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RESUMO 

 

A literatura acadêmica indica que empresas com elevados padrões de governança 

corporativa apresentam menor risco de crédito e se beneficiam com menor custo da 

dívida (Ashbaugh-Skaife et al., 2006). Este estudo se propõe a avaliar os efeitos dos 

mecanismos de governança corporativa sobre o risco de crédito de empresas do 

mercado brasileiro, explorando aspectos como independência, estrutura e 

procedimentos do conselho, direitos de acionistas minoritários e abertura de 

informações financeiras. Através do modelo de probit ordenado, aplicado sobre uma 

das maiores amostras (em número de observações) da literatura acadêmica brasileira 

sobre o tema, mostrou-se que a governança corporativa é uma variável explicativa 

significativa para ratings em modelos de risco de crédito de curto e longo prazo. Os 

resultados ainda indicam que, dentre os componentes de governança corporativa 

avaliados, apenas o direito de acionistas minoritários se relaciona negativamente com 

o rating de crédito – sugerindo que o excesso de poderes aos acionistas não 

necessariamente beneficia os credores da firma. 

 

Palavras-chave: Risco de Crédito, Governança Corporativa, Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

The academic literature indicates that firms with high corporate governance standards 

present lower credit risk and benefit from lower cost of debt (Ashbaugh-Skaife et al., 

2006). This study evaluates the effects of corporate governance mechanisms on credit 

risk of Brazilian firms, exploring elements as board independence, structure and 

process, minority shareholders rights and financial disclosure. Through an ordered 

probit model, applied to one of the largest samples (in number of observations) of the 

Brazilian academic literature on the subject, it was shown that corporate governance is 

a significant explanatory variable for ratings of short and long term credit risk models. 

The results also indicate that, among the corporate governance components assessed, 

only minority shareholders rights are negatively related to credit ratings - suggesting 

that excess power to shareholders do not necessarily benefits firm's bondholders. 

 

Keywords: Credit Risk, Corporate Governance, Brazil. 
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1 INTRODUÇÃO 

  

 Segundo Ashbaugh-Skaife et al. (2006), boas práticas de governança 

corporativa aumentam a probabilidade das empresas obterem um investment grade 

(grau de rating de investimento) de agências de risco, o que facilita a captação de 

recursos de terceiros e reduz o custo financeiro da dívida. A literatura acadêmica 

brasileira, destacada por Pereira e Martins (2015), encontra evidências da relação entre 

governança corporativa e rating de crédito, enfatizando que, em momentos de recessão, 

empresas brasileiras com alto nível de governança apresentam melhor desempenho 

financeiro comparado a empresas com nível de governança inferior. 

 Neste artigo, além do estudo entre governança corporativa e risco de crédito, 

propõe-se a análise complementar da relação dos componentes de governança com os 

ratings das firmas. São avaliados mecanismos como estrutura, processo e 

independência do conselho, direito dos acionistas minoritários e transparência das 

informações financeiras. O risco de crédito, por sua vez, é obtido através de duas fontes 

de dados: o rating nacional de longo prazo publicado pelas agências de risco Standard 

and Poor’s, Moody’s e Fitch; e, o modelo DRSK Global (Cai e Singenellore, 2016) 

para probabilidade de default de 1 ano, baseado no artigo de Merton (1974), referência 

em modelo de crédito por estimar a frequência esperada de default através da Teoria de 

Opções. A base de dados é composta por empresas brasileiras listadas na B3 com nível 

de governança calculado através do BCGI (Brazilian Corporate Governance Index) 

proposto por Black, Carvalho e Sampaio (2014).  

 Os modelos de crédito e governança selecionados apresentam fundamentação 

teórica respaldada por artigos de referência na literatura acadêmica e contribuem para 

análise, ampliando o universo amostral das empresas avaliadas. Estudos semelhantes 

utilizaram a variável rating como proxy de risco de crédito, como pode ser observado 

em Ashbaugh-Skaife et al. (2006). Para a realidade brasileira, a utilização da 

equivalência da escala de ratings entre agências de risco, bem como o modelo de 

probabilidade de default de curto prazo, permitiu obter duas das maiores amostras da 

literatura do país sobre o tema. 

 Apesar de estarem relacionados, o rating de crédito divulgado pelas agências 

de risco e a probabilidade de default não são necessariamente a mesma coisa. Segundo 

Aguais et al. (2007), o modelo de Merton e suas adaptações (a exemplo do DRSK) são 

conhecidos como modelos Point-In-Time (PIT), enquanto os ratings de crédito 
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tradicionais são definidos como modelos Through-The-Cycle (TTC). A diferença 

principal é o horizonte temporal em questão. Modelos PIT estimam a probabilidade de 

não cumprimento das obrigações financeiras em 1 ano, já modelos TTC estimam o risco 

de default no longo prazo (em geral, 5 anos). Em muitos casos, as visões de curto e 

longo prazo podem coincidir. Se houver divergências, em geral, podem ser explicadas 

por uma ou mais variáveis econômicas. Isto ocorre porque setores da economia 

apresentam performances distintas em cenários recessivos, sendo esperado menores 

variações no risco de crédito de firmas que atuam em setores mais resilientes a 

conjunturas econômicas adversas. Portanto, a escolha de um modelo PIT (a exemplo 

do DRSK), poderia produzir resultados distintos quando comparado à literatura 

acadêmica baseada em ratings TTC. Entretanto, os resultados deste artigo indicam que 

a variável de governança corporativa é estatisticamente significativa em modelos de 

curto e longo prazo. 

 Em relação aos componentes de governança, relacionam-se positivamente com 

os ratings de crédito as dimensões de estrutura e processos do conselho, bem como a 

transparência das informações financeiras, reduzindo a assimetria de informação entre 

as partes. O direito dos acionistas minoritários, por sua vez, tem relação negativa com 

a nota de crédito, observação consistente com a literatura de referência (Asquith e 

Wizman, 1990; Warga e Welch, 1993; Klock et al., 2004; Ashbaugh-Skaife et al., 

2006). Este mecanismo de governança fortalece os poderes dos acionistas e favorece a 

transferência de riqueza dos credores para os proprietários da firma. A variável de 

independência do conselho apresentou o sinal positivo do coeficiente conforme 

previsto por Ashbaugh-Skaife et al. (2006), todavia, não se mostrou estatisticamente 

significativa dentro dos intervalos de confiança considerados.  

 Os resultados são consistentes com a literatura produzida no Brasil e no exterior, 

indicando que firmas brasileiras com alto padrão de governança corporativa se 

favorecem com melhores ratings de crédito. A compreensão deste tema permite 

dimensionar os benefícios das boas práticas de governança, não apenas na ótica do 

acionista e do valor da firma, mas também na perspectiva dos credores, avaliando o 

impacto no custo de captação da dívida e na formação custo médio ponderado de capital 

da companhia. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 GOVERNANÇA CORPORATIVA 

 
 O Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC, 2019) apresenta a 

seguinte definição: 

  “Governança corporativa é o 

sistema pelo qual as empresas e demais organizações são 

dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo os 

relacionamentos entre sócios, conselho de administração, 

diretoria, órgãos de fiscalização e controle e demais partes 

interessadas”.  

  

 Com o dinamismo da economia norte-americana pós-1945 (fim da Segunda 

Guerra), surgiram estruturas de propriedade dispersas, em especial nas empresas 

listadas em bolsa de valores. O número crescente de acionistas disputava espaço nos 

conselhos e na administração do negócio. Jensen e Meckling (1976) descreveram o 

problema do agente-principal: sócios (principal) contratam executivos (agentes) para 

administrar o dia-a-dia da empresa e cada uma das partes busca maximizar sua 

utilidade, muitas vezes em detrimento aos objetivos da firma. A partir desta relação 

conflituosa, os autores identificaram a necessidade de se desenvolver mecanismos de 

controle, monitoramento e acesso à informação, uma versão embrionária do que seria 

conhecido como governança corporativa (IBGC, 2019). 

 Segundo Shleifer e Vishny (1997), a governança lida com estruturas para 

garantir que os financiadores, acionistas ou credores, recebam os devidos retornos sobre 

os recursos investidos. La Porta et al. (1998) afirma que o conflito de agência encontra 

diversos formatos no mundo, sendo influenciado pela estrutura legal dos países. O autor 

ainda sustenta a hipótese de mecanismos compensatórios de governança, como regras 

de dividendos ou reservas legais obrigatórias, em países com baixa proteção ao 

investidor. 

 Em meados dos anos 2000, a governança corporativa ganhou destaque após 

escândalos de fraudes e manipulação contábil envolvendo grandes corporações 

americanas, como Enron, WorldCom e Tyco (Baker e Anderson, 2010). A crise de 

confiança no mercado de investimentos resultou na Lei Sarbanes-Oxley de 2002, a mais 

abrangente revisão da lei de valores mobiliários em 70 anos (Byrnes et al., 2003). 
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Wright et al. (2013) ainda destacam avanços com a Lei Dodd-Frank de 2010 e 

mudanças institucionais, como a lista de regras de NYSE de 2003. Estes autores 

propõem uma abordagem mais abrangente do tema, além da visão principal-agente, 

envolvendo todos os stakeholders da firma. 

2.1.1 Governança corporativa no Brasil 

 
 Black, Carvalho e Sampaio (2013) destacam significativas mudanças 

observadas no mercado brasileiro desde os anos 2000. A então BM&FBovespa (atual 

B3), em resposta ao cenário de fragilidade na proteção aos acionistas minoritários, criou 

naquela década 3 elevados níveis de segmentação do mercado (Novo Mercado, Nível I 

e Nível II), o que contribuiu para a onda de IPOs (sigla inglesa para Oferta Inicial de 

Ações) a partir de 2004.  

 Há evidências de expressiva evolução das práticas de governança corporativa 

no Brasil entre os anos 2004 e 2009 (Black, Carvalho e Sampaio, 2013). Esta evolução 

se deu por 2 fatores: o crescimento de empresas listadas no Novo Mercado e no Nível 

II – em especial pelo IPO de empresas com elevado padrão de governança; e, o 

aprimoramento nas práticas de empresas já listadas, com eventual migração de firmas 

entre segmentos.  

