Outro fator que se tornou 

indispensável, anteriormente muito vago, é a elaboração da política de distribuição de 

dividendos.  

Com relação às práticas de gestão de risco e controle interno, este se refere às regras 

mínimas que devem ser aplicadas nas empresas estatais, divididas em dois aspectos: a forma 

de atuação de seus funcionários e gestores, e a definição específica da área da empresa, a fim 

de cumprir as devidas obrigações da gestão de risco. Com isso, urge a necessidade na criação 

de auditorias internas e comitê de auditorias. A criação de um código de conduta e integridade 

também é dever da empresa, que deve apresentar seus próprios valores, sua missão, prevenção 

de conflitos e de corrupção, etc. A criação de todas essas questões é obrigatória, mas não há 

como serem universais, pois cada empresa tem suas peculiaridades, que devem se encaixar 

nas referências desta nova Lei. 

Apesar da Lei ter sido implementada tardiamente, seu prazo de adequação às empresas 

ser relativamente longo (24 meses), e sua falta de artigos que diferenciam empresas que 

prestam serviço público de empresas que atuam no mercado, seus benefícios são diversos e 

inovadores, tais como os mencionados anteriormente. Alguns, como a criação de um código 

de conduta, já eram praticados pela maioria das empresas estatais, o que não trouxe nenhuma 

alteração a essa parte, apenas a tornou obrigatória. Outros, tais como as questões de 

transparência e as políticas e práticas de governança corporativa foram refinados, além de 

servir para uma maior fiscalização e controle das empresas, bem como a eliminação de 

conflitos de interesses. 

Por exemplo, algumas leis previamente instituídas, como a Lei 12.527/2011 de Acesso 

à Informação e a Lei 12.846/2013 que é a Lei anticorrupção de pessoas jurídicas, já exigiam a 

maior transparência e divulgação de alguns documentos e dados das empresas estatais e de 

economia mista, o que agilizou o processo da adoção de transparência nas mesmas. Este 

processo, no entanto, com o estabelecimento da nova Lei, torna-se mais desenvolvido, com a 

inclusão da carta anual do conselho e da governança corporativa, dos relatórios de 

sustentabilidade, etc. 

Por outro lado, houve também a adição de exigências inovadoras, como o conselho de 

administração, a criação da auditoria interna, o comitê de auditoria, o conselho fiscal e o 

comitê de elegibilidade. Nota-se que todas essas condições são uma maneira de equiparar a 
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diretoria de uma empresa, profissionalizando a mesma, o que retrata exatamente os ideais da 

governança corporativa. Com a validação desta Lei, têm-se também a diminuição da 

influência do Estado nas empresas públicas, pois os administradores agora devem ser 

indicados por seu próprio conhecimento e experiência, e não por relações com políticos.  

Assim sendo, mesmo muitas empresas ainda tendo que se adequar a alguns pontos 

cruciais e importantes da Lei, ela veio para modificar a maneira como as estatais são 

conduzidas e tentar, a longo prazo, alavancar as práticas de governança corporativa no Brasil. 

Por mais que há alguns julgamentos e condições que não soam tão consideráveis para alguns, 

será interessante aguardar a analisar seu processo a longo prazo, para ver sua influência nas 

empresas, bem como no país.  
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3 METODOLOGIA 

A metodologia deste trabalho possui seis aspectos principais. O primeiro se relaciona à 

explicação do método de diferenças em diferenças, bem como suas vantagens, problemas, e a 

maneira na qual foi aplicado para essa pesquisa. O segundo se refere ao método Escore de 

Propensão (PSM) e a forma como foi utilizado. O terceiro, já se refere à base de dados 

utilizada, ou seja, todas as empresas que foram analisadas. O quarto, quinto e sexto, 

relacionam-se a todas as variáveis utilizadas e suas explicações, como as dependentes: o Q de 

Tobin, ROE e ROA; as de controle; e as de interesse. 

3.1 Método de diferenças em diferenças 

O método é indicado para avaliações e experimentos naturais de acordo com 

momentos diferentes ao longo do tempo. Os experimentos naturais ocorrem quando temos um 

evento exógeno, ou seja, muda o ambiente no qual os indivíduos estão inseridos. Um ponto 

fundamental da análise é a diferença entre dois grupos sendo um deles não afetado pela 

mudança e outro que foi impactado pela mudança, semelhantes entre si, os grupos são 

diferentes apenas no impacto da mudança. 

Este experimento, no qual buscamos identificar diferenças entre dois grupos que foram 

afetados aleatoriamente, impede o viés nas estimativas posteriores. Embora as características 

entre ambos os grupos sejam semelhantes, apenas um deles foi afetado pela nova política. 

A estimativa de DD é utilizada para identificar o efeito de uma intervenção ou 

tratamento específico (geralmente a aprovação de uma lei) (BERTRAND et al., 2002). 

Compara-se a diferença nos resultados após e antes da intervenção, para os grupos afetados 

pela intervenção com a mesma diferença para os grupos não afetados. Por exemplo, para 

identificar os efeitos de incentivo do seguro social, pode-se, primeiro, isolar Estados que 

levantaram benefícios do seguro-desemprego. O design do método DD é geralmente baseado 

na comparação de quatro diferentes grupos de objetos. Três desses grupos não são afetados 

pelo tratamento, além do grupo que já recebeu o tratamento (tratado no período pós-

tratamento). Esses grupos são: o grupo de tratamento no período pré-tratamento, o grupo não 

tratado no período pré-tratamento e o não tratado no período pós-tratamento.  

A ideia desta estratégia empírica é que, se os dois grupos tratados e os dois não 

tratados estiverem sujeitos às mesmas tendências temporais e se o tratamento não tiver obtido 

efeito no período pré-tratamento, então uma estimativa do “efeito” do tratamento no período 
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em que este não ocorreu, pode ser usado para remover o efeito de fatores para os quais uma 

comparação de resultados pós-tratamento de tratados e não tratados pode estar sujeita 

(LECHNER et al., 2015). Abaixo, o quadro 2 demonstra como funciona o método. 

Quadro 2 - Método de diferenças em diferenças 

Grupo Antes Depois Diferenças 

Tratamento T! T! T! − T! 

Controle C! C! C! − C! 

Diferenças T! − C! T! − C! 

T! − T! − (C! − C!) 

ou 

T! − C! − (T! − C!) 

Fonte: elaboração própria. 

O efeito isolado da mudança é retratado na última tabela (Tabela 15), pois existem 

mudanças no grupo de controle e essas não são decorrentes da adoção da nova política. Dessa 

forma, para isolar o efeito da mudança da política, tomamos a diferença dos valores médios 

entre o grupo de tratamento e o controle. 

De acordo com a nota Metodologia de diferenças-em-diferenças, do Centro de 

Políticas Sociais da Fundação Getúlio Vargas (CPS/FGV), o método pode ser representado 

pela equação abaixo: 

g3 = y2, b− y2, a − (y1, b− y1, a)     (1) 

Em (1), Y representa a média da variável impactada pela adoção da nova política para 

cada ano e grupo. O número 1 subscrito representa o período da amostra e, nesse caso 

anterior, a mudança, e 2, para depois da mudança. Ademais, a letra retrata o grupo a qual o 

dado pertence, sendo a para o grupo de controle e b, para o grupo de tratamento. 
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Gráfico 1 - Diferenças em diferenças graficamente 

 
Fonte: https://www.mailman.columbia.edu/research/population-health-methods/difference-difference-estimation 
 

A equação de regressão que MQO (Mínimos Quadrados Ordinários) para o estimador 

de DD, pode ser representada conforme abaixo: 

Y = α+  βT! + yt! + δ T! ∗ t! + ε!  (2) 

O método através da equação de regressão e inserindo variáveis indicadoras, ou seja, 

dummies para controle. Em (2), tem-se duas variáveis dummies, sendo que a primeira T! igual 

a 1 para indivíduos do grupo de tratamento e 0 para grupo de controle, e a segunda t! valendo 

1 para dados referentes ao período posterior à adoção da política e 0, para dados anteriores à 

adoção da política. A descrição dos componentes da regressão pode ser vista abaixo: 

 Y : representa a variável que buscamos 

α : termo constante 

β : impacto do grupo de tratamento na variável que buscamos 

y : impacto do segundo período sobre a variável que buscamos 

δ : impacto pós-implantação no grupo de tratamento em relação ao controle 

ε! : erro não observado 
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Para que possamos afirmar que a política exógena refletirá na regressão, devemos 

controlar fatores relevantes para o resultado através da inserção de variáveis importantes na 

regressão. 

