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RESUMO 

 

Em geral, investidores do mercado de capitais tendem a exigir os mais elevados padrões de 

governança corporativa em seus investimentos, como forma de salvaguarda para seus interesses 

financeiros. Companhias com melhores práticas de governança tendem a ser mais bem 

avaliadas pelo mercado. Nesse sentido, se propõe averiguar o impacto efetivo nas ações das 

companhias listadas quando estas decidem migrar de nível de governança corporativa. O 

estabelecimento do Novo Mercado, e dos diferentes níveis de governança na Bolsa de Valores 

de São Paulo, fornece uma janela de comparação no momento destas migrações de níveis. Este 

trabalho se dedica a investigar o impacto nas ações que migraram de nível, incluindo retornos 

diários, volume negociado e uma métrica de avaliação denominada P/BV.  

 

Palavras-chave: governança corporativa, migração de nível de governança, Bolsa de Valores 

de São Paulo, ações.  

    



 

ABSTRACT 

 

In general, capital market investors tend to demand the highest standards of corporate 

governance in their investments as a safeguard for their financial interests. Companies with 

better governance practices tend to be better evaluated by the market. In this context, it is 

interesting to find out what is the actual impact on the actions of listed companies when they 

decide to migrate from corporate governance level. The establishment of the New Market, and 

the different governance levels on the São Paulo Stock Exchange, provides a window of 

comparison at the time of these level migrations. This paper aim to investigate the impact on 

level-migrated stocks, including daily returns, trading volume and a valuation metric called P / 

BV. 

 

Keywords: corporate governance, governance level migration, São Paulo Stock Exchange, 

Stock market. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho adota, como premissa principal, a percepção de que todo 

investidor, de qualquer tipo de Mercado, prefira sempre um maior ou melhor nível de 

governança corporativa em seus investimentos. O Instituto Brasileiro de Governança 

Corporativa (IBGC) define que:  

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 (IBGC, 2019, p. 1) 

Desta forma, governança corporativa apresenta relevante importância para o 

alinhamento de interesses entre investidores e companhia investida.  

A natureza qualitativa do padrão de governança corporativa de uma companhia, 

torna a mensuração da mesma de alta complexidade em termos comparativos, apesar 

de alguns esforços recentes em categorizar as melhores práticas nesta área estejam 

presentes em companhias privadas e demonstradas em ampla literatura publicada.  

Já em companhias abertas, alguns mercados apresentam um critério de classificação 

de níveis de governança que nos ajuda a comparar os diferentes padrões e práticas entre 

as companhias listadas. Apesar de não reproduzirem uma descrição completa do 

comprometimento e alinhamento de interesse de cada companhia especifica, os níveis 

de governança da Bolsa de Valores de São Paulo se tornaram um eficaz mecanismo de 

comparação entre diferentes companhias, com diferentes práticas de governança 

corporativa.  

No Brasil, os níveis de governança dentro da Bolsa de Valores de São Paulo foram 

introduzidos em dezembro de 2000 com a intenção de aprimorar a percepção sobre o 

nível de governança corporativa das companhias listadas no país, além de fornecer 

padrões de comparação entre tais empresas. Foram criados três níveis de governança: 

Níveis Diferenciados de Governança Corporativa (Nível 1 e Nível 2) e o Novo 

Mercado.  

Posteriormente, outros níveis foram introduzidos. A diferença entre cada um dos 

níveis de governança será explicada em detalhes ao longo do trabalho, porém, pode-se 

resumir que o grau de governança corporativa do nível Novo Mercado é superior ao 

Nível 2, que por sua vez, é superior ao Nível 1.  
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Ao se comparar os níveis de governança que existem na Bolsa de São Paulo com a 

premissa principal deste trabalho, de que o investidor tende sempre a preferir um maior 

ou melhor padrão de governança corporativa para seu investimento, pode-se estudar o 

impacto na avaliação do mercado sobre as companhias que deliberadamente migraram 

de nível de governança corporativa na Bolsa de Valores. Esses movimentos de 

migração criam uma janela de tempo especifica, que serão estudados como “teste de 

evento”.  

Dessa forma, torna-se possível quantificar o impacto da melhoria de padrão de 

governança em uma companhia nestes testes de evento, algo que seria extremamente 

difícil de fazer em uma companhia listada caso não existissem os níveis de governança.  