 Pereira e Martins (2015) enfatizam que a segmentação da bolsa brasileira foi 

uma iniciativa sem equivalentes nos países latino-americanos. Concomitantemente foi 

desenvolvido o Índice de Governança Corporativa composto por empresas listadas 

participantes dos segmentos especiais. 

2.2 RISCO DE CRÉDITO 

 
 Para Brito e Assaf Neto (2008), o conceito de crédito pode ser analisado em 

diferentes perspectivas. Numa instituição financeira, é representado pela 

disponibilidade de recursos, empréstimo ou financiamento, para o tomador, mediante a 

promessa de pagamento futuro. Soares, Coutinho e Carmagos (2012) destacam que para 

todo investimento é necessário conhecer o risco e o retorno. A apreciação do capital ao 

final do investimento é conhecida como retorno, enquanto a variância deste retorno é a 

definição de risco. Quanto maior o risco do investimento, maior será a exigência de 

retorno sobre o capital alocado. 

 O Conselho Monetário Nacional define o risco de crédito, através da Resolução 

3.721/09, como sendo: 
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    “(...) a possibilidade de ocorrência de 

perdas associadas ao não cumprimento pelo tomador ou 

contraparte de suas respectivas obrigações financeiras nos 

termos pactuados, à desvalorização de contrato de crédito 

decorrente da deterioração na classificação de risco do 

tomador, à redução de ganhos ou remunerações, às 

vantagens concedidas na renegociação e aos custos de 

recuperação.” 

 

 Esta mesma resolução amplia a definição incluindo conceitos, como: risco de 

crédito da contraparte – a possibilidade não cumprimento das obrigações financeiras 

que envolvam ativos financeiros negociados, incluindo derivativos; risco país – a 

possibilidade de perda associada à liquidação de obrigações financeiras por restrições 

entre países – e, risco de transferência – a possibilidade de entraves na conversão 

cambial dos valores; a possibilidade de ocorrência de desembolsos para honrar avais, 

fianças, coobrigações, compromissos de crédito ou outras operações de natureza 

semelhante; a possibilidade de perdas associadas ao não cumprimento de obrigações 

financeiras nos termos pactuados por parte intermediadora ou convenente de operações 

de crédito. 

2.2.1 Modelos de avaliação do risco de crédito 

 

 Os artigos acadêmicos que estudaram a relação entre governança e o risco de 

crédito desenvolveram modelos com base nos ratings divulgados pelas agências de 

risco. O rating de crédito de uma firma reflete a opinião da agência sobre a credibilidade 

ou a capacidade de cumprimento das obrigações financeiras (Standard & Poor’s, 2002). 

A credibilidade de uma firma é determinada avaliando a probabilidade dos fluxos de 

caixa futuros serem suficientes para cobrir o custo do serviço da dívida e o pagamento 

do principal. Com redução da média da distribuição do fluxo de caixa futuro ou 

aumento da variância, a probabilidade de default é ampliada e o rating de crédito 

deteriorado (Ashbaugh-Skaife et al., 2006). Soares, Coutinho e Camargos (2012) 

destacam Moody’s, Standard & Poor’s e Fitch Ratings como agências de risco com 

atuação global. 

 Aguais et al. (2007) destacam que os modelos de rating de crédito surgiram 

com abordagens não-estatísticas, embasados em análise de fatores qualitativos e, 

posteriormente, dados financeiros das firmas. A evolução dos modelos qualitativos para 
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quantitativos se deu com o desenvolvimento dos modelos estatísticos e 

comportamentais de crédito. O artigo de Altman (1968) apresentou uma das primeiras 

abordagens através de modelo múltiplo discriminante Z-Score para previsão de falência 

de empresas. Merton (1974), utilizando o arcabouço Teoria das Opções (Black e 

Scholes, 1973; Merton, 1973), desenvolveu uma abordagem que viria a ser conhecida, 

também pelas suas variações, como modelos estruturais de crédito. Para estes modelos, 

o evento de default ocorre quando os ativos da firma atingem valor inferior aos seus 

passivos. A aplicação depende de fortes premissas para a dinâmica dos ativos da 

companhia, seu endividamento e sua estruturação de capital (Graselli e Hurd, 2010). 

 O modelo de Merton (1974) assume que os acionistas de uma companhia 

possuem o equivalente a uma opção de compra europeia, ou seja, possuem o direito 

mas não a obrigação de liquidar os passivos da firma no vencimento e obter o valor 

remanescente dos ativos. Se na maturidade, o valor dos passivos for superior ao valor 

dos ativos, ocorre o evento de default.  

 O modelo ainda depende de variáveis não observáveis, como o valor do ativo. 

Segundo Merton (1974), o ativo da firma segue um movimento estocástico descrito 

pela relação:  

              dAt = µAtdt + σAtdWt,  A0 > 0,                                      

onde µ é o retorno médio dos ativos, σ é a volatilidade dos ativos e W o processo 

Wiener. Sendo necessário assumir as seguintes premissas: inexistência de custos para 

falência, o que significa que o valor de liquidação é igual ao valor da firma; dívidas e 

ações são ativos negociados sem fricção no mercado (Graselli e Hurd, 2010). 

 Então, aplicando a fórmula de Black-Scholes para opção de compra, tem-se:  

      Et = AtN[d1] – e-rtKN[d2]                                             

 Onde, 

         d1 = [log(At/K) + (r + σ2/2)t](σ√t)-1,  d2 = d1 - σ√t                    

 

 Para, 

 At = valor implícito do ativo 

 K = valor de face da dívida 

 r = taxa de juros livre de risco 

 t = prazo de vencimento da dívida  
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Figura 1 – Trajetória do valor do ativo ao longo de tempo. 

Fonte: adaptado de Crosbie e Bohn (2003). 

  

 A figura 1 ilustra a dinâmica do valor do ativo ao longo do tempo e sua 

distribuição no horizonte de 3 anos. O risco de crédito é obtido através da frequência 

de default esperada, segmento da distribuição onde o valor do ativo é inferior ao valor 

de face dos passivos, identificado na figura acima como ponto de default. 

 Graselli e Hurd (2010) destacam que o modelo de Merton é um ponto de partida 

para análise do risco de crédito, contudo parte de premissas que por vezes fogem ao 

observado na realidade. Todavia, este modelo, desde sua publicação, passou por 

diversas adaptações, sendo o Moody’s KMV um dos formatos mais reconhecidos 

globalmente (Crosbie e Bohn, 2003). Aguais et al. (2007) apresentam evidências de 

que o modelo KMV é mais eficiente que os ratings de agência na predição de eventos 

de default em 1 ano. 

 A Bloomberg dispõe em sua plataforma modelos próprios de risco de crédito, 

entre eles o DRSK (Private Company Default Risk). Este modelo utiliza dados 

históricos desde 1999 para estimar a probabilidade de default de 1 ano das empresas, 

combinando análise fundamental e informações de mercado com base no modelo de 

Merton. O DRSK incorpora indicadores de estrutura de capital (ativo total/passivo total, 

patrimônio líquido/passivo circulante), variável de liquidez (disponível/passivo 
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circulante), medida de rentabilidade (retorno sobre o ativo), indicador de eficiência 

(passivo total/vendas), informações de mercado (distância média de default da 

indústria) e proxy de insolvência (patrimônio líquido – valores negativos indicam maior 

risco de default). O risco da indústria é uma derivação do modelo de Merton, utilizando 

informações observáveis como capitalização da empresa e dívida para estimar 

implicitamente o valor do ativo e a frequência de default esperada. Quanto menor a 

distância do default, maior o risco de crédito. Cai e Singenellore (2016) apresentam 

evidências da robustez do modelo aos eventos empíricos de default, indicando que a 

estimativa do DRSK reduz viés. 

2.2.2 Diferenças entre modelos de crédito de curto e longo prazo 

 

 Aguais et al. (2007) destacam a diferença entre modelos estruturais, aplicados 

largamente pelos bancos, e os ratings de crédito publicados pelas agência de risco, 

apresentando as denominações Point-in-Time (PIT) e Through-the-Cycle (TTC) 

utilizadas no mercado financeiro. Segundo os autores, a diferença está no período 

considerado. Os ratings de crédito são estimados com a perspectiva de horizonte de 

longo prazo, por vezes suficiente para mitigar as variações relacionadas ao ciclo de 

negócios – portanto, são considerados TTC. Já os modelos estruturais são mais 

eficientes na perspectiva de curto prazo (quando comparados aos ratings de crédito) e 

sofrem maior efeito do ciclo de negócios, portanto são conhecidos como modelos PIT. 

 Segundo a Standard & Poor’s (1996), ratings de crédito são produzidos para 

horizontes temporais de longo prazo, incorporando altos e baixos dos ciclos de negócios 

– seja para a indústria específica ou para a economia de forma geral. A agência ainda 

ressalta que ratings não devem ser “meras capturas da situação presente˜ e que o ideal 

é classificar considerando as perspectivas de crédito além do ciclo de negócios 

(Through-the-Cycle). 

 Para Aguais et al. (2007), bancos frequentemente desenvolvem sistemas 

internos de ratings para intervalos de 1 ano, entretanto, as exposições de crédito 

comumente apresentam maturidade de prazo superior, além disso, a precificação das 

operações e a gestão de portfólio envolvem análises com maiores horizontes temporais. 

Os autores ainda demonstram que modelos de curto prazo predizem o default de curto 

prazo melhor do que ratings de agência de risco, contudo, no longo prazo, a 

performance dos ratings é superior. Estes resultados sugerem que as análises de crédito 
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de curto e longo prazo devem ser realizadas de forma distinta. Os bancos, por sua vez, 

podem ter a necessidade de desenvolver modelos de ratings de curto e longo prazo. 

2.3 GOVERNANÇA CORPORATIVA E RISCO DE CRÉDITO 

 
 A literatura acadêmica relacionando governança corporativa ao risco de crédito 

é relativamente recente. Segundo Ashbaugh-Skaife et al. (2006), alguns artigos 

produzidos entre as décadas de 60 e 70 desconsideravam os mecanismos de governança 

como elementos da composição do rating de crédito, como pode ser observado em 

Horrigan (1966), Kaplan e Urwitz (1979). 