3.1.2 Vantagens do método DD 

A estimativa de DD tem como vantagem a sua simplicidade, sua ideia básica é muito 

intuitiva e, portanto, fácil de entender para um público com educação econométrica limitada 

(BERTRAND et al., 2002; LECHNER et al., 2015). Sua vantagem adicional é o fato de 

dispensar o controle para todas as variáveis, o que contorna muitos dos problemas de 

endogeneidade que tipicamente surgem quando se fazem comparações entre indivíduos 

heterogêneos (BERTRAND et al., 2002; LECHNER et al., 2015). 

3.1.3 Problemas do método DD 

Obviamente, a estimativa DD também tem suas limitações. É apropriada quando as 

intervenções são aleatórias, condicionadas ao tempo e aos efeitos fixos do grupo. Desse 

modo, muito do debate em torno da validade de uma estimativa de DD gira em torno da 

possível endogeneidade das próprias intervenções (BESLEY; CASE, 2000). Outra 

preocupação importante é se a estimativa de DD sempre isola um parâmetro comportamental 

específico (HECKMAN, 2000; BLUNDELL; MACURDY, 1999). Abadie (2005) discute 

quão bem os grupos de comparação usados em estudos não experimentais aproximam grupos 

de controle apropriados. Athey e Imbens (2002) criticam os pressupostos de linearidade 

usados na estimativa de DD e fornecem um estimador geral que não requer tais suposições. 

Bertrand et al. (2002) abordam outro problema da estimativa de DD: a subestimação do 

desvio padrão da estimativa. 

3.2 Escore de Propensão (PSM) 

O Escore de Propensão (PSM), é uma busca de se imitar as características da 

estimação da relação causal de um experimento aleatório. De forma geral, é um método em 

que é constituído um grupo de controle idêntico ao grupo de tratamento tomando como base a 

distribuição de variáveis observadas.  

De acordo com Angrist e Pischke (2009), existe certa similaridade entre os grupos 

estimados do método de PSM e os obtidos por uma regressão. A diferença entre os dois se dá 
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em apenas um ponto, no qual são utilizados pesos combinando os efeitos específicos das 

variáveis observadas em um único efeito médio de tratamento.  

Duas condições importantes, sendo que a primeira hipótese se supõe que a designação 

do tratamento às unidades de estudo depende apenas das variáveis observáveis, X!, e a 

segunda hipótese permite a estimação da relação causal, 

0 < P D! = 1 X! < 1  (3) 

Condição que corrobora que ambos os grupos, de controle e tratamento tenham 

observações comparáveis quanto às características X!. 

3.3 Base de dados 

A base de dados utilizada no trabalho foi obtida através da seleção das empresas com 

ações listadas na BOVESPA entre os anos de 2014 e 2018. Para o trabalho, foram excluídos 

da base de dados os segmentos financeiros, como bancos, seguradoras e bolsa de valores, pois 

possuem contabilidade diferente, o que, consequentemente, poderia prejudicar as análises 

subsequentes, por fim foram analisadas 502 empresas no total, sendo 22 delas estatais e 480 

não estatais 

As informações sobre as empresas estatais foram obtidas na listagem da 

BMF&BOVESPA. O Quadro 3 abaixo ilustra as empresas analisadas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 
	

Quadro 3 - Nomes e setores das empresas estatais analisadas 

Nome Setor 
Casan (Companhia Catarinense 

de Águas e Sanemento) Água, esgoto e outros sistemas 

Ceb (Companhia Energética de 
Brasília) Geração, transmissão e distribuição de energia elétrica 

Ceee-D (Companhia Estadual de 
Distribuição de Energia Elétrica) Empresa de eletricidade, gás e água 

Ceee-Gt (Companhia Estadual 
de Geração e Transmissão de 

Energia Elétrica) 
Geração, transmissão e distribuição de energia elétrica 

Celesc (Centrais Elétricas de 
Santa Catarina S.A.) Geração, transmissão e distribuição de energia elétrica 

Celgpar (Companhia Celg de 
Participações) Empresa de eletricidade, gás e água 

Cemig (Companhia Energética 
de Minas Gerais S.A.) Geração, transmissão e distribuição de energia elétrica 

Cemig D (Cemig Distribuição 
S/A) Geração, transmissão e distribuição de energia elétrica 

Cemig GT (Cemig Geração e 
Transmissão S/A) Geração, transmissão e distribuição de energia elétrica 

Cesp (Companhia Energética de 
São Paulo) Geração, transmissão e distribuição de energia elétrica 

Copasa (Companhia de 
Saneamento de Minas Gerais) Água, esgoto e outros sistemas 

Copel (Companhia Paranaense 
de Energia) Geração, transmissão e distribuição de energia elétrica 

Eletrobras (Centrais Elétricas 
Brasileiras S.A.) Geração, transmissão e distribuição de energia elétrica 

Eletropar (Eletrobrás 
Participações) Geração, transmissão e distribuição de energia elétrica 

Emae (Empresa Metropolitana 
de Águas e Energia S.A.) Geração, transmissão e distribuição de energia elétrica 

Mgi (Minas Gerais Participações 
S.A.) Administração de empresas e empreendimentos 

Petrobras (Petróleo Brasileiro 
S.A.) Extração de petróleo e gás 

Petrobras BR (Petrobras 
Distribuidora) Comércio atacadista de petróleo e produtos de petróleo 

Sabesp  Água, esgoto e outros sistemas 
Sanepar (Companhia de 
Saneamento do Paraná) Água, esgoto e outros sistemas 

SPturis (São Paulo Turismo S/A) Outros serviços de apoio 
Telebras (Telecomunicações 

Brasileiras S.A.) Telecomunicações 
Fonte: site BMF&BOVESPA 
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3.3.1 Processo winsorizar a base 

Como temos muitos valores extremos (outliers), o processo minimiza esses valores na 

base. A winsorização é, basicamente, substituir as medidas extremas na distribuição, 

diminuindo, assim, a variância, ou seja, a heterogeneidade, o que deixa a distribuição 

achatada e que pode gerar problema na regressão. Todavia, é necessário o tratamento desse 

tipo de dado para o referido trabalho, pois, no nosso caso, 5% das observações das variáveis 

foram consideradas extremas. 

3.3.2 Dados de painel 

Dados em painel ou longitudinais, são caracterizados pela combinação entre séries 

temporais e cortes transversais, ou seja, dados que apresentam observações ao longo do tempo 

de uma mesma variável. A metodologia permite identificação de padrões e o 

acompanhamento da variável ao longo do tempo. De acordo com Wooldridge (2008), a 

vantagem dos dados em painel é que eles nos permitem uma maior variabilidade dos dados e 

de informação do que as análises de séries temporais e cross-section. Nos dados em painel, a 

mesma unidade de corte transversal é acompanhada ao longo do tempo. Em síntese, possuem 

a mesma dimensão espacial e temporal. 

Outrossim, de acordo com Baltagi (2008), o uso do conjunto de dados em painel 

diminui o viés de variável omitida, que pode influenciar na consistência dos resultados 

obtidos e também influenciam na diminuição da colinearidade entre as variáveis. 

3.3.2.1 Painel de efeitos aleatórios 

Baseado nos dados em painel, o modelo de efeitos aleatórios propõe diferentes termos 

de intercepto para cada observação, entretanto, fixos ao longo do tempo.  

O modelo de efeitos aleatórios é mais adequado quando a amostra é retirada 

aleatoriamente da população, ele considera que o intercepto seja uma variável aleatória e não 

fixa. Além disso, pressupõe que os efeitos individuais sejam aleatoriamente distribuídos em 

torno de uma média 𝛽! constante. Conforme abaixo: 

Y!" = β! +  β!X!" + c! + e!"  (4) 

onde c!" + e!" = w!! 
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w!" sendo o erro composto, pois o modelo corrige os erros e o desmembra em 2 componentes: 

i) variação entre os indivíduos 

ii) variação entre as observações 

3.4 Variável dependente 

Quadro 4 - Variáveis dependentes  

Descrição Legenda 

Q de Tobin Q de Tobin 

Retorno sobre o Patrimônio Líquido (Return on Equity) ROE 

Retorno sobre os Ativos (Return on Assets) ROA 
Fonte: elaboração própria. 

3.4.1 Q de Tobin 

O Q de Tobin é o indicador de comparação entre o valor de mercado e o custo de 

reposição dos ativos, utilizado como medida do valor criado pela empresa. De acordo com 

Assaf Neto et al. (2008), o Q de Tobin mostra o potencial da empresa em termos de 

valorização e geração de lucros futuros. 

Segundo Kammler e Alves (2009), se o valor calculado for maior que o custo de 

reposição (q>1), existirá retorno ao investir, gerando incentivo para a empresa. Caso 

contrário, se o valor for menor (q<1), significa que o investimento não deveria ter sido 

realizado. Sendo assim, a aproximação do Q de Tobin do trabalho é definida por: 

 

Q de Tobin! =
!"#$% !" !"#$%&' !" !"#$!%&!