Para quantificar esses impactos, foram selecionados alguns componentes técnicos 

disponíveis para os testes com ações. Mais especificamente, foram utilizados três 

componentes: (i) retornos diários, que indicam as variações sobre os preços de 

fechamento das ações testadas; (ii) volume transacionado, que indicam o volume de 

negócios realizados nas ações testadas e exprime uma noção de liquidez; (iii) P/BV, ou 

múltiplo de Preço por Valor Patrimonial, cuja evolução indica como o mercado está 

avaliando a companhia. Estes três componentes foram testados sobre um total de 19 

eventos de migração de nível de governança corporativa selecionados desde 2002, 

quando da criação do Novo Mercado.  

As atualizações das pesquisas de teste de evento de migração de nível de 

governança são relevantes no sentido que a ampliação dos períodos analisados 

enriquece a análise. Este trabalho além de fornecer esta atualização, também introduz 

uma variável antes não estudada nos testes de eventos anteriores: uma métrica de 

avaliação (ou valuation, em inglês), o P/BV (Price to Book Value, ou preço por valor 

patrimonial). Esta métrica permite acompanhar o impacto da migração de nível de 

governança diretamente no modo como o mercado investidor precifica a ação em 

questão.  
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Objetivo e Motivação 

 

O objetivo deste trabalho é investigar se a migração de nível de listagem de 

governança corporativa na Bolsa de Valores reflete numa apreciação das ações. As 

interpretações da pesquisa podem ser relevantes para atestar a melhoria de percepção 

do mercado em relação a uma companhia que se dedica a melhorar suas práticas de 

governança corporativa.  

Pela teoria de Finanças Corporativas tradicional, somos levados a entender que 

quanto melhor o nível de governança corporativa de um determinado mercado, melhor 

ele será percebido pelos investidores. Logo, se for comprovado a melhora de 

performance das ações de empresas que migraram de nível de governança, o pleito de 

melhoria de práticas se reforça. A quantificação do ganho de percepção de valor das 

companhias com melhor governança, pode se transformar em subsídios para os 

investidores (minoritários, principalmente) em exigir melhorias de governança.  

Em segundo lugar, o teste pode ser relevante também para nos indicar uma 

possibilidade de recomendação de investimento no mercado de ações. Caso seja 

comprovado que ações de companhias passam a ser melhor avaliadas no mercado, 

pode-se abrir uma oportunidade de negociação no caso de se antecipar movimentos de 

níveis para empresas listadas.  

 

2.2 Teste de Eventos de Migração 

 

Apesar de vasta bibliografia global debatendo o tema de governança corporativa 

(que não é o foco deste trabalho), o estudo de testes de evento de migração no Brasil 

surge com a criação dos segmentos, conforme dito anteriormente, no ano de 2000. O 

estudo de teste de eventos de migração de nível de governança corporativa no Brasil 

nasceu com Carvalho (2003), em um estudo publicado em parceria com a B3 (na época 

ainda denominada BMF & Bovespa) intitulado “Efeitos da Migração para os níveis de 

governança da Bovespa”. Após a criação dos níveis de mercado na Bolsa, havia o 

interesse de saber se a nova segmentação havia apresentado resultado efetivo para as 
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companhias que migraram de nível, justificando o estudo e inaugurando este tipo de 

pesquisa no país.  

Com esta motivação, Carvalho (2003) se dedica e analisar os testes de eventos que 

ocorram na sequência da criação dos níveis de governança corporativa. Em seu 

trabalho, o autor analisa os dados de 22 empresas que migraram de nível de governança 

entre junho de 2001 e maio de 2002. O estudo testou três variáveis de ações: (i) preços, 

(ii) volume, (iii) liquidez e volatilidade. Foi encontrado efeito positivo sobre o preço 

das empresas, (embora ressaltando a dificuldade de precisar tal efeito), sobre o volume, 

liquidez, além de reduzir a sensibilidade do preço a eventos externos. Este trabalho se 

estabeleceu como referência para todos os estudos posteriores para os testes de eventos 

no Brasil.  