 Sengupta (1998) e Bhojraj & Sengupta (2003) exploraram os efeitos da 

Governança nos debt ratings e no custo da dívida, mas ainda com um número restrito 

de variáveis neste tema. Os autores descreveram a relação negativa entre o acesso à 

informação (disclosure) e o custo da dívida, bem como a relação positiva do nível da 

independência do Conselho e propriedade (ownership) com ratings de crédito mais 

elevados. Trabalhos anteriores exploraram esta questão sob a ótica do acionista, como 

pode ser observado em McConnell e Serves (1990), Yermack (1996), Karpoff, 

Malatesta e Walkling (1996), Gompers, Ishii e Metrick (2003). 

 Para Ashbaugh-Skaife et al. (2006), a dívida é uma das principais fontes de 

recurso para firmas de capital aberto. A Governança, por sua vez, é um importante 

determinante do rating de crédito, portanto, pode impactar diretamente no custo de 

financiamento da dívida. Os autores ainda exploraram como os mecanismos de 

Governança como forma de controle dos conflitos de agência entre gerentes e partes 

interessadas (stakeholders) impactam no risco de crédito. Foram os primeiros a 

demonstrar que mecanismos que beneficiam acionistas podem prejudicar credores de 

dívida, uma vez que firmas que cedem mais direitos aos acionistas apresentam menores 

ratings de crédito e, portanto, maior custo de dívida. 

 Os conflitos de agência foram explorados por Jensen e Meckling (1976), 

indicando dois principais que aumentam a probabilidade de default. O primeiro está 

relacionado à assimetria de informação entre partes interessadas (stakeholders) 

externas e gerentes da firma, o que gera o risco de problema moral quando os gerentes 

são incentivados a alcançar seus próprios objetivos às custas das partes interessadas. 

Com isso, o aumento no risco de agência reduz o valor esperado de fluxo de caixa para 

a firma e demais partes e, portanto, deteriora o rating de crédito da companhia. 
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 O segundo conflito diz respeito à relação entre acionistas e credores, dado que 

o primeiro grupo, em empresas endividadas, tem incentivos para tomar ações que 

provoquem a transferência de riqueza dos credores para os acionistas, através de 

dividendos ou recompras de ações por exemplo. Isto também leva a uma redução do 

fluxo de caixa esperado e, portanto, a maiores probabilidades de default. 

 Para Ashbaugh-Skaife et al. (2006), há componentes de governança que 

favorecem a redução dos conflitos supracitados, como mecanismos que fornecem 

monitoramento independente dos gestores e permitem melhor gestão sobre a tomada 

de decisão, restringindo comportamentos oportunistas. 

 A literatura brasileira sobre o tema apresenta alguma limitação em relação ao 

tamanho da amostra e ao período de análise, como destacado por Pereira e Martins 

(2015). Isto se dá pela disponibilidade de informações sobre ratings de agência de risco 

e dados econômico-financeiros das firmas em análise. O artigo de Silva et al. (2010) 

apresentou uma base de dados de 42 empresas entre os anos 2005 e 2007. Soares, 

Coutinho e Camargos (2012) desenvolveram o tema com uma amostra de 72 empresas 

entre 2009 e 2010. Silva, Santos e Almeida (2012) analisaram uma base de 101 

empresas entre 2005 e 2010. Pereira e Martins (2015) apresentaram estudo com uma 

amostra de 41 empresas entre 2008 e 2012. Apenas para efeito de comparação, o artigo 

de Ashbaugh-Skaife et al. (2006) utilizou uma amostra de 894 firmas, indicando de fato 

que os estudos no mercado brasileiro contam com volume restrito de informações.  

2.3.1 Relação entre componentes de governança corporativa e risco de crédito 

 
 Na literatura brasileira, alguns artigos estudaram a relação entre o risco de 

crédito, mensurado pelo rating de agência, e os componentes de governança, como 

estrutura de propriedade e tamanho do conselho (Silva et al., 2010; Silva, Santos e 

Almeida, 2012). Outros autores relacionaram o risco de crédito com uma variável 

dummy  de governança para firmas listadas em algum segmento bolsa de valores (Novo 

Mercado, Nível I ou Nível II) (Soares, Coutinho e Camargos, 2012; Pereira e Martins, 

2015).  

 Ashbaugh-Skaife et al. (2006) apresentaram um estudo mais amplo, para o 

mercado americano, analisando a relação entre o rating de crédito e as 4 dimensões do 

score de governança da Standard & Poor’s: estrutura de propriedade, direito dos 

acionistas, abertura das informações e estrutura e processo do conselho. Aman e 

Nguyen (2013), em estudo sobre empresas japonesas, destacaram que a estrutura de 
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propriedade e a abertura das informações são as variáveis de governança com maior 

significância em relação ao rating de crédito. Os autores sugerem que o monitoramento 

ativo (por grandes acionistas) e a menor assimetria de informação mitigam os conflitos 

de agência e reduzem o risco dos credores. 

 A estrutura de propriedade de uma firma tem reflexo direto na relação entre 

executivos, acionistas e credores. Estudos indicam que acionistas detentores de  grandes 

blocos de ações possuem maior poder de voto e exercem maior pressão sobre o corpo 

de executivos da firma, sendo um importante mecanismo de governança para 

monitoramento dos gestores (Jensen, 1993; Shleifer e Vishny, 1997). Entretanto, os 

interesses dos acionistas não necessariamente são os mesmos dos credores. Bhojraj e 

Sengupta (2003) destacam que uma estrutura concentrada de propriedade pode levar a 

companhia a optar por projetos de maior retorno potencial (e consequentemente maior 

risco) e, assim, deteriorar a perspectiva crédito da firma. Ashbaugh-Skaife et al. (2006) 

expõem evidências de que empresas com maior número de acionistas detentores de 

grandes blocos apresentam ratings inferiores de crédito, consistente com a hipótese de 

“redistribuição de riqueza” resultante da influência de grandes acionistas sobre os 

gestores para garantir benefícios em detrimento aos credores (Bhojraj e Sengupta, 

2003). Artigos brasileiros encontraram uma relação oposta (positiva) entre 

concentração de propriedade e rating de debêntures (Silva et al., 2010; Silva, Santos e 

Almeida, 2012). Este efeito pode ser resultado de viés de regressão sobre amostra 

reduzida, todavia, conforme supracitado, há artigos que apresentam a concentração de 

propriedade como um forte mecanismo de governança, o que poderia respaldar a 

relação encontrada no mercado brasileiro.    

 Um outro mecanismo de governança corporativa é o que diz respeito aos 

direitos dos acionistas. Uma estrutura frágil de direitos pode permitir ações oportunistas 

dos gestores, reduzindo o valor da firma e gerando perdas para acionistas e credores 

(Ashbaugh-Skaife et al., 2006). Entretanto, uma estrutura forte de direito dos acionistas 

não necessariamente leva a um cenário melhor para os credores. Há evidências de que 

credores de empresas que passam por leveraged buyouts (aquisições alavancadas com 

dívida) sofrem significantes perdas financeiras (Asquith e Wizman, 1990; Warga e 

Welch, 1993). Em linha com o observado no mecanismo de concentração de 

propriedade, firmas com estruturas mais frágeis de direito dos acionistas também 

apresentam melhores ratings de crédito e menores custos de dívida (Klock et al., 2004; 

Ashbaugh-Skaife et al., 2006). 
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 Segundo Durnev e Kim (2005), empresas com elevada governança corporativa 

e transparência financeira apresentam maior valor no mercado de ações. O acesso às 

informações da companhia reduz a assimetria entre as partes interessadas 

(stakeholders), além de facilitar o monitoramento das ações dos gestores (Ashbaugh-

Skaife et al., 2006). Há também evidências de que a existência de comitês 

independentes de auditoria, bem como a participação – nestes comitês – de diretores 

externos com formação em finanças ou contabilidade, reduz a probabilidade de 

manipulações contábeis (Klein, 2003; Agrawal e Chadha, 2003; Carcello et al., 2006).  

A transparência financeira apresenta uma relação positiva com o rating de crédito, 

segundo Ashbaugh-Skaife et al. (2006), contudo, os autores não encontram evidências 

significativas de relação entre a qualidade dos comitês de auditorias e o risco de default 

das companhias. 

 A estrutura do conselho e os seus procedimentos são também mecanismos 

relevantes no âmbito da governança corporativa e comuns nos índices de governança 

(Black, Carvalho e Sampaio, 2013). De acordo com Ashbaugh-Skaife et al. (2006), 

nestes mecanismos estão contemplados o tamanho e a composição do conselho, a 

liderança do conselho e a estrutura do comitê, a competência e o engajamento dos 

membros do conselho, o número de diretores independentes (bem como, suas 

respectivas participações nos diversos comitês) e o alinhamento da remuneração dos 

membros com os objetivos de longo prazo da companhia. Os autores destacam 

evidências de que a participação de membros independentes amplia o monitoramento 

dos gestores e a percepção de crédito das firmas, consistente com a publicação de 

Bhojraj e Sengupta (2003). Ashbaugh-Skaife et al. (2006) ainda comentam que a 

participação do CEO no conselho tem correlação negativa com os ratings de crédito. A 

expertise dos membros e a participação destes no quadro de acionistas, por sua vez, 

apresentam correlação positiva com o rating das empresas. Silva, Santos e Almeida 

(2012) encontraram evidências de que, no mercado brasileiro, o tamanho do conselho 

possui correlação negativa com o rating de debêntures. Este resultado é o oposto ao 

observado por Bradley et al. (2008), justificado pelos autores como um “fruto” da 

realidade nacional – tendo em vista que a maioria dos conselhos avaliados apresentaram 

tamanhos maiores ao recomendado pelo IBGC (Instituto Brasileiro de Governança 

Corporativa).  