!"#$% !" !"#$%&!
 	(5) 

3.4.2 ROE 

O ROE é o indicador de rentabilidade que mede o quanto a empresa consegue gerar 

valor com o que a mesma já possui, ou seja, o retorno sobre o Patrimônio Líquido. Este 

indicador é útil para mensurar e comparar empresas de um mesmo setor de atividade. 
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Ademais, o indicador de rentabilidade sobre o patrimônio líquido tem o papel de 

mostrar a taxa de rendimento do capital próprio da empresa, dessa forma, comparada a outras 

taxas de rendimento alternativos disponíveis no mercado. 

De acordo com Ross (2008), o ROE mede o quanto os acionistas de uma empresa 

geraram de valor durante o ano, portanto, funciona como uma verdadeira medida de 

desempenho. 

A aproximação do ROE do trabalho é definida por: 

 

ROE! =
!"#$% !í!"#$%!

!"#$%&ô(%) !í!"#$%!
  (6) 

3.4.3 ROA 

O ROA é o indicador que mede a eficiência da empresa em termos de produzir lucros 

pelas aplicações realizadas por ela em seus ativos, fornecendo o quão rentável a empresa é em 

relação ao seu total de ativos. Esse indicador fornece uma visão da eficiência de gestão e 

alocação dos seus ativos para que os mesmos gerem ganhos para as empresas. 

De acordo com Brealey, Myers e Allen (2013), o ROA mede o retorno dos 

investidores em termos de dívida e em capital próprio. 

Desse modo, a aproximação do ROA do trabalho é definida por: 

ROA! =
!"#$% !í!"#$%!
!"#$% !"#$%!

  (7) 

3.5 Variável controle 

Quadro 5 - Variáveis de controle  

Variável Descrição Equação 

Cres Vend Variação da receita entre os 

trimestres T!!! e T! 

(Receita! − Receita!!! Receita!!!) 

Ativo Total Total de Ativos Ln (Ativo Total) 

Liquidez Relação dos direitos de curto 

prazo e as dívidas de curto prazo 

(Ativo Circulante Passivo Circulante) 

Tam Emp Logaritmo Natural da receita da Ln (Receita) 
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empresa 

PPE Relação do Ativo Total e o 

Imobilizado  

(Imobilizado Ativo Total) 

Alavanc Relação da dívida e patrimônio 

Líquido dentro da estrutura de 

capital da empresa 

Financiamento de CP e LP
Patrimônio Líquido  

ContasRec CP Contas a Receber Curto Prazo Σ Contas a Receber Curto Prazo 
Fonte: elaboração própria. 

3.6 Variável interesse 

Quadro 6 - Variáveis de interesse  

Descrição Legenda 

Implantação da Lei 13.303  Evento 

Empresa Estatal Estatal 

Interação Entre Implantação da Lei e Empresa Estatal Evento x Estatal 
Fonte: elaboração própria. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 Estatística descritiva – Estatal e não estatal 

Tabela 1 – Comparativo das empresas estatais e não estatais 

  
Fonte: elaboração própria. 
 

Com base na tabela 1 nota-se que as variáveis que são objeto de análise do trabalho, 

apresentam números melhores nas empresas não estatais, principalmente o Q de Tobin sendo 

0,6793 comparando com 0,3145 das empresas não estatais. As demais variáveis de controle 

possuem números próximos, sendo o Ativo Total o valor que mostra a maior diferença entre 

elas. 

4.2 Estatística descritiva - Estatal antes e depois do evento 

Tabela 2 – Comparativo das empresas estatais antes e depois do evento 

 
Fonte: elaboração própria. 
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Comparando os dados na tabela 2, que compara as empresas estatais antes e depois da 

Lei, identificamos melhora nas variáveis estudadas Q de Tobin e ROE, apenas o ROA 

apresentou queda no período. Com relação as variáveis de controle, observamos que a 

Alavanc, que mede a relação da dívida e patrimônio Líquido dentro da estrutura de capital da 

empresa, apresentou uma queda no período. 

4.3 Matriz de correlação 

Tabela 3 – Matriz de correlação das variáveis da regressão  

 
Fonte: elaboração própria. 

Tendo como base a tabela acima, observamos que a correlação entre as variáveis 

estudadas é baixa, variando de -0,2363 até 0,8064, com isso, existe uma tendência baixa de 

impacto nas análises. As maiores correlações observadas são das variáveis relacionadas ao 

Ativo Total, como contas a receber no curto prazo e tamanho da empresa, refletindo o fato das 

maiores empresas em termos de receita possuírem um ativo total alto.  

As variáveis dependentes que são estudadas, não possuem uma alta correlação com as 

demais, sendo a maior correlação encontrada do Q de Tobin com o ROA. Ainda assim, 

podemos observar que a maioria das correlações entre as variáveis dependentes são negativas. 

Pela matriz, não podemos estabelecer causalidade, pois ela identifica uma relação linear entre 

2 variáveis, porém, essa relação é não condicional, diferentemente de uma regressão linear.  

Em vista disso, acredita-se que a multicolinearidade dos dados não seja um problema 

para a análise. 

4.4 Diferenças em diferenças 

	

	

	

Q de Tobin ROE ROA Cres Vend Ativo Total Liquidez Tam Empr PPE Alavanc ContRec CP
Q de Tobin 1,0000

ROE 0,0865 1,0000
ROA 0,2252 0,1016 1,0000

Cres Vend -0,0400 0,0285 0,0264 1,0000
Ativo Total 0,0066 -0,0176 -0,1492 0,0252 1,0000

Liquidez 0,2802 -0,0272 -0,0744 -0,0036 -0,0912 1,0000
Tam Empr 0,1238 -0,0013 -0,1259 0,1562 0,6964 -0,0751 1,0000

PPE -0,1388 -0,0147 -0,0613 0,0087 0,0400 -0,1348 0,0405 1,0000
Alavanc -0,2269 -0,1125 -0,0063 -0,0132 -0,1072 -0,2363 -0,0931 0,0103 1,0000

ContRec CP 0,0630 0,0264 -0,1165 0,0256 0,8094 -0,0034 0,7299 -0,0970 -0,0882 1,0000
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Tabela 4 - Diferenças em diferenças antes da implantação da Lei das Estatais 

 
Fonte: elaboração própria.	

A tabela 4 acima separa as 3 variáveis dependentes do trabalho e analisa os grupos de 

empresas estatais e não estatais antes do evento, ou seja, anterior à implantação da Lei das 

estatais, sendo que a hipótese de que as empresas estatais e não estatais eram iguais não se 

confirma, demonstrando que já existiam diferenças entre os grupos analisados. Do mesmo 

modo, um dos motivos que explicam esse resultado seria a existência prévia da governança 

corporativa nas empresas não estatais. Destarte, com base nos resultados apresentados, a 

variável Q de Tobin possui significância, portanto, não rejeitamos a hipótese nula de que a 

média incondicional era igual. 

 

Tabela 5 - Diferenças em diferenças após implantação da Lei das Estatais 

 
Fonte: elaboração própria.	

A tabela 5 acima refaz a análise anterior após a implantação da Lei das Estatais e 

notamos que além da variável Q de Tobin que possui significância e, portanto, não rejeitamos 

a hipótese nula de que a média incondicional era igual, a variável ROA também apresenta 

significância. 
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Tabela 6 – Diferenças em diferenças nas empresas estatais  

 
Fonte: elaboração própria. 

A tabela 6 acima analisa as 3 variáveis dependentes do trabalho do grupo de empresas 

estatais antes e depois do evento, sendo que a hipótese de que as empresas estatais possuíam 

médias incondicionais iguais antes e depois da implantação da Lei das Estatais não se 

confirma, demonstrando existir diferenças entre os grupos analisados. Tanto a variável Q de 

Tobin e o ROA possuem significância, portanto não rejeitando a hipótese nula, sendo que a 

primeira variável citada tem impacto negativo pós evento, o mesmo ocorre para o ROE, 

entretanto sem significância. No caso da variável ROA o impacto foi positivo, mostrando 

diferenças nas médias antes e depois. 

4.5 Regressão diferenças em diferenças  

Utilizou-se no trabalho 3 modelos econométricos, conforme abaixo:  

 

• Modelo 1 – Q de Tobin 

 

Q de Tobin! = β! + β! x evento +  β! x estatal +  β! x evento x estatal +  β! x Cres Vend
+ β! x Ln Ativo Total +  β! x Liquidez +  β! x Tam Emp +  β! x PPE
+  β! x Alavanc +  β!" x ContRec CP + d! +  ε!"  

 

• Modelo 2 – ROE  

 

ROE! = β! + β! x evento +  β! x estatal +  β! x evento x estatal +  β! x Cres Vend
+ β! x Ln Ativo Total +  β! x Liquidez +  β! x Tam Emp +  β! x PPE
+  β! x Alavanc +  β!" x ContRec CP + d! +  ε!"  