Um pouco depois, Aguiar, Corrar e Batistella (2004) utilizaram-se da mesma 

prerrogativa para estudar os impactos da adesão dos então recém-criados níveis 

diferenciados de governança, cuja iniciativa foi lançada em dezembro de 2000. A 

pesquisa testou os impactos em três principais variáveis: (i) quantidade média, (ii) 

volume médio em reais, e (iii) preço médio de ações. A pesquisa utilizou o método de 

Wilcoxon, para comparar os dados anteriores e posteriores à adesão aos níveis de 

governança. No entanto, a pesquisa conclui que não houve impactos significativos nas 

variáveis testadas, portanto, não confirmando às expectativas iniciais do autor.  

Na sequência, Camargos e Barbosa (2006) também pesquisaram o impacto da 

adesão aos NDGC (Níveis de Governança Corporativa) sobre o comportamento das 

ações no mercado. O trabalho teve premissa semelhante, ao esperar que o aumento da 

transparência entre investidores e empresas auxiliasse na redução do custo de capital, e 

refletisse em melhora de indicadores técnicos. De acordo com os autores, os resultados 

encontrados apontaram que não houve criação de riquezas para os acionistas no período 

analisado. Entretanto, a pesquisa constatou que a adesão resultou no aumento da 

liquidez nas ações estudadas, principalmente no longo prazo. Por fim, a pesquisa 

também segmentou que a adesão ao Nivel 2 não apresentou impacto maior sobre a 

liquidez, quando comparado ao Nível 1.  

Posteriormente, Michalischen e Paiva (2009) realizaram amplo estudo sobre o 

efeito da migração voluntária das companhias listadas na Bolsa aos níveis de melhores 

práticas de governança corporativa. Os autores explicam que a adesão voluntária aos 

níveis de governança representa um dos parâmetros mais acessíveis para testar 
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empiricamente os impactos da melhora de governança corporativa. Isso se explica pelo 

fato de que amplas reformas, que contemplem todo o mercado de capitais, costumam 

tomar muito tempo. A pesquisa envolve as seguintes variáveis: (i) retornos anormais, 

(ii) volume médio, (iii) lançamento de programa de ADRs como variável de controle, 

e (iv) prêmio médio do voto.  

Como resultados, os autores encontraram evidências de retorno anormal acumulado 

positivo no momento da adesão, porém resultados insignificantes na efetiva migração. 

Com relação ao volume negociado, o aumento foi relevante, tanto no momento do 

anúncio, quanto na efetiva migração. Sobre o lançamento de ADRs ex-ante, este 

representou um efeito positivo no retorno, porém, negativo no volume. Por último, o 

prêmio do voto médio caiu tanto no momento do anúncio, quanto na efetiva migração.  

Na sequência, Pitzer (2011) analisou a relação entre boa governança e o valor de 

mercado de uma forma quantitativa, utilizando a metodologia de Estudo de Eventos. O 

autor rodou três principais análises: (i) comparação de grupos com e sem Governança 

Corporativa, (ii) comparação de grupos com níveis diferenciados de Governança 

Corporativa, e (iii) comparação de empresas antes e depois de aderir a níveis 

diferenciados de Governança Corporativa. Em seu trabalho, o autor não identificou 

nenhuma relação entre os níveis de Governança Corporativa e os retornos apresentados 

pelas ações na amostra analisada.  

No mesmo ano, Silva (2011) pesquisou se a iniciativa das companhias de aderir aos 

Níveis Diferenciados de Governança Corporativa da BM&F BOVESPA ocasionava 

algum impacto nos preços de fechamento das mesmas. O autor conduziu testes 

Kolmogorov-Smirnov, testes paramétricos de médias emparelhadas e teste não 

paramétrico de Wilcoxon, sobre 48 ações da Bolsa. Em sua pesquisa, o autor encontrou 

que a média dos retornos das ações não apresentaram diferenças significativas antes ou 

depois à data de adesão aos NDGC. No entanto, as medidas de risco alteraram 

significativamente.  

Um pouco depois, Antonelli et al. (2014) desenvolveram uma pesquisa com foco 

na janela de evento de migração dos Níveis Diferenciados de Governança Corporativa. 

Os autores procuraram encontrar a janela de evento que melhor explicava a migração 

ou adesão aos níveis de governança, através do uso de um Modelo Estatístico de 

Mercado. Os autores testaram janelas de tamanhos diferentes e encontraram que o 

evento de migração foi significativo em cerca de metade dos casos testados. Entretanto, 
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a pesquisa conclui que os resultados não são suficientes para determinar a janela de 

eventos ótima para este tipo de evento.  