 Pizzo (2009) destaca o conflito de interesses em transações entre partes 

relacionadas. Segundo o autor, estes mecanismos estão vinculados à ausência de fortes 



 
 

 

22 

elementos de governança corporativa e implicam em risco moral para companhia, que 

pode expropriar recursos em benefício de gestores ou terceiros relacionados. As 

transações entre partes configuram como uma questão de governança importante nos 

mercados emergentes (Bae, Kang e Kim, 2002; Atasanov et al., 2010). É esperado que 

se relacionem negativamente com o rating de crédito das companhias. 
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 AMOSTRAS E FONTES DE DADOS 
 

 Os dados utilizados neste estudo foram compilados das fontes abaixo: 

 Índice de governança (BCGI) e seus componentes – elaborado a partir de Black, 

Carvalho e Sampaio (2014);  

 Rating nacional de longo prazo da agências Standard & Poor’s, Moody’s e Fitch 

– Terminal Bloomberg; 

 Modelo DRSK de Probabilidade de Default de 1 ano – Terminal Bloomberg; 

 Variáveis de controle – Terminal Bloomberg. 

3.1.1 Índice de governança e seus componentes  

 

 As variáveis de governança corporativa utilizadas foram compiladas através da 

atualização da base de dados do artigo de Black, Carvalho e Sampaio (2014). O estudo 

originalmente apresenta a evolução da governança corporativa no Brasil através do 

BCGI (Brazil Corporate Governance Index). Este índice, desenvolvido pelos autores, 

é composto por seis dimensões. Os mecanismos que as compõem são: estrutura 

proprietária, estrutura do conselho, procedimentos do conselho, direito dos acionistas 

minoritário, acesso à informação e transações entre partes relacionadas.  

 Cada elemento possui o mesmo peso na composição da dimensão. Se uma firma 

não possuir valores para um algum dos elementos, é substituído pela média dos valores 

dos elementos preenchidos. O BCGI é a média aritmética das 6 dimensões 

componentes.  

 Segundo Black, Carvalho e Sampaio (2014), o BCGI se correlaciona 

positivamente com cada dimensão. Parte desta correlação é explicada pela própria 

construção do modelo, dado que cada componente é parte do BCGI. A correlação entre 

as dimensões é positiva e estatisticamente significante, porém moderada. As exceções 

são estrutura proprietária e transações com partes relacionadas, apresentando baixa 

correlação com os demais componentes. Para os autores, isto sugere que os índices 

capturam diferentes aspectos da governança corporativa. 

 No presente estudo, foram coletados os dados entre os anos de 2010 e 2017 de 

216 empresas listadas na B3. Dada a limitação de acesso às informações, as duas 

últimas dimensões citadas (estrutura proprietária e transações com partes relacionadas) 
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não fizeram parte deste levantamento. A estrutura utilizada seguiu os parâmetros 

descritos na Tabela 3.1. 

 

Tabela 3.1 – Componentes do BCGI utilizados no estudo (continua) 

Dimensão de Estrutura do Conselho 

Sub Dimensão de Independência do Conselho 

*BdIn1 O conselho inclui um ou mais diretores independentes. 

BdIn2 O conselho tem pelo menos 30% de seus diretores independentes. 

BdIn3 O conselho tem pelo menos 50% de seus diretores independentes. 

BdIn4 O CEO não é o presidente do conselho. 

Sub Dimensão de Comitê de Auditoria e Conselho Fiscal 

BdCm1 Existe comitê de auditoria. 

BdCm2 Existe conselho fiscal permanente ou não permanente. 

BdCm3 A companhia tem um conselho fiscal ou um comitê de auditoria que 

inclui representante dos acionistas minoritários.   

Dimensão de Procedimentos do Conselho 

Pr1 A companhia tem um sistema de avaliação da performance do CEO. 

Pr2 A companhia tem um sistema para avaliar outros executivos. 

Pr3 A companhia tem código de ética. 

Pr4 Há regras específicas que regem o conselho.   

Dimensão de Direitos dos Acionistas Minoritários 

Sh1 Há eleições anuais para todos os conselheiros. 

*S2 Tag along na venda do controle excede o mínimo legal. 

*Sh3 Disputas entre acionistas são submetidas a arbitragem. 

Sh4 A empresa não possui capital autorizado ou fornece direitos de 

preferência. 

*Sh5 Free float ≥ 25 % do total de ações.   

Dimensão de Transparência 

Di1 As transações com partes relacionadas são transparentes aos 

acionistas. 

Di2 Gestores participam de reuniões com analistas regularmente. 

*Di3 A firma disponibiliza a agenda anual de eventos. 

*Di4 Há demonstrações financeiras em idioma inglês. 

*Di5 As demonstrações financeiras incluem Demonstração do Fluxo de 

Caixa. 

*Di6 As demonstrações financeiras são consolidadas quadrimestralmente.  

Di7 As demonstrações financeiras incluem Análise e Discussão da 

Administração sobre a Situação Financeira e Resultados 

Operacionais. 

Di8 As demonstrações financeiras anuais estão disponíveis no website. 

Di9 As demonstrações financeiras quadrimestrais estão disponíveis no 

website. 
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Tabela 3.1 – Componentes do BCGI utilizados no estudo (conclusão) 

Dimensão de Transparência 

Di10 O auditor não oferece serviços diferentes de auditoria. 

Di11 Auditor BIG-FOUR. 

* Elementos exigidos para listagem em Novo Mercado ou Nível 2. 

Fonte: adaptado de Black, Carvalho e Sampaio (2014). 

3.1.2 Variáveis dependentes de risco de crédito 

 

 Considerando as restrições de informação do mercado brasileiro, neste estudo 

optou-se por avaliar o risco de crédito de duas formas: 1) através do rating nacional de 

longo prazo publicado pelas principais agências no mundo; 2) através da probabilidade 

de default para um ano apresentada pelo Modelo DRSK. Como será visto 

posteriormente, esta estratégia permitiu ampliar consideravelmente o número de 

observações nas regressões. 

3.1.2.1 Rating nacional de longo prazo 

  

Soares, Coutinho e Camargos (2012) destacam três agências de risco com 

atuação global: Standard and Poor’s, Moody’s e Fitch. Estas mesmas agências são 

reconhecidas pelo Banco para Acordos Internacionais (BIS 1 ). Através de uma 

adaptação da abordagem de Ashbaugh-Skaife et al. (2006) e da equivalência de ratings 

publicada pelo BIS, utilizou-se neste estudo os dados publicados pelas 3 agências. Em 

poucos casos onde houve divergência entre rating de crédito entre agências, optou-se 

pelo maior valor observado. A escala numérica ordenada de ratings foi estruturada 

conforme demonstrado na Tabela 3.2. 

Segundo Ashbaugh-Skaife et al. (2006), empresas que atuam em setores 

regulados apresentam menor risco de crédito. Por esta razão, foram excluídas da base 

as firmas atuam nos setores financeiros e de serviços básicos (do inglês utilities). Com 

isso, a amostra final contou com 51 firmas, totalizando 311 observações: 29 em 2010; 

37 em 2011; 41 em 2012; 42 em 2013; 42 em 2014; 41 em 2015; 40 em 2016; e, 39 em 

2017. 

 

                                                        
1  Sigla para Bank for International Settlements, instituição com sede em Basileia na Suíça, 

controlada por 60 bancos centrais com o objetivo de buscar a estabilidade monetária e financeira, 

bem como promover a cooperação internacional nestas áreas. 
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Tabela 3.2 – Equivalência de ratings de longo prazo e os respectivos scores numéricos 

  S&P Moody's Fitch Rating Score 

Grau de 

Investimento 

AAA Aaa AAA 7 

AA+ Aa1 AA+ 6 

AA Aa2 AA 6 

AA- Aa3 AA- 6 

A+ A1 A+ 5 

A A2 A 5 

A- A3 A- 5 

BBB+ Baa1 BBB+ 4 

BBB Baa2 BBB 4 

BBB- Baa3 BBB- 4 

Grau Especulativo 

BB+ Ba1 BB+ 3 

BB Ba2 BB 3 

BB- Ba3 BB- 3 

B+ B1 B+ 2 

B B2 B 2 

B- B3 B- 2 

CCC+ Caa1 CCC+ 1 

CCC Caa2 CCC 1 

CCC- Caa3 CCC- 1 

CC Ca CC 1 

C C 1 

Default D C D 1 

Fonte: adaptado de Ashbaugh-Skaife et al. (2006) e BIS (2019). 

3.1.2.2 Probabilidade de default de curto prazo 

 

 A probabilidade de default de curto prazo foi obtida através do modelo DRSK 

(Cai e Singenellore, 2016) disponibilizado no Terminal Bloomberg. A escolha se dá 

por ser uma amostra com maior número de elementos, principalmente quando 

considerados os ratings das agências de crédito supracitadas - limitado no Brasil a um 

universo de cerca de 100 empresas com ratings publicados.  

 O estudo propõe uma escala de rating score ordenado com base na classificação 

interna do modelo DRSK, conforme detalhado na Tabela 3.3. 
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Tabela 3.3 – Scores numéricos para a probabilidade de default de curto prazo 

  
Probalidade de 

Default 

Limite Inferior 

Probalidade de 

Default 

Limite Superior 

Escala 

de Risco 
Rating Score 

Grau de 

Investimento 

0,0000% 0,0020% IG - 1 3 

0,0020% 0,0040% IG - 2 3 

0,0040% 0,0080% IG - 3 3 

0,0080% 0,0152% IG - 4 3 

0,0152% 0,0286% IG - 5 3 

0,0286% 0,0529% IG - 6 3 

0,0529% 0,0960% IG - 7 3 

0,0960% 0,1715% IG - 8 3 

0,1715% 0,30% IG - 9 3 

0,30% 0,52% IG - 10 3 

Alto 

Rendimento 

0,52% 0,88% HY - 1 2 

0,88% 1,50% HY - 2 2 

1,50% 2,40% HY - 3 2 

2,40% 4,0% HY - 4 2 

4,0% 6,0% HY - 5 2 

6,0% 10,0% HY - 6 2 

 Sob 

Estresse  

10,0% 15,0% DS - 1 1 

15,0% 22,0% DS - 2 1 

22,0% 30,0% DS - 3 1 

30,0% 50,0% DS - 4 1 

50,0% 100% DS - 5 1 

Default Defaulted Defaulted DDD 1 

Fonte: adaptado de Cai e Singenellore (2016). 