 

• Modelo 3 – ROA  
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ROA!   = β! + β! x evento +  β! x estatal +  β! x evento x estatal +  β! x Cres Vend
+ β! x Ln Ativo Total +  β! x Liquidez +  β! x Tam Emp +  β! x PPE
+  β! x Alavanc +  β!" x ContRec CP + d! +  ε!"  

 

Tabela 7 – Resultados regressões 

 
Fonte: elaboração própria. 

A tabela 7 acima mostra os resultados do teste de MQO e Efeitos Aleatórios, ambos os 

testes comparando as 3 variáveis dependentes, sendo elas Q de Tobin, ROE e ROA. 

O que buscamos analisar, ou seja, a variável de interesse do trabalho é a interação 

entre o evento ocorrido, no caso a implantação da Lei 13.303 e a empresa estatal. Tendo em 

vista o objetivo e analisando a tabela acima, observamos significância apenas na variável 

dependente ROA, que mede o retorno sobre os ativos, tanto no teste de MQO e Efeitos 

Aleatórios, entretanto seu impacto é negativo, o que mostra que o evento influenciou 

negativamente no desempenho das estatais com a implantação da Lei e não observamos 

significância nas variáveis Q de Tobin e ROE no teste tanto do MQO, quanto do Modelo de 

Efeitos Aleatórios. 

Variável Q de Tobin (1) ROE (2) ROA (3) Q de Tobin (1) ROE (2) ROA (3)
Evento -0.00604 -0.0325*** -0.00443* -0.0523 -0.0294*** -0.00572**

(-0.09) (-3.05) (-1.70) (-1.63) (-2.80) (-2.52)
Estatal -0.292*** -0.0120 0.00738**  -0.125  -0.0117 0.0102**

(-3.50) (-0.87) (2.19) (-1.02) (-0.81) (2.42)
Evento x Estatal -0.0103 0.00466 -0.0113*** -0.0124 0.00381 -0.0130***

(-0.10) (0.27) (-2.72) (-0.27) (0.23) (-3.77)
Cres Vend -0.00964 0.0551*** 0.00150   -0.0425 0.0501*** 0.00552** 

(-0.13) (4.62) (0.52) (-1.22) (4.24) (2.16)  
Ativo Total -1.30e-08*** -1.84e-09*** -4.30e-10*** -1.94e-08*** -1.89e-09*** -8.56e-10***

(-3.74) (-3.21) (-3.07) (-4.07) (-2.85) (-3.96)
Liquidez  0.107*** -0.00517*** -0.00200*** 0.0470*** -0.00478** -0.00172***

(10.27) (-3.00) (-4.75) (4.53) (-2.47) (-3.00)
Tam Empr 0.102*** -0.000877 -0.00152*** 0.0128 -0.000591 -0.00100  

(9.17) (-0.47) (-3.36) (0.97) (-0.28) (-1.54)
PPE -0.332*** -0.00278 -0.00668*** 0.0882 -0.00162 -0.00468

(-5.46) (-0.28) (-2.72)  (0.95) (-0.14) (-1.20) 
Alavanc -0.0316*** -0.00389*** -0.000428** -0.0106*** -0.00427*** -0.000404**

 (-7.07) (-5.26) (-2.37) (-3.96) (-5.49) (-2.16)
ContRec CP -4.88e-08 2.10e-08*** 2.39e-09 0.000000115** 2.11e-08*** 5.48e-09** 

(-1.15) (2.99) (1.39) (2.56) (2.63) (2.24)
Constante -0.629*** 0.0195 0.0548*** 0.536*** 0.0179 0.0459***

(-4.21) (0.79) (9.09) (3.13) (0.65)   (5.44) 
* p<0.1, ** p<0.05, *** p<0.01

N: 1942 1942 1942 1942 1942 1942
R-Quadrado 0.189 0.041 0.064 0.094 0.041 0.059

Efeitos AleatóriosMQO
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No caso de Q de Tobin, que é definido como a relação entre o valor de mercado de 

uma empresa e o valor de reposição de seus ativos físicos, dessa maneira, afetado 

positivamente pelas variáveis Liquidez e Tam Emp, as variáveis de PPE, Alavanc, Ativo 

Total têm significância e impacto negativo. Quando observamos o Modelo de Efeitos 

Aleatórios, observamos que as variáveis Alavanc, Ativo Total possuem significância e 

impacto negativo, o que o próprio evento apresenta, demonstrando que a nova Lei impactou 

negativamente no indicador da empresa, além disso apresenta um r² de 0,189 no caso do 

modelo de MQO e r² 0,094 no modelo de efeitos aleatórios. 

Quando analisamos o ROE, observamos que apenas a variável Cres Vend e ContRec 

CP, possuem significância e impacto positivo no caso do MQO, além do impacto negativo do 

próprio evento e Ativo Total, Liquidez, Alavanc e ContRec CP. No Modelo de Efeitos 

Aleatórios para a variável dependente ROE, a conclusão será a mesma observada no caso do 

MQO, ou seja, significância e impacto positivo da variável Cresc Vend e ContRec CP e 

significância e impacto negativo da variável evento, Ativo Total, Liquidez, Alavanc e 

ContRec CP o que nos oferece a distinção da implantação da nova Lei 13.303. 

Por fim, na análise do ROA a significância é observada tanto no modelo de MQO e 

efeitos aleatórios, entretanto como citado acima, o impacto da implantação da nova lei no 

desempenho das empresas estatais e tendo a variável dependente acima testada foi negativo, 

mostrando que a implantação da nova lei piorou o resultado das empresas estatais, com 

relação as variáveis de controle, Liquidez, Tam Empr, PPE, Alavanc, Ativo Total têm 

significância e impacto negativo. 

4.6 PSM 

Tabela 8 - Comparativo das variáveis dependentes com o PSM 

 
Fonte: elaboração própria. 

Na busca de um tratamento mais apropriado aos dados e melhoria nos resultados, 

utilizou-se a metodologia de PSM. Essa metodologia analisa e testa a hipótese de que houve 

melhora na rentabilidade das empresas estatais após a implantação da Lei 13.303, testando 

através das variáveis dependentes Q de Tobin, ROE e ROA. A coluna Tratamento nos mostra 
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a diferença das médias das empresas estatais antes e depois do evento, ou seja, da implantação 

da Lei. A coluna Controle indica a diferença das médias das empresas não estatais antes e 

depois da Lei. Já a terceira coluna é a diferença entre os grupos, ou seja, a diferença das 

diferenças. Por fim, a última coluna são as estatísticas de teste. 

Analisando a tabela 8 acima, constatamos que devemos rejeitar a hipótese nula de que 

as diferenças são iguais a média condicional, mostrando que a média diminuiu no caso das 

empresas estatais. No caso do Q de Tobin, com a metodologia citada acima, houve piora no 

resultado, impactando, de forma negativa, a implantação da Lei 13.303, sendo que as outras 2 

variáveis não foram impactadas, ou seja, não tiveram significância estatística para afirmamos 

o mesmo. 
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5 CONCLUSÃO 

 Devido ao crescimento do emprego das práticas de governança corporativa por 

empresas de todo o mundo, faz-se necessário analisar o impacto da Lei 13.303 nas empresas 

estatais brasileiras. Dessa forma, este presente trabalho procurou analisar empresas estatais 

brasileiras, de acordo com dados relativos aos seus valores de mercado e o custo de reposição 

dos ativos (Q de Tobin), retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) e retorno sobre os ativos 

(ROA). Para isso, o trabalho utilizou como base de dados uma seleção de empresas listadas na 

BOVESPA, com exceção de segmentos financeiros, tais como bancos, seguradoras e bolsa de 

valores, afinal eles possuem contabilidade diferente, o que poderia prejudicar na análise dos 

resultados. Além disso, os dados foram obtidos do sistema de Economática, e foram retirados 

dos períodos de 2014 a 2018, totalizando 502 empresas analisadas, sendo 22 delas estatais e 

480 não estatais. 

Como metodologia, utilizou-se o método de diferenças em diferenças, que é 

apropriado para avaliação de eventos exógenos, ou seja, quando muda o ambiente no qual os 

indivíduos estão inseridos. Por essa razão, dois grupos foram avaliados: um de empresas 

afetadas com a mudança e outro de empresas não afetadas. Ambos os grupos foram avaliados 

antes e depois da implantação da nova Lei. 

O objetivo do trabalho era responder a seguinte questão: “Houve melhora no 

desempenho das empresas estatais após a implantação da nova Lei 13.303 que implantou a 

governança corporativa nas empresas de controle estatal?”. De acordo com a análise dos 

resultados de todos os três indicadores de performance previamente mencionados, ou seja, o 

Q de Tobin, ROE e ROA, as empresas estatais brasileiras não manifestaram impacto 

significativo com a implantação da nova Lei 13.303, também conhecida como a Lei das 

Estatais. 