Por fim, Borges et al. (2016) estudaram algo mais específico: “o efeito da 

divulgação dos relatórios contábeis trimestrais de empresas que negociavam ações no 

mercado tradicional e migraram para o Novo Mercado”. Os autores desenvolveram um 

método descritivo e quantitativo, também se utilizando a estratégia de estudo de 

eventos. Os resultados dessa pesquisa indicaram que o mercado reagiu negativamente 

ao evento de migração, além de mostrar que retornos anormais diminuíam após o 

evento de migração.  

Uma tabela resumo dos principais achados de cada pesquisa é fornecida abaixo:  

 

Tabela 1: Tabela-resumo sobre resultados da pesquisa sobre teste de eventos de migração de nível 

de governança no Brasil. 

Autor  Ano Resultados 

CARVALHO 2003 
Inaugura o estudo de migração no Brasil. Impactos positivos em preços, 
volume, liquidez e na redução da sensibilidade do preço a eventos 
externos. 

AGUIAR, 

CORRAR e 

BATISTELLA 

2004 
Pesquisa conclui que não houve impactos significativos nas três variáveis 
testadas: (i) quantidade média, (ii) volume médio e (iii) preço médio.  

De CAMARGOS e 

BARBOSA 
2006 

Resultados encontrados foram que a adesão não resultou na criação de 
riquezas para os acionistas no período analisado; porém resultou no 
aumento da liquidez, principalmente no longo prazo.  

MICHALISCHEN 

e PAIVA 
2008 

Evidências de retorno anormal acumulado positivo no momento da 
adesão (porém insignificantes na efetiva migração). Aumento relevante 
de volume negociado (tanto no momento do anúncio, quanto na efetiva 
migração).  

PITZER 2011 
Pesquisa sobre comparação de Grupos com maior e menor aderência á 
regras de governança. Resultado não trouxe nenhuma relação 
significativa entre os níveis de governança e retornos.  

SILVA 2011 
Resultados apontaram que os retornos das ações não apresentam 
diferenças significativas antes ou depois da data de adesão, porém, as 
medidas de risco alteram significativamente.  

ANTONELLI 2014 
Apontou que o evento de migração foi significativo em cerca de metade 
dos casos testados. Entretanto, resultados não são suficientes para 
determinar a janela de eventos ótima para este tipo de evento.  

BORGES et al.  2016 
Resultados indicam que mercado reagiu negativamente ao evento de 
migração, além de mostrar que retornos anormais diminuem após o 
evento de migração.  

Fonte: Autor 
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2.3 Comparação entre os níveis de governança 

 

Para fins de comparação, estão relacionadas abaixo as características de listagem 

para cada nível de governança corporativa atual da B3. Nota-se a evolução de práticas 

de governança em direção ao nível mais elevado, o Novo Mercado.  

Tabela 2: Comparativo de características entre os níveis de governa corporativa da B3 

  Comparativo dos segmentos de listagem 

  
Novo Mercado 

(a partir de02/01/2018) 
Nível 2 Nível 1 Básico 

Capital social Somente ações ON 
Ações ON e PN 
(com direitos 
adicionais) 

Ações ON e PN 
(conforme 
legislação) 

Ações ON e PN 
(conforme 
legislação) 

Percentual 
mínimo de ações 
em circulação 
(free float) 

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

25% 25% 
Não há regra 
específica 

Ofertas Públicas 
de Distribuição 
de ações 

Esforços de dispersão acionária, 
exceto para ofertas ICVM 476 

Esforços de 
dispersão acionária 

Esforços de 
dispersão acionária 

Não há regra 
específica 

Vedação a 
disposições 
estatutárias 

Limitação de voto inferior a 5% do 
capital, quórum qualificado e 
"cláusulas pétreas” 

Limitação de voto 
inferior a 5% do 
capital, quórum 
qualificado e 
"cláusulas pétreas” 

Não há regra 
específica 

Não há regra 
específica 

Composição do 
conselho de 
administração 

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

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

Mínimo de 3 
membros (conforme 
legislação), com 
mandato unificado 
de até 2 anos 

Mínimo de 3 
membros (conforme 
legislação) 