 

 Esta base contou com 118 firmas, totalizando 706 observações (excluindo os 

setores financeiro e serviços básicos, conforme detalhado no item 3.3.1). Esta variável 

dependente apresentou a seguinte distribuição ao longo dos anos: 75 observações em 

2010; 81 em 2011; 92 em 2012; 93 em 2013; 93 em 2014; 85 em 2015; 90 em 2016; e, 

97 em 2017. 

3.1.3 Variáveis de controle 

 

 As variáveis independentes de controle foram selecionadas a partir de estudos 

envolvendo os temas de governança corporativa e risco de crédito (Ashbaugh-Skaife, 
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2006; Silva, Santos e Almeida, 2012; Silva et al., 2010; Pereira e Martins, 2015) e 

modelos de previsão de ratings (Assaf Neto, 2008; Damasceno, Artes e Minardi, 2008; 

Soares, Coutinho e Camargos, 2012). A literatura acadêmica avaliada destaca estas 

variáveis pelo poder de predição em relação ao risco de crédito. 

 

Tabela 3.4 – Variáveis de controle selecionadas e suas respectivas referências 

Variável Descrição Fontes 

Div_Ativo 
Endividamento total 

dividido pelo ativo total. 

Ashbaugh-Skaife et al. (2006); Assaf 

Neto (2008); 

Silva, Santos e Almeida (2012); Silva 

et al. (2010);  

Pereira e Martins (2015); Damasceno, 

Artes e Minardi (2008). 

ROA 
Lucro líquido dividido 

pelo ativo total. 

Ashbaugh-Skaife et al. (2006); Assaf 

Neto (2008); 

Silva, Santos e Almeida (2012); Silva 

et al. (2010);  

Pereira e Martins (2015); Damasceno, 

Artes e Minardi (2008). 

LOSS 

1 se lucro líquido for 

negativo no período 

corrente, 0 se contrário. 

Ashbaugh-Skaife et al. (2006). 

Cob_Juros 
Lucro operacional dividido 

pelas despesas financeiras. 

Ashbaugh-Skaife et al. (2006); Silva 

et al. (2010);  

Soares, Coutinho e Camargos (2012) 

Pereira e Martins (2015); Damasceno, 

Artes e Minardi (2008). 

Tamanho Log natural do ativo total. 

Ashbaugh-Skaife et al. (2006); Soares, 

Coutinho e Camargos (2012) 

Silva, Santos e Almeida (2012); Silva 

et al. (2010);  

Pereira e Martins (2015); Damasceno, 

Artes e Minardi (2008). 

Div_Subord 

1 se a firma possui dívida 

subordinada, 0 se 

contrário. 

Ashbaugh-Skaife et al. (2006). 

Capital_Int 
Ativo imobilizado dividido 

pelo ativo total. 

Ashbaugh-Skaife et al. (2006);   

Soares, Coutinho e Camargos (2012). 

CGL_Ativo 
(Ativo Circ. - Passivo 

Circ.)/Ativo Total. 
Assaf Neto (2008). 

DivCP_Ven

das 

(Ativo Circulante 

Financeiro - Passivo Circ. 

Fin) /Vendas. 

Assaf Neto (2008). 

Fonte: elaboração própria. 
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3.1.4 Estatísticas descritivas das amostras 

 

 A Tabela 3.5 consolida as estatísticas descritivas das amostras utilizadas no 

estudo. A parte superior, LONGO PRAZO, apresenta as estatísticas da base de rating 

nacional de longo prazo (variável dependente), formada por 311 observações. A parte 

inferior, CURTO PRAZO, descreve as estatísticas relacionadas à base de probabilidade 

de default de curto prazo, formada por 706 observações. 

 Em ambas as amostras, as estatísticas descritivas das variáveis dependentes 

indicam a predominância de firmas com menor risco de crédito (neste caso, 

concentrado nos melhores scores dentro das métricas apresentadas nas Tabelas 3.2 e 

3.3). As empresas com score de crédito equivalente ao grau de investimento 

representam 95,2% das observações de Rating LP e 64,7% das observações de Rating 

CP. 

 Na base LONGO PRAZO, a média (mediana) do BCGI foi de 3,02 (3,06), 

enquanto que na CURTO PRAZO, esta mesma variável apresentou 2,64 (2,85).  As 5 

variáveis componentes do indicador de governança corporativa apresentaram médias 

superiores na base LONGO PRAZO, quando comparada à CURTO PRAZO – 

indicando que a amostra avaliada para ratings de longo prazo é formada por um 

conjunto de empresas, na média, com maior nível de governança. Todavia, os desvios 

padrão destas mesmas variáveis de governança se mostram ligeiramente superiores na 

base CURTO PRAZO. 

 

Tabela 3.5 – Estatísticas descritivas das variáveis utilizadas nas bases de LONGO 

(Rating LP) e CURTO PRAZO (Rating CP) (continua) 

LONGO PRAZO 

n = 311 observações 
Média 

Desvio 

Padrão 
Mediana 25% 75% 

Rating LP* 5,61 1,22 6 5,00 7,00 

BCGI 3,02 0,47 3,06 2,69 3,33 

Ind_Conselho 0,69 0,25 0,75 0,50 1,00 

Comit_Conselho 0,67 0,27 0,67 0,67 1,00 

Proc_Conselho 0,75 0,21 0,75 0,50 1,00 

Dir_Minoritários 0,72 0,19 0,67 0,83 0,83 

Transparência 0,87 0,12 0,89 0,78 1,00 

Div_Ativo 40,07 16,80 39,38 28,91 51,67 

ROA 2,61 8,28 2,53 -0,53 6,82 

LOSS 0,33 0,47 0,00 0,00 1,00 

Cob_Juros 3,16 15,55 1,99 0,70 4,17 

Tamanho 9,13 1,29 9,05 8,24 10,09 
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Tabela 3.5 – Estatísticas descritivas das variáveis utilizadas nas bases de LONGO 

(Rating LP) e CURTO PRAZO (Rating CP) (conclusão) 

LONGO PRAZO 

n = 311 observações 
Média 

Desvio 

Padrão 
Mediana 25% 75% 

Div_Subord 0,55 0,23 0,00 0,00 1,00 

Capital_Int 41,70 30,32 40,77 10,44 68,26 

CGL_Ativo 0,14 0,18 0,16 0,05 0,26 

DivCP_Vendas -0,14 1,66 0,02 -0,41 0,42 

            

CURTO PRAZO 

n = 706 observações 
Média 

Desvio 

Padrão 
Mediana 25% 75% 

Rating CP* 2,64 0,50 3 2,00 3,00 

BCGI 2,64 0,79 2,85 2,10 3,25 

Ind_Conselho 0,58 0,31 0,50 0,25 0,75 

Comit_Conselho 0,57 0,31 0,67 0,33 0,67 

Proc_Conselho 0,63 0,30 0,75 0,50 0,75 

Dir_Minoritários 0,66 0,25 0,67 0,50 0,83 

Transparência 0,79 0,19 0,78 0,67 0,89 

Div_Ativo 34,21 21,42 32,71 19,56 45,30 

ROA 0,85 12,79 1,95 -2,40 6,92 

LOSS 0,36 0,48 0,00 0,00 1,00 

Cob_Juros 4,75 17,77 0,17 0,11 5,17 

Tamanho 8,11 1,70 7,00 8,08 9,19 

Div_Subord 0,03 0,16 0,00 0,00 0,00 

Capital_Int 49,89 32,76 47,87 24,55 73,92 

CGL_Ativo 0,11 0,38 0,17 0,03 0,28 

DivCP_Vendas -0,81 20,73 -0,10 -0,53 0,29 

* Variável dependente 

Fonte: elaboração própria. 

  

 A Tabela 3.6 apresenta as matrizes de correlação das bases utilizadas no estudo, 

considerando as respectivas variáveis dependentes (Rating LP e CP) e as demais 

variáveis de governança utilizadas. As maiores correlações estão entre os componentes 

e o indicador de governança corporativa, o que é explicado pela própria construção do 

BCGI – obtido a partir da média aritmética das variáveis componentes. Por esta razão, 

na seleção dos modelos, optou-se por não incluir na mesma regressão a variável BCGI 

junto com os seus componentes. Em relação às variáveis de controle descritas na Tabela 

3.4, não foi observada correlação superior a |0,55| (valor absoluto), portanto, foram 

integralmente mantidas nos modelos. 
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Tabela 3.6 – Matrizes de correlação para as amostras de LONGO (Rating LP) e 

CURTO PRAZO (Rating CP) 

  
LONGO PRAZO 

n = 311 observações 
A B C D E F G 

A Rating LP  -0,02 -0,09 0,11 0,18 -0,25 -0,02 

B BCGI -0,02  0,58 0,42 0,58 0,69 0,64 

C Ind_Conselho -0,09 0,58  0,01 0,08 0,43 0,37 

D Comit_Conselho 0,11 0,42 0,01  0,13 0,12 0,06 

E Proc_Conselho 0,18 0,58 0,08 0,13  0,03 0,18 

F Dir_Minoritários -0,25 0,69 0,43 0,12 0,03  0,44 

G Transparência -0,02 0,64 0,37 0,06 0,18 0,44  
         

  
CURTO PRAZO 

n = 706 observações 
A B C D E F G 

A Rating CP  0,17 0,07 0,15 0,24 0,00 0,15 

B BCGI 0,17  0,75 0,55 0,78 0,78 0,85 

C Ind_Conselho 0,07 0,75  0,21 0,42 0,65 0,61 

D Comit_Conselho 0,15 0,55 0,21  0,37 0,24 0,38 

E Proc_Conselho 0,24 0,78 0,42 0,37  0,35 0,56 

F Dir_Minoritários 0,00 0,78 0,65 0,24 0,35  0,63 

G Transparência 0,15 0,85 0,61 0,38 0,56 0,63   

Fonte: elaboração própria 

3.2 MODELO CATEGÓRICO E FUNÇÕES UTILIZADAS  

 

3.2.1 Modelo de probit ordenado 

 

 Segundo Greene e Hensher (2010), o modelo de probit ordenado é empregado 

na análise de variáveis ordenadas, categóricas e não-quantitativas, como ratings de 

debêntures, preferências de consumo, estado de saúde, entre outros. Este modelo é 

desenvolvido a partir do modelo de variável latente – não observada diretamente.  