Vários podem ser os motivos, tais como a morosidade do setor público no Brasil, 

devido à extensa burocracia existente, falta de investimentos, funcionários desqualificados, 

conflito de interesses, entre outros;  a corrupção, que afeta diretamente os investimentos nas 

empresas estatais; e o tempo de adequação das empresas à nova Lei, considerado 

relativamente longo, ou seja, 24 meses no total. Além disso, como a Lei foi implementada em 

junho de 2016, sua efetivação nas empresas deveria ser realizada até junho de 2018, o ano de 

análise deste trabalho, o que contribuiu para pouco tempo de análise.  
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Outrossim, devido à implementação de algumas leis previamente instituídas, como a 

Lei 12.527/2011 de Acesso à Informação e a Lei 12.846/2013 que é a Lei anticorrupção de 

pessoas jurídicas, algumas práticas da governança já haviam sido adotadas por estatais, como 

a criação de um código de conduta e maior transparência, o que pode ter influenciado no 

resultado. 

De fato, a nova Lei determina que se aperfeiçoe essas questões, a fim das práticas da 

boa governança se tornarem cada vez mais essenciais e indispensáveis para as empresas. No 

entanto, como este trabalho não apresentou nenhum efeito significativo com a implementação 

da nova Lei nas estatais, sugerimos que trabalhos futuros analisem este mesmo conteúdo, a 

fim de continuar a investigação sobre os possíveis impactos previstos que a Lei poderá 

proporcionar às estatais. Além disso, outras análises podem ser realizadas, como uma possível 

comparação entre empresas privadas e públicas, que utilizem as práticas da governança 

corporativa, baseando-se também em suas devidas funções e lucro; ou, até mesmo uma 

análise mais minuciosa, avaliando todos os pontos da nova Lei e os relacionando com as 

empresas estatais, com o intuito de averiguar sua adequação a cada um deles. 
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APÊNDICE 

Tabela 9 - Correlação das variáveis antes de winsorizar 

 
Fonte: elaboração própria. 
 

Tabela 10 - Estatísticas Descritivas antes de winsorizar 

 
Fonte: elaboração própria. 
 

Tabela 11 – Estatísticas Descritivas antes de winsorizar 

 
Fonte: elaboração própria. 
 
 

Q de Tobin ROE ROA Cres Vend Ativo Total Liquidez Tam Empr PPE Alavanc ContRec CP
Q de Tobin 1,0000

ROE -0,0183 1,0000
ROA 0,1761 0,2969 1,0000

Cres Vend -0,0158 -0,0009 0,0064 1,0000
Ativo Total -0,0418 -0,0091 -0,0302 -0,0058 1,0000

Liquidez 0,1599 -0,0224 -0,0433 -0,0140 -0,0297 1,0000
Tam Empr 0,0053 -0,0151 -0,1712 -0,0744 0,3450 -0,1656 1,0000

PPE -0,1499 0,0332 -0,0168 0,0757 0,1760 -0,1352 0,0546 1,0000
Alavanc -0,0610 -0,0068 -0,0165 -0,0049 -0,0154 -0,0328 -0,0380 0,0459 1,0000

ContRec CP -0,0096 -0,0118 -0,0433 -0,0079 0,5185 -0,0425 -0,3486 0,0215 -0,0172 1,0000
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Tabela 12 - Diferenças em Diferenças – Antes do Evento e de winsorizar 

 
Fonte: elaboração própria. 
 

Tabela 13 - Diferenças em Diferenças – Depois do Evento e de winsorizar 

 
Fonte: elaboração própria. 
 

Tabela 14 - Diferenças em Diferenças – Estatais antes e depois do evento e winsorizar 

 
Fonte: elaboração própria. 
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Tabela 15 - Regressão e Resultados antes de winsorizar 

 
Fonte: elaboração própria. 
 

Tabela 16 - Escore de Propensão – PSM antes de winsorizar	

 
Fonte: elaboração própria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Variável Q de Tobin (1) ROE (2) ROA (3) Q de Tobin (1) ROE (2) ROA (3)
Evento -0.0201 -268.0*** -0.0224 -0.117***  -268.0*** -0.0224

(-0.24) (-5.39) (-0.50) (-2.79) (-5.39) (-0.50) 
Estatal  -0.397*** -22.03 0.0150  -0.169  -22.03  0.0150  

(-2.66) (-0.49) (0.38) (-0.73) (-0.49) (0.38) 
Evento x Estatal -0.0401 17.54 -0.0149 -0.0273  17.54  -0.0149

 (-0.22) (0.26) (-0.25) (-0.32) (0.26) (-0.25)
Cres Vend 0.000566 0.000636 2.79e-09  0.0000582 0.000636   2.79e-09 

 (0.37)   (0.99)  (0.00) (0.07)  (0.99) (0.00)
Ativo Total -5.91e-11 -1.28e-08 1.54e-10  4.24e-10 -1.28e-08 1.54e-10

(-0.13) (-0.06) (0.84)  (0.43) (-0.06)  (0.84) 
Liquidez 0.0462*** 0.0747 -0.000742 -0.000705   0.0747 -0.000742 

(6.46) (0.12) (-1.31) (-0.10)  (0.12) (-1.31)  
Tam Empr 0.0322*** 2.422 -0.0229*** -0.0259* 2.422 -0.0229***

(3.15) (0.68) (-7.18) (-1.73) (0.68) (-7.18)
PPE  -0.566*** 10.89 -0.0447*  0.0172 10.89 -0.0447*

(-5.72)  (0.37) (-1.71) (0.11) (0.37) (-1.71)
Alavanc -0.000486* -0.00502 -0.0000312 -0.0000861 -0.00502 -0.0000312

(-1.93)   (-0.06) (-0.45)  (-0.68) (-0.06)  (-0.45)
ContRec CP -4.76e-09 0.000000932 4.12e-09 -3.89e-08*** 0.000000932 4.12e-09

(-0.64) (0.21) (1.07) (-6.63) (0.21)  (1.07)   
Constante  0.425***  234.2*** 0.351***  1.242*** 234.2*** 0.351***

(2.72) (3.91)  (6.54) (5.70) (3.91)  (6.54)
* p<0.1, ** p<0.05, *** p<0.01

N: 1953 7659 7588 1953 7659 7588
R-Quadrado 0.073 0.007 0.010 0.0068 0.0067 0.010

MQO Efeitos Aleatórios
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Quadro 7 – Nomes e setores das empresas não estatais analisadas 
 

Nome Setor 
521 Particip Administração de empresas e empreendimentos 
524 Particip Empresa de eletricidade, gás e água 

Acciona Conc Rodov do Aço 
S/A 

Atividades auxiliares ao transporte rodoviário 

Aco Altona Transformação de aço em produtos de aço 
Advanced-Dh Comércio atacadista de bens não duráveis variados 

Aegea Saneamento e Part S/A Água, esgoto e outros sistemas 
AES Elpa Geração, transmissão e distribuição de energia elétrica 
AES Sul Geração, transmissão e distribuição de energia elétrica 

AES Tiete E Geração, transmissão e distribuição de energia elétrica 
Afluente T Empresa de eletricidade, gás e água 

AGconcessoes Atividades auxiliares ao transporte rodoviário 
Agpart Administração de empresas e empreendimentos 

Aguas Guariroba SA Água, esgoto e outros sistemas 
Alef S/A Administração de empresas e empreendimentos 

Alfa Consorc Administração de empresas e empreendimentos 
Alfa Holding Administração de empresas e empreendimentos 

Algar Telecom S/A Telecomunicações 
Aliansce Locadora de imóveis 
Aliperti Indústria de molas e produtos de arame 

All Am Lat Log Malha Paulista 
S/A 

Transporte ferroviário 

All Am Lat Log Oeste S/A Transporte ferroviário 
All Norte Transporte ferroviário 

Alliar Laboratório de exames médicos 
Alpargatas Indústria de calçados 

Alupar Geração, transmissão e distribuição de energia elétrica 
Amalfi Empreendimentos e 

Participações S/A 
Administração de empresas e empreendimentos 

Ambev S/A Indústria de bebidas 
Ampla Energ Geração, transmissão e distribuição de energia elétrica 

Anima Educação 
Arezzo Co Indústria de calçados 

Argo Energia Empreend e Part 
S/A 

Administração de empresas e empreendimentos 

Argo Transmissão de Energia 
S/A 

Geração, transmissão e distribuição de energia elétrica 

Arteris Atividades auxiliares ao transporte rodoviário 
Atompar Telecomunicações 

Autoban - Conc do Sist 
Anhanguera Bandeirantes S/A 

Atividades auxiliares ao transporte rodoviário 

Autopista Fernao Dias S/A Atividades auxiliares ao transporte rodoviário 
Autopista Fluminense S/A Atividades auxiliares ao transporte rodoviário 
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Autopista Litoral Sul Atividades auxiliares ao transporte rodoviário 
Autopista Planalto Sul S/A Atividades auxiliares ao transporte rodoviário 