Vedação à 
acumulação de 
cargos 

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

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

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

Não há regra 
específica 

Obrigação do 
Conselho de 
Administração 

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

Manifestação sobre 
qualquer oferta 
pública de 
aquisição de ações 
de emissão da 
companhia (com 
conteúdo mínimo) 

Não há regra 
específica 

Não há regra 
específica 

Demonstrações 
financeiras 

Conforme legislação 
Traduzidas para o 
inglês 

Conforme legislação Conforme legislação 
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Informações em 
inglês, 
simultâneas à 
divulgação em 
português 

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

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

Não há regra 
específica 

Não há regra 
específica 

Reunião pública 
anual 

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

Obrigatória 
(presencial) 

Obrigatória 
(presencial) 

Facultativa 

Calendário de 
eventos 
corporativos 

Obrigatório Obrigatório Obrigatório Facultativo 

Divulgação 
adicional de 
informações 

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

Política de 
negociação de 
valores mobiliários 
e código de conduta 

Política de 
negociação de 
valores mobiliários 
e código de conduta 

Não há regra 

Concessão de 
Tag Along 

100% para ações ON 
100% para ações 
ON e PN 

80% para ações ON 
(conforme 
legislação) 

80% para ações ON 
(conforme 
legislação) 

Saída do 
segmento / Oferta 
Pública de 
Aquisição de 
Ações (OPA) 

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

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

Não aplicável Não aplicável 

Adesão à Câmara 
de Arbitragem do 
Mercado 

Obrigatória Obrigatória Facultativa Facultativa 
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Comitê de 
Auditoria 

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

Facultativo Facultativo Facultativo 

Auditoria interna 

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

Facultativa  Facultativa Facultativa 

Compliance 

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

Facultativo Facultativo Facultativo 

Fonte: B3 e autor 
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3. APRESENTAÇÃO DOS DADOS 

 

Os dados utilizados são compostos de informações disponíveis diariamente no 

mercado de capitais. Mais especificamente, referem-se à três grupos de informação, 

que replicam os três testes a serem realizados:  

(i) Informações de retornos diários (dependente dos preços de fechamento),  

(ii) Volume negociado (em quantidade de negócios e valor financeiro) e,  

(iii) Múltiplo de Preço por Valor Patrimonial (mais conhecido com P/BV, ou 

Price to Book Value).  

As análises, portanto, são realizadas considerando esses dados para as ações do 

respectivo teste de evento e dos benchmarks padrões. Neste trabalho, os benchmarks 

utilizados são dois principais:  

(i) IBOV, denominação para o Índice Bovespa, carteira teórica de maior 

relevância do mercado de ações brasileiro; e  

(ii) IBX, carteira teórica composta pelas 100 ações de maior relevância em 

termos de negócios e volume financeiro.  

Com relação aos eventos de mudança de nível de governança, foram utilizados 

dados disponibilizados pela B3 (antiga BM&FBovespa). A B3 possui um histórico de 

listagem bastante extenso e completo. Para este trabalho, foram selecionados 

especificamente relacionados a processos de migração de nível de governança 

corporativa. De acordo com os dados históricos compilados pela B3, desde a criação 

do Novo Mercado, foram realizados 24 movimentos de migração (descritos na tabela 

abaixo). Para fim de tratamento de dados, alguns eventos foram excluídos em função 

de troca de ações ou baixa liquidez, o que inviabiliza o teste histórico. Desta forma, 

após uma primeira triagem, ficou-se com 19 ações para a aplicação dos testes.  

Tabela 3: Histórico de Eventos de Migração de Níveis de Governança Corporativa 

    SITUAÇÃO ATUAL SITUAÇÃO ANTERIOR 

TIPO EMPRESA 
DATA DA 
ADESÃO 

SEGMENTO 
DATA DA 
ADESÃO 

SEGMENTO 

MIGRAÇÃO ROSSI RESID 27-Jan-06 NM 05-Feb-03 N1 

MIGRAÇÃO BRF SA 12-Apr-06 NM 26-Jun-01 N1 

MIGRAÇÃO ETERNIT 17-Aug-06 NM 02-Mar-05 N2 

MIGRAÇÃO CIA HERING 16-May-07 NM 13-Dec-02 N1 

MIGRAÇÃO WEG 22-Jun-07 NM 26-Jun-01 N1 

MIGRAÇÃO IOCHP-MAXION 24-Mar-08 NM 10-Nov-05 N1 

MIGRAÇÃO EQUATORIAL 23-Apr-08 NM 03-Apr-06 N2 
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MIGRAÇÃO ESTACIO PART 11-Jul-08 NM 30-Jul-07 N2 