 A estrutura é dada pela seguinte equação:  

  

yi*= β’xi + εi, i = 1, ..., n, 

 

 onde o valor da variável latente yi* é observado na forma discreta através do 

mecanismo de separação das categorias abaixo: 

 

yi = 0 se µ−1 < yi∗ ≤ µ0, 

  = 1 se µ0 < yi∗ ≤ µ1, 

 = 2 se µ1 < yi∗ ≤ µ2 

  = ...                      ...       

     = J se µJ−1 < yi∗ ≤ µJ. 
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 O vetor xi é um conjunto de K covariáveis independentes de εi e β é um vetor de 

K parâmetros a serem estimados. As n observações da amostra são categorizadas em i 

= 1, ..., n. A função de verossimilhança para estimativa dos parâmetros do modelo é 

baseada nas probabilidades implícitas, 

 

Prob [yi = j|xi] = [F(µj - β’xi) – F(µj-1 - β’xi)] > 0, j = 0, 1, ..., J. 

 

 onde F(.) é a função de distribuição cumulativa normal. Os parâmetros do 

modelo são estimados por máxima verossimilhança. A função log-verossimilhança é 

dada pela seguinte expressão: 

 

log L =  Σn
i=1 ΣJ

j=0 mijlog[F(µj - β’xi) – F(µj-1 - β’xi)] 

 

3.2.2 Funções selecionadas para o estudo 

  

 As funções identificadas por MODELO I e II tem por objetivo avaliar se o 

BCGI, indicador de governança corporativa, é uma variável significativa para estimar 

o risco de crédito. Neste estudo, conforme descrito no item 3.1.4, foram utilizadas duas 

amostras: a primeira, denominada LONGO PRAZO, formada por 311 observações de 

rating nacional de longo prazo combinados das agências Standard and Poor’s, Moody’s 

e Fitch; a segunda, denominada CURTO PRAZO, formada por 706 observações de 

probabilidade de default de curto prazo, a partir do modelo DRSK. Em ambos os 

modelos, é esperado que os coeficientes da variável BCGI sejam positivos, indicando 

que empresas com maior nível de governança corporativa tendem a apresentar menor 

risco de crédito.  

 

 MODELO I: RATING LP = f (BCGI; Variáveis de controle) 

 MODELO II: RATING CP = f (BCGI; Variáveis de controle) 

 

 A segunda etapa deste estudo avalia como os mecanismos de governança 

corporativa, descritos como componentes do BCGI, se relacionam com o risco de 

crédito. Para isto, foram selecionadas as funções identificadas por MODELO III e IV.  

 

 MODELO III: RATING LP = f (Componentes do BCGI) 
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 MODELO IV: RATING CP = f (Componentes do BCGI) 

 

 Os componentes da variável BCGI estão descritos na Tabela 3.1, são formados 

pelas seguintes variáveis dependentes: independência do conselho e comitê de auditoria 

e conselho fiscal (ambas são subdivisões da dimensão Estrutura do Conselho do BCGI, 

separadas aqui para análise dos efeitos destes componentes sobre os ratings de crédito), 

procedimentos do conselho, direitos dos acionistas minoritários e transparência. Os 

componentes de governança corporativa apresentam baixo poder de predição da 

variável latente (não observada). O objetivo da seleção destes modelos é avaliar o sinal 

(positivo ou negativo) dos coeficientes das variáveis componentes, comparando-os com 

os resultados descritos na literatura acadêmica de referência. 
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4 RESULTADOS 

 

4.1 RATINGS DE CURTO E LONGO PRAZO E O INDICADOR DE 

GOVERNANÇA CORPORATIVA 

 

 Os resultados apresentados na Tabela 3.7 indicam que a variável de governança 

corporativa é estatisticamente significativa para descriminar categorias de risco de 

crédito. No MODELO I, com variável dependente a partir do rating nacional de longo 

prazo, o coeficiente do BCGI se mostrou significativo para o intervalo de confiança 

(IC) de 99%. No MODELO II, com variável dependente a partir do modelo DRSK para 

probabilidade de default de curto prazo, o coeficiente do BCGI se mostrou significativo 

para IC de 95%.  

 O sinal positivo do β para o BCGI indica que esta variável se relaciona de forma 

positiva com o rating de crédito. Este resultado sugere que companhias com elevado 

nível de governança corporativa tendem a apresentar melhores ratings, 

independentemente se o modelo de crédito avalia perspectivas de curto ou longo prazo. 

A natureza do modelo probit ordenado não permite uma análise mais precisa sobre o 

valor do coeficiente, dado que este está relacionado à variável latente não-observada. 

Tabela 4.1 – Resultado das regressões de probit ordenado do MODELO I (Rating LP) 

e MODELO II (Rating CP) em relação ao BCGI e às demais variáveis de controle. 

Variáveis 

Independentes 

  Sinal   MODELO I   MODELO II 

  Previsto    β 

Erro 

Padrão    β 

Erro 

Padrão 

BCGI  +  0,481*** 0,147  0,198** 0,082 

Div_Ativo  -  -0,120*** 0,005  -0,011*** 0,002 

ROA  +  0,778*** 0,012  0,018*** 0,006 

LOSS  -  -0,194 0,159  -0,864*** 0,124 

Cob_Juros  +  0,000 0,005  -0,001 0,004 

Tamanho  +  0,664*** 0,063  0,073* 0,039 

Div_Subord  -  -0,393 0,333  0,599 0,380 

Capital_Int  +  0,008*** 0,002  0,010*** 0,002 

CGL_Ativo  -  -0,687 0,436  0,394** 0,173 

DivCP_Vendas  -  0,088** 0,041  -0,001 0,002 

Observações     311  706 

Pseudo R2    0,28  0,23 

LR χ2       256,14   230,71 

***.**.* Significância estatística respectivamente para os níveis de 0,01, 0,05 e 0,10. 

Fonte: elaboração própria 
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 No MODELO I, as variáveis de controle Div_Ativo (dívida sobre ativo total), 

ROA (retorno sobre o ativo), Tamanho (log natural do ativo total) e Capital_Int 

(imobilizado sobre ativo total) se mostraram significativas para IC de 99%, 

DivCP_Vendas (dívida líquida de curto prazo sobre vendas) para IC de 95%.  Esta 

variável foi a única que não apresentou o sinal previsto pela literatura de referência.  

 No MODELO II, as variáveis de controle Div_Ativo, ROA, LOSS (dummy para 

prejuízo no período corrente) e Capital_Int se mostraram estatisticamente significativas 

para intervalo de confiança de 99%. As variáveis CGL_Ativo (capital de giro líquido) e 

Tamanho foram significativas para IC de 95% e 90% respectivamente. Entre as 

variáveis citadas, apenas CGL_Ativo apresentou sinal distinto do esperado. 

 Os modelos apresentam R2 de McFadden (Pseudo R2) próximos, 0,28 e 0,23 

respectivamente, embora a utilização desta métrica seja discutível, dado que não há 

equivalentes para o R2 calculado nas regressões pelo método de mínimos quadrados 

(UCLA, 2019). Os testes chi-quadrado das razões de verossimilhança dos modelos 

apresentam p-valor inferior a 0,0001, indicando probabilidade quase nula dos 

coeficientes serem iguais a zero. 

 A relação positiva da governança corporativa com o rating de crédito também 

foi observada na literatura acadêmica sobre o tema (Sengupta, 1998; Bhojraj & 

Sengupta, 2003; Ashbaugh-Skaife et al., 2006; Silva et al., 2010; Soares, Coutinho e 

Camargos, 2012; Silva, Santos e Almeida, 2012; Pereira e Martins, 2015). 

 A Tabela 4.2 apresenta o efeito marginal da variável de governança corporativa 

sobre o Rating Score das bases utilizadas no estudo.  

Tabela 4.2 – Efeito marginal da variável BCGI sobre o Rating Score das bases de 

LONGO e CURTO PRAZO. 

LONGO PRAZO  CURTO PRAZO 

Rating 

Score 
dy/dx 

Erro 

Padrão 
 Rating 

Score 
dy/dx 

Erro 

Padrão 

1 -0,01** 0,01  1 -0,01** 0,00 

2 - -  2 -0,05** 0,02 

3 -0,02** 0,01  3 0,06** 0,02 

4 -0,04*** 0,01     

5 -0,05*** 0,01     

6 0,02** 0,01     

7 0,10*** 0,03     

***.**.* Significância estatística respectivamente para os níveis de 0,01, 0,05 e 0,10. 

Fonte: elaboração própria 
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 Na base de LONGO PRAZO, o incremento marginal de uma unidade no BCGI 

aumenta em aproximadamente 10% a probabilidade da firma em obter um rating score 

de 7 (o mais elevado rating de crédito, conforme descrito na Tabela 3.2). Na base de 

CURTO PRAZO, há uma probabilidade de aproximadamente 6% de se obter um rating 

score de grau de investimento (conforme descrito na Tabela 3.3) com o incremento 

marginal de uma unidade na variável BCGI. 

4.2 RATINGS DE CURTO E LONGO PRAZO E OS COMPONENTES DE 

GOVERNANÇA CORPORATIVA 

 

 A Tabela 3.8 apresenta a relação entre os componentes de governança 

corporativa com o risco de crédito: no MODELO III, especificado pelo score dos 

ratings nacionais de longo prazo e, no MODELO IV, pelo score a partir do modelo 

DRSK de default de curto prazo. Ambos os modelos apresentam baixo poder de 

predição do risco crédito, indicado pelo Pseudo R2 de 0,05 e 0,06 respectivamente. No 

entanto, o objeto de estudo é a relação destes componentes com a variável dependente, 

dado que o item 4.1 já evidencia a relevância do indicador de governança corporativa 

como variável explicativa do rating de crédito. 