Autopista Regis Bittencourt S/A Atividades auxiliares ao transporte rodoviário 
Autovias SA Atividades auxiliares ao transporte rodoviário 

Azevedo Outras construções pesadas e de engenharia civil 
Azul S.A. Transporte aéreo regular 

B2W Digital Vendas por correio ou meio eletrônico 
Bahema Administração de empresas e empreendimentos 

Bandeirante Energ Geração, transmissão e distribuição de energia elétrica 
Banrisul Armazens Gerais S/A Serviço de armazenamento 

Bardella Industria de máquinas agrícolas, de construção e 
mineração 

Battistella Concessionárias de outros veículos motorizados 
Baumer Indústria de equipamentos e materiais para uso médico 

Beleza Participacoes S/A Administração de empresas e empreendimentos 
Bic Monark Indústria de outros equipamentos de transporte 

Biomm Pesquisa científica 
Biosev Agricultura 

Biotoscana Indústria de remédios 
Bk Brasil Restaurantes e outros lugares para comer 
Bombril Indústria de artigos de limpeza 

Bonaire Part Empresa de eletricidade, gás e água 
BR Brokers Atividades relacionadas a imóveis 
BR Home Construção de edifícios residenciais 

BR Insurance Corretora de seguros 
BR Malls Par Locadora de imóveis 
BR Pharma Loja de artigos para saúde e cuidados pessoais 
BR Propert Locadora de imóveis 

BR Towers Spe1 SA Loja de autopeças, acessórios e pneus 
Bradespar Administração de empresas e empreendimentos 
Brasilagro Agricultura 

Brasiliana Participações S/A Geração, transmissão e distribuição de energia elétrica 
Braskem Indústria química 

Brazilian Fr Administração de empresas e empreendimentos 
BRF SA Abatedouros 

Brq Projetos de sistemas de computação 
Btgi Quartzo Participações S/A Administração de empresas e empreendimentos 
Btgi Safira Participações S/A Administração de empresas e empreendimentos 

Cabinda Part Administração de empresas e empreendimentos 
Cachoeira Paulista Trans de 

Energia SA 
Geração, transmissão e distribuição de energia elétrica 

Caconde Part Administração de empresas e empreendimentos 
Caianda Part Administração de empresas e empreendimentos 

Cambuci Indústria de calçados 
Camil Outras indústrias de alimentos 
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Capitalpart Telecomunicações 
Carbomil S/A Miner e Ind Extração de minerais não metálicos 

Carrefour BR Loja de departamentos 
CCR SA Atividades auxiliares ao transporte rodoviário 

Ccx Carvao Mineração de metais 
Cedae - Cia Estadual de Águas e 

Esgotos 
Água, esgoto e outros sistemas 

Cedro Tecelagens 
Ceg Distribuição de gás natural 

Cel Participacoes S/A Administração de empresas e empreendimentos 
Celpa Geração, transmissão e distribuição de energia elétrica 
Celpe Geração, transmissão e distribuição de energia elétrica 

Celul Irani Indústria de papel, celulose e papelão 
Cemar Geração, transmissão e distribuição de energia elétrica 

Cemepe Administração de empresas e empreendimentos 
Centrovias Sistemas Rodov S/A Atividades auxiliares ao transporte rodoviário 

Chapeco Abatedouros 
Cia de Agua e Esgoto do Ceara Água, esgoto e outros sistemas 

Cia Hering Indústria de roupas de malha 
Cia Hidro Eletrica Sao Francisco Geração, transmissão e distribuição de energia elétrica 
Cia Mineira de Acucar e Alcool Outros cultivos 

Cia Riograndense de 
Saneamento 

Água, esgoto e outros sistemas 

Cielo Serviços de processamento de dados, hospedagem e 
outros serviços relacionados 

Cims Administração de empresas e empreendimentos 
Cinesystem Indústria cinematográfica 

Claro Telecom Part S/A Telecomunicações 
Cobrasma Indústria de equipamento ferroviário 

Coelba Geração, transmissão e distribuição de energia elétrica 
Coelce Geração, transmissão e distribuição de energia elétrica 

Comercial Quintella Com Exp 
S/A 

Transporte rodoviário 

Comgas Distribuição de gás natural 
Companhia Energética Jaguara Geração, transmissão e distribuição de energia elétrica 
Companhia Energética Miranda Geração, transmissão e distribuição de energia elétrica 

Companhia Energética Sinop 
S/A 

Geração, transmissão e distribuição de energia elétrica 

Conc de Rod do Oeste de SP - 
Viaoeste S/A 

Atividades auxiliares ao transporte rodoviário 

Conc de Rodov do Interior 
Paulista SA 

Atividades auxiliares ao transporte rodoviário 

Conc do Aerop Inter de 
Guarulhos S/A 

Atividades auxiliares ao transporte aéreo 

Conc Ponte Rio-Niteroi S/A - 
Ecoponte 

Atividades auxiliares ao transporte rodoviário 
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Conc Rio Ter Atividades auxiliares ao transporte rodoviário 
Concebra Concess Das Rod 

Centrais do Brasil S/A 
Atividades auxiliares ao transporte rodoviário 

Concess Auto Raposo Tavares 
S/A 

Atividades auxiliares ao transporte rodoviário 

Concess da Rodovia MG 050 
S/A 

Atividades auxiliares ao transporte rodoviário 

Concess de Rodov Sul-
Matogrossense S/A 

Atividades auxiliares ao transporte rodoviário 

Concess de Rodovias Minas 
Gerais Goias S/A 

Atividades auxiliares ao transporte rodoviário 

Concess Rodov Pres Dutra SA Atividades auxiliares ao transporte rodoviário 
Concess Rodovias Tiete SA Atividades auxiliares ao transporte rodoviário 
Concess Rota Das Bandeiras 

S/A 
Atividades auxiliares ao transporte rodoviário 

Concessão Metroviaria Rj S/A Transporte ferroviário 
Concessionaria BR-040 S/A Atividades auxiliares ao transporte rodoviário 
Concessionaria Ecovias Dos 

Imigrantes SA 
Atividades auxiliares ao transporte rodoviário 

Concessionária Rota do Oeste 
S/A 

Atividades auxiliares ao transporte rodoviário 

Conpel Cia Nordestina Papel Outras indústrias 
Const A Lind Construção de edifícios residenciais 
Cor Ribeiro Administração de empresas e empreendimentos 

Cosan Comércio atacadista de petróleo e produtos de petróleo 
Cosan Log Transporte ferroviário 

Cosern Geração, transmissão e distribuição de energia elétrica 
Coteminas Indústria de roupas de tecido 

CPFL Energia Geração, transmissão e distribuição de energia elétrica 
CPFL Geracao Geração, transmissão e distribuição de energia elétrica 

CPFL Piratininga Geração, transmissão e distribuição de energia elétrica 
CPFL Renovav Empresa de eletricidade, gás e água 

Cr2 Construção de edifícios residenciais 
Cremer Indústria de equipamentos e materiais para uso médico 
Cristal Indústria química 

Csu Cardsyst Serviços de apoio a empresas 
Ctc S.A. Agricultura 

Cvc Brasil Transporte turístico 
Cyre Com-Ccp Locadora de imóveis 

Cyrela Realt Construção de edifícios residenciais 
Dasa Laboratório de exames médicos 

Dass Nordeste Calçados e 
Artigos Esportivos S/A 

Indústria de calçados 

Digitel S/A Ind Eletr Serviços de processamento de dados, hospedagem e 
outros serviços relacionados 

Dimed Loja de artigos para saúde e cuidados pessoais 
Dinamica Ene Geração, transmissão e distribuição de energia elétrica 
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Direcional Construção de edifícios residenciais 
Dohler Indústria de roupas de tecido 

Dommo Extração de petróleo e gás 
Dtcom Direct Outros tipos de escolas 

Duratex Indústria de móveis e afins 
Eco101 Concess de Rodov S/A Atividades auxiliares ao transporte rodoviário 
Ecopistas - Concess Das Rodov 

Ayrton Senna S/A 
Atividades auxiliares ao transporte rodoviário 

Ecorodovias Atividades auxiliares ao transporte rodoviário 
Ecorodovias Concessoes e Serv 

SA 
Atividades auxiliares ao transporte rodoviário 

Eldorado Brasil Celulose S/A Indústria de papel, celulose e papelão 
Elekeiroz Indústria química básica 
Elektro Geração, transmissão e distribuição de energia elétrica 
Eletron Administração de empresas e empreendimentos 

Eletropaulo Geração, transmissão e distribuição de energia elétrica 
Embraer Indústria de equipamentos aeroespaciais 