MIGRAÇÃO FIBRIA 20-May-10 NM 14-Nov-01 N1 

MIGRAÇÃO ULTRAPAR 17-Aug-11 NM 27-Oct-05 N1 

MIGRAÇÃO PARANAPANEMA 15-Feb-12 NM 03-Dec-07 N1 

MIGRAÇÃO INDUSVAL 01-Mar-12 N2 12-Jul-07 N1 

MIGRAÇÃO PINE 29-Mar-12 N2 02-Apr-07 N1 

MIGRAÇÃO KROTON 05-Dec-12 NM 23-Jul-07 N2 

MIGRAÇÃO KLABIN S/A 09-Jan-14 N2 10-Dec-02 N1 

MIGRAÇÃO SOMOS EDUCA 23-Oct-14 NM 26-Jul-11 N2 

MIGRAÇÃO LIQ 21-Jul-16 NM 30-Apr-13 N2 

MIGRAÇÃO SANTOS BRP 22-Aug-16 NM 05-Dec-07 N2 

MIGRAÇÃO SENIOR SOL 17-Aug-17 NM 10-May-12 MA 

MIGRAÇÃO VULCABRAS 26-Oct-17 NM   Tradicional 

MIGRAÇÃO SUZANO PAPEL 10-Nov-17 NM 05-Aug-04 N1 

MIGRAÇÃO ELETROPAULO 27-Nov-17 NM 13-Dec-04 N2 

MIGRAÇÃO VALE 22-Dec-17 NM 12-Dec-03 N1 

MIGRAÇÃO PETROBRAS 14-May-18 N2   Tradicional 

Fonte: B3 e autor 

 

Sobre todos os movimentos de migração, destacam-se alguns fatos: (i) Do total 

de 24 eventos, tivemos 10 movimentos nos últimos 5 anos; 6 em 2017 e 2018; (ii) Todos 

os movimentos foram no sentido de aumentar de nível, ou seja, de melhorar a 

governança corporativa (fator positivo); (iii) Dos 24 eventos, 20 foram de migração 

para o Novo Mercado; (iv) Para a base final de dados a ser utilizado na pesquisa, 5 

eventos foram excluídos: Suzano (2017), Santos Brasil (2016), Somos Educação 

(2014), Estácio Participações (2008) e Equatorial (2008).  

Interessante ressaltar que apesar de serem comparados como eventos similares, 

cada processo de migração de nível de governança guarda suas peculiaridades, 

inerentes de cada companhia em análise. Alguns eventos podem ser uma migração do 

Nível 2 de listagem para o Novo Mercado, ou do Nível 1 para o Nível 2 (um “salto” ou 

movimento de um nível apenas), enquanto que outros movimentos são do Nível 1 para 

o Novo Mercado (um “salto” ou movimento de mais de um nível).  

Quanto à base de dados, esta é composta por informações de retorno diário (com 

base no preço de fechamento), volume (em quantidade de negócios) e múltiplo P/BV 

(preço por valor patrimonial) para as seguintes séries de dados:  

 - Benchmarks (ou referências de mercado: IBOV (Índice Bovespa) e IBX 

(Índice das 100 maiores empresas da Bolsa).  

 - Ações de empresas para teste de evento, sendo elas: Petrobras (PETR3), Vale 

(VALE3), Eletropaulo (ELPL3), Vulcabras (VULC3), Sinqia (SQIA3 – anteriormente 
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denominada Senior Solutions), Liq Participações (LIQO3), Klabin (KLBN4), Cogna 

(KROT3 – anteriormente denominada Kroton), Banco Pine (PINE4), Banco Indusval 

(IDVL4), Paranapanema (PMAM3), Ultrapar (UGPA3), Fibria (FIBR3), Iochpe-

Maxion (MYPK3), Weg (WEGE3), Cia Hering (HGTX3), Eternit (ETER3), BRF 

(BRFS3) e Rossi (RSID3).  