Tabela 4.3 – Resultado das regressões de probit ordenado do MODELO III (Rating LP) 

e MODELO IV (Rating CP) em relação aos componentes do BCGI. 

Variáveis  

Independentes 

  Sinal   MODELO III   MODELO IV 

  Previsto    β 

Erro 

Padrão    β 

Erro 

Padrão 

Ind_Conselho  +  0,024 0,281  0,005 0,224 

Comit_Conselho  +  0,439** 0,225  0,302* 0,173 

Proc_Conselho  +  1,004*** 0,293  0,912*** 0,203 

Dir_Minoritários  -  -2,202*** 0,403  -0,878*** 0,289 

Transparência  +  0,957 0,596  0,681* 0,389 

Observações     311  706 

Pseudo R2    
0,05  0,06 

LR χ2       50,0   54,7 

***.**.* Significância estatística respectivamente para os níveis de 0,01, 0,05 e 0,10. 

Fonte: elaboração própria 

 

 No modelo de longo prazo (III), as variáveis Proc_Conselho (procedimentos do 

conselho) e Dir_Minoritários (direitos dos acionistas minoritários) foram significativas 

para IC de 99%. A variável Comit_Conselho (comitê fiscal e de auditoria do conselho) 

se mostrou significativa para IC de 95%.  No modelo de curto prazo (IV), as variáveis 

Proc_Conselho e Dir_Minoritários se mantiveram significativa para IC de 99%. As 
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variáveis Comit_Conselho e Transparência (abertura de informações) foram 

estatisticamente significativas para IC de 90%. 

 Em relação à direção dos coeficientes, os 5 componentes avaliados 

apresentaram os mesmos sinais previstos. A variável Ind_Conselho (independência do 

conselho) não se mostrou estatisticamente significativa dentro dos patamares de IC 

considerados, entretanto, o sinal positivo foi descrito por Sengupta (1998), Bhojraj e 

Sengupta (2003) e Ashbaugh-Skaife et al. (2006). 

 As variáveis Comit_Conselho e Proc_Conselho apresentaram coeficientes com 

sinal positivo. A primeira variável indica a existência de comitês fiscais e de auditoria, 

a segunda indica sistemas de avaliação de executivos, código de ética e regras do 

conselho. Ambas estão no cerne da teoria das agências descrita por Jensen e Meckling 

(1976). A existência de conselho e de procedimentos de governança reduz o conflito 

entre executivos e acionistas, reduzindo ações que podem ir de encontro aos objetivos 

da firma. Neste ponto, o sinal positivo indica que estes elementos de governança 

corporativa também estão presentes em firmas com elevados ratings de crédito, 

independentemente se avaliado sob a perspectiva de curto ou longo prazo. 

 A variável Dir_Minoritários é a única dos componentes avaliados com 

coeficiente negativo. Para Gompers et al. (2003), firmas com estruturas robustas de 

direito para os acionistas são mais valorizadas e lucrativas. Entretanto, Ashbaugh-

Skaife et al. (2006) citam que grandes poderes aos acionistas não necessariamente 

beneficiam os credores das empresas. Este mecanismo de governança corporativa pode 

ser visto de forma negativa pelos credores e pelas agências de risco, dado o potencial 

de transferência de riqueza dos credores para os acionistas. Além da significância 

estatística apresentada, esta variável se mostra consistente com outros artigos 

envolvendo o tema (Asquith e Wizman, 1990; Warga e Welch, 1993; Klock et al., 

2004). 

 A variável Transparência se mostrou significativa apenas no MODELO IV de 

curto prazo, dado os parâmetros de intervalo de confiança considerados. Contudo, em 

ambos os modelos, o sinal do coeficiente foi positivo, conforme previsto pela literatura 

de referência (Sengupta, 1998; Bhojraj e Sengupta, 2003; Ashbaugh-Skaife et al., 2006; 

Aman e Nguyen, 2013). A transparência reduz a assimetria de informações e, por sua 

vez, os conflitos entre as agências – portanto, tem impacto positivo em relação ao rating 

de crédito. 
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 Na Tabela 4.4 são apresentados os efeitos marginais para as variáveis 

componentes de governança corporativa que apresentaram significância estatística para 

IC de 90%. Na base de LONGO PRAZO, o incremento marginal em Comit_Conselho 

aumenta em cerca de 13% a probabilidade de se obter um rating score 7. Para 

Proc_Conselho, o incremento de uma unidade aumenta em 30% a probabilidade de se 

obter o rating score mais elevado. Em relação à variável Dir_Minoritários, o 

incremento de uma unidade reduz em 65% a probabilidade de se obter um rating AAA. 

Nesta base, não foram observadas firmas com rating score 2. 

 

Tabela 4.4 – Efeito marginal dos componentes de governança com significância 

estatística sobre o Rating Score das bases de LONGO e CURTO PRAZO. 

LONGO PRAZO dy/dx 

Rating 

Score 

Comit 

Conselho 

Proc 

Conselho 

Dir 

Minoritários 
 

1 -0,02 -0,04** 0,08**  

2 - - -  

3 -0,03* -0,06*** 0,14***  

4 -0,06* -0,14*** 0,30***  

5 -0,05* -0,12*** 0,26***  

6 0,02* 0,06** -0,12***  

7 0,13** 0,30*** -0,65***  

     

CURTO PRAZO dy/dx 

Rating 

Score 

Comit 

Conselho 

Proc 

Conselho 

Dir 

Minoritários 
Transparência 

1 -0,01 -0,03*** 0,02** -0,02 

2 -0,10* -0,29*** 0,28*** -0,22* 

3 0,11* 0,32*** -0,31*** 0,24* 

***.**.* Significância estatística respectivamente para os níveis de 0,01, 0,05 e 0,10. 

Fonte: elaboração própria 

 
 Na base de CURTO PRAZO, o incremento de uma unidade na variável 

Comit_Conselho aumenta em 11% a probabilidade da firma obter um rating score de 

grau de investimento. Para as variáveis Proc_Conselho e Transparência, as 

probabilidades aumentam em 32% e 24% respectivamente. Em relação à 

Dir_Minoritários, o incremento marginal diminui em 31% a probabilidade de se obter 

uma rating de curto prazo de grau de investimento. 
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4.3 DISCUSSÕES SOBRE ENDOGENEIDADE 

 
 Para Hermalin e Weisbach (2003), a endogeneidade é um dos grandes 

complicadores nos trabalhos empíricos sobre governança. Bushman et al. (2004) 

afirmam que as estruturas de governança observáveis representam arranjos ótimos de 

contratação endogenamente determinados pelo ambiente de contratação da firma. Na 

linha do que estes autores apresentam, nos modelos do presente trabalho haveria 

potencialmente um ou mais fatores omitidos que afetam governança corporativa e 

ratings de crédito. Ashbaugh-Skaife et al. (2006) destacam que a solução econométrica 

para endogeneidade se dá através da utilização de variáveis instrumentais, entretanto, 

não há teoria ou modelo sobre as determinantes econômicas de governança corporativa, 

o que dificulta a seleção destas variáveis. 

 Por outro lado, Fitch Ratings (2004) apresenta evidências de que mecanismos 

de governança corporativa são insumos importantes para a determinação de ratings de 

crédito. Para a agência de risco, as práticas de governança afetam diretamente a 

qualidade de crédito das firmas analisadas. Além disso, a literatura acadêmica respalda 

elementos de governança corporativa como variáveis explanatórias relevantes na 

determinação de ratings de crédito (Ashbaugh-Skaife et al., 2006; Soares, Coutinho e 

Camargos, 2012; Pereira e Martins, 2015). A Standard and Poor’s  (2018) destaca que 

a análise de crédito considera fatores financeiros e não-financeiros, incluindo 

indicadores de performance, econômicos, regulatórios, de influência geopolítica, 

gestão, atributos de governança corporativa e posição competitiva. Nos modelos I e II, 

descritos no item 3.2.2, as 9 variáveis de controle apresentam relativamente baixo nível 

de correlação com o BCGI, com exceção da variável de transparência na base de 

CURTO PRAZO – com correlação positiva de 0,47 com o indicador de governança. 

Ambos os modelos foram desenvolvidos utilizando variáveis de controle presentes em 

ampla literatura descrita na Tabela 3.4. Nestes artigos, as variáveis foram 

consistentemente significativas na predição do risco de crédito. 
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5 CONCLUSÃO 

  
 O objetivo deste estudo foi avaliar se firmas brasileiras com alto padrão de 

governança corporativa são beneficiadas com melhores ratings de crédito e, 

adicionalmente, como alguns dos componentes de governança se relacionam com esta 

variável de risco. Para isto, utilizou-se duas entre as mais amplas amostras da literatura 

brasileira sobre o tema. Entre 2010 e 2017, foram 311 observações de rating nacional 

de longo prazo através da equivalência de escala de três agências de risco com atuação 

global: Standard and Poor’s, Moody’s e Fitch. Para o mesmo período, uma segunda 

amostra de 706 observações foi colhida a partir do modelo DRSK de default de curto 

prazo. As variáveis de governança corporativa foram obtidas a partir do extenso estudo 

publicado por Black, Carvalho e Sampaio (2014). 

 Os resultados indicam que a variável de governança corporativa é significativa 

e se relaciona positivamente com o rating de crédito, independentemente da perspectiva 

de curto ou longo prazo, ou seja, as firmas brasileiras com alto padrão de governança 

apresentam menor risco de default. Esta observação é consistente com alguns artigos 

brasileiros sobre o tema (Soares, Coutinho e Camargos, 2012; Pereira e Martins, 2015). 

Além disso, reforça o papel da governança corporativa, não apenas na ótica do 

acionista, mas também dos credores da empresa – indicando que boas práticas de 

governança impactam diretamente no custo de captação dos recursos de terceiros. 