Empr Concess da Rodov Norte 
S/A 

Atividades auxiliares ao transporte rodoviário 

Empreend Pague Menos S/A Loja de mercadorias variadas 
Encalso Particip em Concess 

S/A 
Administração de empresas e empreendimentos 

Encorpar Indústria de fios 
Energias BR Geração, transmissão e distribuição de energia elétrica 

Energisa Geração, transmissão e distribuição de energia elétrica 
Energisa Mt Geração, transmissão e distribuição de energia elétrica 

Energisa Paraiba Dist e Energia 
S/A 

Geração, transmissão e distribuição de energia elétrica 

Energisa Sergipe Dist de Energia 
S/A 

Geração, transmissão e distribuição de energia elétrica 

Enersul Geração, transmissão e distribuição de energia elétrica 
Eneva Geração, transmissão e distribuição de energia elétrica 

Engie Brasil Geração, transmissão e distribuição de energia elétrica 
Entrevias Concessionária de 

Rodov S/A 
Atividades auxiliares ao transporte rodoviário 

Equatorial Geração, transmissão e distribuição de energia elétrica 
Equatorial Transmissora 7 Spe 

S/A 
Geração, transmissão e distribuição de energia elétrica 

Equatorial Transmissora 8 Spe 
S/A 

Geração, transmissão e distribuição de energia elétrica 

Escelsa Geração, transmissão e distribuição de energia elétrica 
Estacio Part Escola de ensino superior 

Estrela Outras indústrias 
Eternit Indústria de outros produtos de minerais não metálicos 
Eucatex Indústria de produtos de madeira compensada e afins 

Even Construção de edifícios residenciais 
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Excelsior Outras indústrias de alimentos 
Eztec Construção de edifícios residenciais 

F Cataguazes Geração, transmissão e distribuição de energia elétrica 
Fer Heringer Indústria de fertilizantes e pesticidas 

Ferbasa Fundição 
Ferreira Gomes Energia SA Geração, transmissão e distribuição de energia elétrica 

Ferrovia Norte Sul S/A Transporte ferroviário 
Ferrovia Sul Atlantico S/A Transporte ferroviário 

Fibam Indústria de parafusos, arruelas, porcas e produtos 
torneados 

Fibria Indústria de papel, celulose e papelão 
Finsbury Participações S/A Administração de empresas e empreendimentos 

Fleury Laboratório de exames médicos 
Flex S/A Outros serviços de apoio 

Forja Taurus Outras indústrias de produtos de metal 
Fras-Le Indústria de autopeças 

Frigol Foods Participações SA Administração de empresas e empreendimentos 
Ftl Ferrovia Trans Log S/A Transporte ferroviário 

Futuretel Administração de empresas e empreendimentos 
Gafisa Construção de edifícios residenciais 

Gama Part Administração de empresas e empreendimentos 
Generalshopp Locadora de imóveis 
Ger Paranap Geração, transmissão e distribuição de energia elétrica 

Gerdau Transformação de aço em produtos de aço 
Gerdau Met Transformação de aço em produtos de aço 

Gol Transporte aéreo regular 
GPC Part Administração de empresas e empreendimentos 
Grazziotin Loja de roupas 
Grendene Indústria de calçados 

Grucai Administração de empresas e empreendimentos 
Guararapes Indústria de roupas de tecido 
Habitasul Administração de empresas e empreendimentos 
Haga S/A Indústria de ferragens 
Hapvida Serviços ambulatoriais de saúde 

Hauscenter S/A Administração de empresas e empreendimentos 
Helbor Construção de edifícios residenciais 

Hercules Indústria de ferramentas de metal não motorizadas e 
cutelaria 

Hidrovias do Brasil S/A Transporte fluvial 
Hoteis Othon Hotel, motel ou similar 

Hypera Outras indústrias 
Ideiasnet Administração de empresas e empreendimentos 
IGB S/A Indústria de equipamentos de áudio e vídeo 
Igua SA Água, esgoto e outros sistemas 
Iguatemi Locadora de imóveis 
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Ihpardini Laboratório de exames médicos 
Imc S/A Loja de comida e bebida 

Inbrands SA Loja de roupas 
Ind Cataguas Tecelagens 

Inds Romi Indústria de máquinas industriais 
Inepar Outras indústrias 

Inepar Equip e Montagens S/A Outras indústrias 
Inter SA Construção de edifícios residenciais 

Intermedica Laboratório de exames médicos 
Invepar Atividades auxiliares ao transporte rodoviário 

Invest Bemge Administração de empresas e empreendimentos 
Investco S/A Geração, transmissão e distribuição de energia elétrica 

Invitel Legacy S/A Administração de empresas e empreendimentos 
Iochp-Maxion Indústria de autopeças 

Itaitinga Administração de empresas e empreendimentos 
Itapebi Geração de Energia S/A Geração, transmissão e distribuição de energia elétrica 

Itausa Administração de empresas e empreendimentos 
Itautec Indústria de computadores e periféricos 

J B Duarte Indústria de alimentos 
J. Macedo S/A Indústria de alimentos 

JBS Abatedouros 
Jereissati Administração de empresas e empreendimentos 

JHSF Malls S/A Locadora de imóveis 
JHSF Part Construção 
Joao Fortes Construção de edifícios residenciais 

Josapar Moinho de grãos 
JSL Transporte rodoviário 

Karsten Indústria de roupas de tecido 
Kepler Weber Indústria de estruturas metálicas 

Klabin S/A Indústria de papel, celulose e papelão 
Kroton Educação 

Le Lis Blanc Tecelagens 
Libra Terminal Rio SA Serviço de armazenamento 

Light Energia S/A Geração, transmissão e distribuição de energia elétrica 
Light S/A Geração, transmissão e distribuição de energia elétrica 

Light Serv de Eletr S/A Geração, transmissão e distribuição de energia elétrica 
Linhas de Macapá Trans de 

Energia S/A 
Geração, transmissão e distribuição de energia elétrica 

Linhas de Xingu Trans de 
Energia S/A 

Geração, transmissão e distribuição de energia elétrica 

Linx Editoras de software 
Liq Serviços de apoio a empresas 
Litel Mineração de metais 

Localiza Locadora de automóveis 
Locamerica Locadora de automóveis 
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Log Com Prop e Part S/A Construção 
Log-In Atividades auxiliares ao transporte 

Lojas Americ Loja de departamentos 
Lojas Arapua Outras lojas de mercadorias variadas 
Lojas Hering Loja de roupas 
Lojas Marisa Loja de roupas 
Lojas Renner Loja de roupas 

Longdis Administração de empresas e empreendimentos 
Lopes Brasil Atividades relacionadas a imóveis 

Lupatech Forjarias e estamparias 
M.Diasbranco Outras indústrias de alimentos 

Maestroloc Locadora de automóveis 
Magaz Luiza Loja de departamentos 

Magnesita Mineração S/A Mineração (exceto petróleo e gás) 
Magnesita SA Extração de minerais não metálicos 

Maluí Ilha do Sol Empreend 
Imob Spe S/A 

Hotel, motel ou similar 

Mangels Indl Forjarias e estamparias 
Marcopolo Indústria de carrocerias e trailers 

Marfrig Abatedouros 
Marina de Iracema Park S/A Hotel e outros tipos de acomodação 

Melhor SP Indústria de produtos de papel e papelão 
Mendes Jr Outras construções pesadas e de engenharia civil 

Menezes Cort Outras atividades auxiliares ao transporte 
Metal Iguacu Outras indústrias de produtos de metal 
Metal Leve Indústria de autopeças 
Metalfrio Indústria de equipamentos de refrigeração 

Metanor S/A Metanol do Ne Indústria de outros produtos químicos 
Metisa Outras indústrias de produtos de metal 
Mills Serviços de engenharia e arquitetura 

Minasmaquinas Concessionárias de outros veículos motorizados 
Minerva Abatedouros 
Minupar Abatedouros 

Mlog S/A Administração de empresas e empreendimentos 
MMX Miner Mineração de metais 
Mont Aranha Administração de empresas e empreendimentos 

Moura Dubeux Engenharia S/A Construção 
Movida Locadora de automóveis 

Mrs Logist Transporte ferroviário 
MRV Construção de edifícios residenciais 

Multiplan Locadora de imóveis 
Multiplus Outros serviços de apoio 
Mundial Indústria de ferragens 

Nadir Figuei Indústria de vidro e produtos de vidro 
Naomi Participacoes S/A Administração de empresas e empreendimentos 
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Natura Comércio atacadista de bens não duráveis variados 
Ncf Participações S/A Administração de empresas e empreendimentos 

Neoenergia Geração, transmissão e distribuição de energia elétrica 
Neumarkt Trade And Fin S/A Construção 

Newtel Part Telecomunicações 
Noah Part S/A Administração de empresas e empreendimentos 
Nordon Met Indústria de outros tipos de máquinas 

Nortcquimica Indústria de remédios 
Nova Acao Participacoes S/A Administração de empresas e empreendimentos 