As tabelas com as estatísticas descritivas da base de dados estão anexadas ao 

trabalho. Contudo, ressalta-se algumas características relevantes:  

(i) Retornos diários: Em sua maioria, possuem distribuição assimétrica para 

direita (16 dos 19 eventos possuem grau de assimetria positivo). As curtoses 

observadas nos dados dos testes de evento também são consideradas 

elevadas, dado que 16 dos 19 eventos possuíam curtose >3, o que é típico 

em dados de retornos diários, que são tipicamente voláteis.  

(ii) Volume: A totalidade da base de dados de volume (19 de 19 eventos) 

apresentou assimetria para a direita, enquanto que a curtose de 17 entre 19 

eventos também é considerada elevada.  

(iii) P/BV: Nesta métrica, a presença de assimetria para direita é 

consideravelmente menos nítida (11 de 19 eventos), enquanto que a maioria 

dos eventos possui curtose baixa (19 dos 19 eventos tem curtose <3).  
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4. METODOLOGIA  

Para estimar os efeitos da migração de uma ação sobre seu retorno foi utilizado o 

método conhecido como “Estudo de evento”. Segundo Campbell, Lo e MacKinlay 

(1997), tal abordagem é usada para medir o efeito de um evento sobre o valor de uma 

empresa, e a premissa dessa abordagem parte da racionalidade do mercado, segundo o 

qual, permite que o efeito de um evento seja refletido imediatamente nos preços dos 

ativos. De modo que, os preços dos ativos observados durante um período curtíssimo, 

também chamado de “Janela”, tornam-se uma medida do impacto econômico de um 

evento.  

Campbell, Lo e MacKinlay (1997) dividem o estudo em 7 partes: 

1. Definição do evento: Consiste na tarefa inicial de definir o evento de interesse, 

além de estipular uma janela/período para o qual os retornos das ações das 

empresas serão analisados  

Nota-se que, na prática, a janela do evento é fixada em dois dias, o dia do 

anúncio do evento e o dia posterior. 

2.  Critérios de seleção: Seleção das empresas que serão incluídas na análise. 

Observa-se, no entanto, que visto que a amostragem não é aleatória, é possível 

que com tal seleção da amostral os resultados posteriores sejam enviesados. 

3.  Retornos normais e anormais: Para estimar o efeito de um evento, é necessário 

comparar o retorno observado de uma ação i com o retorno estimado da mesma 

ação, e tal diferença será a medida de retorno anormal do evento em 

determinada ação. O retorno anormal é na verdade o observado frente ao que 

seria observado esperado se o evento não ocorresse. Assim, para cada período t 

definido na janela de eventos, e para cada ação i, será definido 𝑅𝐴𝑖𝑡  =  𝑟𝑖𝑡  −

 �̂�𝑖𝑡 . 

4. Estimativa:  Estimação dos parâmetros é, frequentemente, feita com base no 

período anterior à janela de eventos, chamada de janela de estimativa.  

5.  Teste de procedimento: Com os parâmetros estimados é possível extrapolar o 

conjunto de informação para a janela de eventos, para obter os retornos que 

seriam observados caso o evento não ocorresse. Com isto, é possível se calcular 

os retornos anormais.  
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6. Resultados empíricos: Análise rápida dos resultados empíricos. No entanto, os 

autores notam que quando há um número limitado de observações de eventos, 

os resultados podem refletir o resultado de empresas específicas. (CAMPELL; 

LO; CRAIG, 1997) 

7. Conclusões: Teoricamente, a conclusão empírica obtida até então permitirá 

descrever o modo no qual o evento afeta os preços das ações das empresas. 

Descrito o principal método utilizado neste trabalho, para a análise do evento sob 

os retornos, volume e P/BV, cada seção irá descrever as janelas de estimação e de 

evento, além dos testes utilizados para testar a validade dos parâmetros. 

 

4.1 Efeito sobre retorno 

Para a análise dos efeitos da migração de empresas do mercado tradicional para 

os níveis de governança em seus respectivos retornos, definiu-se janelas mais curtas de 

eventos. Serão utilizadas duas janelas de eventos: 

i. Dois pregões antes e dois depois da migração (JANELA-22); 

ii. Um pregão antes e um depois da migração (JANELA-11). 