  A presença de comitês fiscais e de auditoria, bem como sistemas de avaliação 

de executivos, código de ética e regras do conselho contribuem positivamente para os 

ratings de crédito, bem como a transparência financeira – reduzindo a assimetria de 

informação entre as partes interessadas. O direito de acionistas minoritários foi o único 

componente a apresentar uma relação negativa com as categorias de crédito. Este 

resultado é consistente com a literatura (Asquith e Wizman, 1990; Warga e Welch, 

1993; Klock et al., 2004; Ashbaugh-Skaife et al., 2006) e indica que mais poderes aos 

acionistas pode favorecer a transferência de riqueza dos credores para os proprietários 

da firma e, portanto, deteriorar as perspectivas de crédito. O componente de 

independência do conselho não se mostrou estatisticamente significativo, contudo, 

manteve o sinal positivo observado em Ashbaugh-Skaife et al. (2006). 

 O estudo entre governança corporativa e risco de crédito é relativamente recente 

na literatura acadêmica, entretanto, amplia o conhecimento sobre os benefícios das 

práticas de governança para as firmas e suas respectivas partes interessadas. As 
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publicações no mercado brasileiro contam com amostras mais restritas, reflexo dos 

limites do mercado de capitais no país e da própria disponibilidade de informações. 

Este artigo buscou ampliar as bases de estudo e aprofundar a compreensão sobre os 

componentes de governança corporativa. Os resultados apresentados se mostraram 

consistentes com publicações apresentadas no Brasil e no exterior.  
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APÊNDICE – Frequência de observações das firmas nas amostras do estudo 

 

Tabela 6.1 – Frequência de observações das firmas (Ticker) na amostra LONGO 

PRAZO entre os anos de 2010 e 2017 (continua). 

Ticker 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTAL 

ABEV3 0 1 1 1 1 1 1 1 7 

AEDU3 1 1 1 1 0 0 0 0 4 

ALLL3 1 1 1 1 1 0 0 0 5 

ARTR3 0 0 1 1 1 1 1 1 6 

AUTM3 0 0 1 1 1 0 0 0 3 

BEEF3 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

BRFS3 0 1 1 1 1 1 1 1 7 

BRKM5 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

BTOW3 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

CCRO3 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

CIEL3 0 0 1 1 1 1 1 1 6 

CREM3 1 0 0 0 0 0 0 1 2 

CRUZ3 1 1 1 1 1 0 0 0 5 

CSNA3 1 0 0 0 1 1 1 1 5 

ECOR3 0 0 0 0 0 1 1 1 3 

EMBR3 0 0 0 0 0 0 1 1 2 

ESTC3 0 1 1 1 1 1 1 1 7 

EVEN3 1 1 1 1 1 1 0 0 6 

FIBR3 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

FJTA3 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

FLRY3 0 1 1 1 1 1 1 1 7 

GFSA3 1 1 1 1 1 1 1 0 7 

GGBR4 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

GOAU4 0 0 0 0 0 0 1 1 2 

GOLL4 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

HYPE3 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

JBSS3 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

JSLG3 0 1 1 1 1 1 1 1 7 

KLBN11 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

LAME4 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

LREN3 0 1 1 1 1 1 1 1 7 

LUPA3 1 1 0 0 0 1 1 0 4 

MAGG3 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

MILS3 0 1 1 1 1 1 1 0 6 
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Tabela 6.1 – Frequência de observações das firmas (Ticker) na amostra LONGO 

PRAZO entre os anos de 2010 e 2017 (conclusão). 

Ticker 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTAL 

MRFG3 1 1 0 0 0 0 1 1 4 

MRVE3 0 1 1 1 1 1 1 1 7 

NETC4 1 1 1 1 1 0 0 0 5 

PFRM3 0 0 0 1 1 1 1 1 5 

PMAM3 0 0 0 0 1 1 0 0 2 

RDNI3 1 1 1 1 1 1 1 0 7 

RENT3 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

RNEW11 0 0 1 1 1 1 0 1 5 

RSID3 1 1 1 1 0 0 0 0 4 

STBP11 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

TCSA3 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

TGMA3 0 0 1 1 1 1 1 1 6 

TPIS3 0 0 1 1 1 1 1 1 6 

TUPY3 0 0 0 0 1 1 1 1 4 

UGPA3 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

USIM5 0 1 1 1 0 1 0 1 5 

VALE5 0 1 1 1 1 1 1 1 7 

TOTAL 29 37 41 42 42 41 40 39 311 

 

Tabela 6.2 – Frequência de observações das firmas (Ticker) na amostra CURTO 

PRAZO entre os anos de 2010 e 2017 (continua). 

Ticker 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTAL 

ABEV3 0 1 1 1 1 1 1 0 6 

AEDU3 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

AELP3 0 0 1 1 1 0 0 0 3 

ALPA4 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

AMAR3 1 1 1 1 0 1 1 1 7 

ARTR3 0 0 0 0 0 0 1 1 2 

ARZZ3 0 1 1 1 1 1 1 1 7 

AUTM3 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

AZEV4 0 0 0 1 0 0 1 1 3 

BDLL4 0 1 1 1 1 1 1 1 7 

BEEF3 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

BIOM3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

BOBR4 0 0 1 1 1 1 1 1 6 

BRFS3 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

BRKM5 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

BTOW3 1 1 1 1 1 1 1 1 8 
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Tabela 6.2 – Frequência de observações das firmas (Ticker) na amostra CURTO 

PRAZO entre os anos de 2010 e 2017 (continua). 

Ticker 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTAL 

BTTL4 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

CCRO3 1 1 1 1 0 0 0 0 4 

CIEL3 0 1 1 1 1 1 1 1 7 

CREM3 1 0 0 0 0 0 0 1 2 

CSNA3 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

CTAX11 0 0 0 0 0 0 1 1 2 

CTNM4 0 1 1 1 1 1 1 1 7 

DAGB33 0 1 1 1 1 1 1 1 7 

DTEX3 0 0 0 0 0 1 1 1 3 

ECOR3 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

ELEK4 1 1 1 1 1 0 1 1 7 

EMBR3 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

ESTC3 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

ESTR4 0 1 1 1 1 1 1 1 7 

ETER3 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

EUCA4 0 0 1 1 1 1 0 1 5 

EVEN3 1 1 1 1 1 1 0 0 6 

FESA4 0 1 1 1 1 0 0 0 4 

FHER3 0 0 0 1 1 0 1 1 4 

FIBR3 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

FJTA3 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

FLRY3 0 1 1 1 1 1 1 1 7 

FRAS3 0 0 0 0 1 1 1 1 4 

FRIO3 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

GFSA3 1 1 1 1 1 0 0 1 6 

GGBR4 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

GOAU4 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

GOLL4 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

GRND3 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

HAGA4 1 0 1 1 1 1 1 1 7 

HGTX3 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

HOOT4 0 0 1 1 1 1 1 1 6 

HYPE3 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

INEP4 1 0 1 1 0 0 0 0 3 

JBSS3 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

JSLG3 0 1 1 1 1 1 1 1 7 

KEPL3 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

KLBN11 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

KROT3 1 1 1 1 1 1 0 0 6 

LAME4 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

LEVE3 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

LREN3 1 1 1 1 1 1 1 1 8 
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Tabela 6.2 – Frequência de observações das firmas (Ticker) na amostra CURTO 

PRAZO entre os anos de 2010 e 2017 (continua). 

Ticker 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTAL 

LUPA3 1 1 1 0 1 1 0 1 6 

MAGG3 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

MDIA3 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

MEND5 1 1 1 0 0 0 0 0 3 

MGEL4 1 1 1 0 0 0 0 0 3 

MILS3 0 1 1 1 1 1 1 1 7 

MMXM3 1 1 1 1 0 0 0 1 5 

MNDL3 0 0 1 1 0 1 1 1 5 

MNPR3 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

MOAR3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

MRFG3 1 1 0 0 0 0 1 1 4 

MRVE3 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

MTIG4 0 0 0 1 1 1 1 1 5 

MTSA4 0 0 1 1 1 1 1 1 6 

NUTR3 1 0 1 1 1 0 0 1 5 

OSXB3 1 1 1 0 0 0 0 0 3 

PATI4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

PEAB3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

PFRM3 0 0 1 1 1 1 1 1 6 

PLAS3 1 1 1 1 1 0 1 1 7 

PMAM3 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

POMO4 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

POSI3 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

PQTM3 1 1 1 1 1 0 0 0 5 

PRIO3 0 0 1 1 1 1 1 1 6 

PRML3 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

QGEP3 0 0 0 0 1 0 1 1 3 

RANI3 0 0 0 0 1 0 1 1 3 

RCSL4 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

RDNI3 1 1 1 1 1 1 1 0 7 

RENT3 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

RNEW11 0 1 1 1 1 1 1 1 7 

ROMI3 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

RSID3 1 1 1 1 1 1 0 1 7 

SGPS3 1 1 1 1 1 1 1 0 7 

SHUL4 0 0 0 1 1 0 1 1 4 

SLCE3 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

SLED4 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

SPRI3 0 0 1 1 1 0 0 0 3 

STBP11 0 0 0 0 0 0 1 1 2 

TCSA3 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

TEKA4 1 1 0 0 0 0 0 0 2 

TELB4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
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Tabela 6.2 – Frequência de observações das firmas (Ticker) na amostra CURTO 

PRAZO entre os anos de 2010 e 2017 (conclusão). 

Ticker 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTAL 

TGMA3 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

TIBR5 0 1 1 1 0 1 1 1 6 

TIMP3 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

TKNO4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

TOTS3 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

TOYB4 1 0 0 0 0 1 1 1 4 

TPIS3 1 0 1 1 1 1 1 1 7 

TUPY3 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

UGPA3 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

UNIP6 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

USIM5 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

VAGR3 1 0 1 1 1 1 1 1 7 

VALE5 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

VIVT4 0 1 1 1 1 1 1 1 7 

VULC3 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

VVAR11 0 0 0 0 1 1 1 1 4 

WHRL4 0 0 0 1 1 1 1 1 5 

TOTAL 75 81 92 93 93 85 90 97 706 

 

 