Nutriplant Indústria de fertilizantes e pesticidas 
Oceana Offshore S/A Administração de empresas e empreendimentos 

Oderich Indústria de frutas e vegetais em conserva e comidas 
especiais 

Odontoprev Consultório odontológico 
OGX Petroleo Extração de petróleo e gás 

Oi Telecomunicações 
Omega Ger Administração de empresas e empreendimentos 

Opport Energ Administração de empresas e empreendimentos 
OSX Brasil Estaleiros 

Ouro Verde Loc e Serv SA Locadora de automóveis 
Ourofino S/A Indústria de remédios 
P.Acucar-Cbd Loja de departamentos 
Pacific Rdsl Administração de empresas e empreendimentos 
Panatlantica Transformação de aço em produtos de aço 
Par Al Bahia Administração de empresas e empreendimentos 

Participacoes Ind do Nordeste 
S/A 

Administração de empresas e empreendimentos 

Paul F Luz Geração, transmissão e distribuição de energia elétrica 
PDG Realt Construção de edifícios residenciais 

Pet Manguinh Indústria de produtos de petróleo e carvão 
Petroleo Lub do Nordeste S/A Extração de petróleo e gás 

Petrorio Extração de petróleo e gás 
Pettenati Tecelagens 

Plascar Part Indústria de autopeças 
Polpar Administração de empresas e empreendimentos 

Pomifrutas Cultivo de frutas e nozes 
Porto Sudeste V. M. S/A Administração de empresas e empreendimentos 

Portobello Indústria de produtos de cerâmica e refratários 
Portuense Ferragens S/A Construção 

Positivo Tec Indústria de computadores e periféricos 
Priner Construção de edifícios residenciais 

Pro Metalurg Indústria de outros equipamentos de transporte 
Profarma Comércio atacadista de remédios 

Prolagos S/A Água, esgoto e outros sistemas 
Proman Empresa de eletricidade, gás e água 
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Prompt Administração de empresas e empreendimentos 
Qgep Part Extração de petróleo e gás 
Qualicorp Outros serviços ambulatoriais de saúde 

Quality Soft Editoras de software 
RaiaDrogasil Loja de artigos para saúde e cuidados pessoais 

Raizen Energia SA Geração, transmissão e distribuição de energia elétrica 
Randon Part Indústria de carrocerias e trailers 

Recrusul Indústria de carrocerias e trailers 
Rede Energia Geração, transmissão e distribuição de energia elétrica 

Renova Geração, transmissão e distribuição de energia elétrica 
Rio Gde Ener Geração, transmissão e distribuição de energia elétrica 

Riosulense Indústria de autopeças 
Rni Construção de edifícios residenciais 

Rodonorte - Concess Rod. 
Integradas S/A 

Atividades auxiliares ao transporte rodoviário 

Rodovias Das Colinas SA Atividades auxiliares ao transporte rodoviário 
Rossi Resid Construção de edifícios residenciais 
Rumo S.A. Transporte ferroviário 

Saber Serviços Educacionais 
S/A 

Educação 

Salus Infra Protuaria S/A Serviço de armazenamento 
Sam Industr Indústria de ferramentas de metal não motorizadas e 

cutelaria 
Sanasa - Soc de Abast de Água e 

Saneamento S/A 
Água, esgoto e outros sistemas 

Saneamento de Goias S/A Água, esgoto e outros sistemas 
Saneatins - Cia de Saneamento 

do Tocantins 
Água, esgoto e outros sistemas 

Sanesalto Saneamento S/A Água, esgoto e outros sistemas 
Sansuy Indústria de produtos de plástico 

Santa Catarina Part Invest S/A Administração de empresas e empreendimentos 
Santanense Tecelagens 

Santher Fab de Papel Sta 
Terezinha S/A 

Indústria de papel, celulose e papelão 

Santo Antonio Energia SA Geração, transmissão e distribuição de energia elétrica 
Santos Bras Atividades auxiliares ao transporte aquático 
Santos Brp Atividades auxiliares ao transporte aquático 
Sao Carlos Locadora de imóveis 

Sao Martinho Indústria de açúcar e produtos de confeitaria 
Saraiva Livr Editoras de jornais, revistas, livros e similares 

Schlosser Tecelagens 
Schulz Indústria de autopeças 

Seiva S/A - Florestas e 
Indústrias 

Administração de empresas e empreendimentos 

Selectpart Telecomunicações 
Senior Sol Editoras de software 
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Ser Educa Educação 
Serra Azul Water Park S/A Administração de empresas e empreendimentos 

Shopping Center Tacaruna S/A Locadora de imóveis 
Sid Nacional Transformação de aço em produtos de aço 
Sierrabrasil Locadora de imóveis 

SLC Agricola Agricultura 
Smart Fit Outras indústrias da recreação 

Smiles Outros serviços de apoio 
Snb Participacoes S/A Administração de empresas e empreendimentos 

Somos Educa Outros tipos de escolas 
Sondotecnica Consultoria administrativa, científica e técnica 

Springer Indústria de eletrodomésticos 
Springs Indústria de roupas de tecido 

Stara Industria de máquinas agrícolas, de construção e 
mineração 

Statkraft Geração, transmissão e distribuição de energia elétrica 
Sudeste Administração de empresas e empreendimentos 

Sugoi Incorporadora e 
Construtora S/A 

Construção 

Sul 116 Part Telecomunicações 
Sultepa Construção de estradas, ruas, pontes e túneis 

Suzano Hold Administração de empresas e empreendimentos 
Suzano Papel Indústria de papel, celulose e papelão 

Taesa Geração, transmissão e distribuição de energia elétrica 
Tcp Terminal de Contêineres de 

Paranaguá S/A 
Serviço de armazenamento 

Tec Blumenau Indústria de roupas de tecido 
Tecel S Jose Tecelagens 

Technos Outras indústrias 
Tecnisa Construção de edifícios residenciais 

Tecnosolo Consultoria administrativa, científica e técnica 
Tectoy Outras indústrias 
Tegma Atividades auxiliares ao transporte 
Teka Indústria de roupas de tecido 

Tekno Outras indústrias de produtos de metal 
Telef Brasil Telecomunicações 

Tenda Construção de edifícios residenciais 
Termeletrica Pernambuco 3 SA Geração, transmissão e distribuição de energia elétrica 
Terminais Port da Ponta Felix 

S/A 
Atividades auxiliares ao transporte aquático 

Termopernambuco S/A Geração, transmissão e distribuição de energia elétrica 
Terra Santa Outras indústrias 
Tex Renaux Tecelagens 
Tim Part S/A Telecomunicações 
Time For Fun Apresentações artísticas 
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Totvs Editoras de software 
Tran Paulist Geração, transmissão e distribuição de energia elétrica 

Transbrasiliana Concess de 
Rodov S/A 

Atividades auxiliares ao transporte rodoviário 

Transnordestina Logistica S/A Atividades auxiliares ao transporte rodoviário 
Transparana Concessionárias de outros veículos motorizados 

Trevisa Administração de empresas e empreendimentos 
Triangulo do Sol Auto Estrada 

SA 
Atividades auxiliares ao transporte rodoviário 

Trisul Construção de edifícios residenciais 
Triunfo Part Atividades auxiliares ao transporte rodoviário 

Tupy Indústria de autopeças 
Ultrapar Comércio atacadista de petróleo e produtos de petróleo 
Unicasa Indústria de móveis e afins 

Unidas SA Locadora de automóveis 
Unipar Indústria química 
Uptick Empresa de eletricidade, gás e água 

Usiminas Transformação de aço em produtos de aço 
Usinagem Edlyn Participações 

S/A 
Outras indústrias 

Vale Mineração de metais 
Valid Impressão e atividades auxiliares 

Venture Capital Participações e 
Investimentos S/A 

Administração de empresas e empreendimentos 

Viabahia Conc de Rodov S/A Atividades auxiliares ao transporte rodoviário 
Viarondon Conc de Rodov S/A Atividades auxiliares ao transporte rodoviário 

Viavarejo Loja de departamentos 
Viver Construção de edifícios residenciais 

Vix Logistica S/A Transporte rodoviário 
Vulcabras Indústria de calçados 

Weg Indústria de motores, turbinas e transmissores de energia 
Wetzel S/A Indústria de autopeças 
Whirlpool Indústria de eletrodomésticos 
Wiz S.A Corretora de seguros 

Wlm Ind Com Concessionárias de outros veículos motorizados 
Wtc Amazonas Suite Hotel S/A Hotel, motel ou similar 
Wtc Rio Empreend e Part S/A Administração de empresas e empreendimentos 

Xx de Nov Inv e Part S/A Administração de empresas e empreendimentos 
You Inc Incorp e Part S/A Construção 

Zain Part Telecomunicações 
Fonte: elaboração própria. 