E duas janelas de estimação: 

i. Oitenta pregões anteriores à janela de evento; 

ii. Quarenta pregões anteriores à janela de evento; 

A escolha das janelas de estimação foi motivada pela recorrência em artigos que 

buscam estimar efeitos sobre retorno, 80 pregões. Já uma janela menor foi utilizada 

frente a pouca liquidez de algumas ações escolhidas para o presente artigo em períodos 

mais distantes a janela de eventos. Dentre as ações em que se observaram tais 

características estão Vulcabras, Liq, Kroton, Weg e Cia Hering. 

Inicialmente, estimou-se os retornos de cada ação i frente aos retornos do 

IBOVESPA e IBX como variáveis explicativas. O IBOV (Carteira teórica do Índice 

Bovespa) representa o principal índice teórico de ações do Brasil, representando 

excelente benchmark para a estimação. A decisão de usar um benchmark adicional, no 
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caso o IBX, se deve ao fato de que muitos dos eventos envolvem empresas de baixa 

liquidez, não inclusas da carteira teórica do Ibovespa (IBOV). O IBX inclui 100 ações 

em sua carteira teórica (contra uma carteira do IBOV que oscila entre 50-70 papéis, na 

média), e pode ser uma proxy melhor para representar tais papéis de menor liquidez. 

Então para cada uma das 19 ações observadas regredimos: 

 

Equação 1:                        𝑟𝑖,𝑡  =  𝛽𝑖  +  𝛽𝑖,𝑖𝑏𝑣𝐼𝐵𝑉𝑡 +  𝛽𝑖,𝑖𝑏𝑥𝐼𝐵𝑋𝑡 

 

Em que, para um período t da janela de estimação: 

𝛽𝑖 é o intercepto relativo à ação i; 

𝛽𝑖,𝑖𝑏𝑣 é o beta da ação i com relação ao índice Bovespa; 

𝛽𝑖,𝑖𝑏𝑣é o beta da ação i com relação ao índice IBX; e 

Enquanto das variáveis explicativas: 

r é o retorno da ação; 

IBV é o retorno do índice Bovespa; 

IBX é o retorno do índice IBX; 

 

Frente às duas janelas de estimação e às duas janelas de eventos, resultam quatro 

combinações de estimação. Estimou-se então os retornos esperados de cada ação, �̂�𝑖𝑡  

,para cada janela do evento. Então, para Janela 22, estimando 80 pregões anteriores, 

tem-se para t = {−2, −1, 0 e 1}, seus retornos observados 𝑟𝑖𝑡, seus retornos esperados 

�̂�𝑖𝑡  , suas variâncias  σ² ̂
𝑖,𝑡, e os retornos anormais para 𝑅𝐴𝑖,𝑡  =  𝑟𝑖,𝑡 −  𝑟 ̂𝑖𝑡  

No entanto, tal método tem como hipóteses básicas, a independência entre os 

retornos da janela do evento e da hipótese nula de que os retornos anormais são zeros, 

e normalmente distribuídas. Ou seja, então para a Janela 11 o resultado é: 

  

 𝑅𝐴̅̅ ̅̅
𝑖 =   

∑ 𝑅𝐴𝑖,𝑡
0
𝑡=−1

2
 ~ N (0,

∑ σ²𝑖,𝑡
0
𝑡=−1

4
  ) 

 

Enquanto para a Janela 22, o resultado é este: 

 



23 

 

 

 𝑅𝐴̅̅ ̅̅
𝑖 =   

∑ 𝑅𝐴𝑖,𝑡
1
𝑡=−2

4
 ~ N (0,

∑ σ²𝑖,𝑡
1
𝑡=−2

16
  ) 

 

Para testar se os retornos anormais para as ações individuais são estatisticamente 

independentes foi utilizado o teste do Chi-square de independência, também conhecido 

como o teste de Chi-square de Pearson, e a Razão de Verossimilhança. Tal estatística 

é uma das estatísticas mais úteis para testar hipóteses quando as variáveis são nominais.  

O teste de qui-quadrado (χ2) é uma pontuação estatística, ou seja, é baseado em uma 

matriz de covariância para as contagens que é estimado sob a hipótese de 

independência.  

Uma estatística alternativa é o método da razão de verossimilhança. A função de 

verossimilhança é a probabilidade dos dados, vistos como uma função do parâmetro 

quando os dados são observados (AGRESTI, 2007). O teste da razão de 

verossimilhança determina valores de parâmetros que maximizam uma dada função de 

verossimilhança sob a suposição de independência e sob uma condição mais geral de 

que não necessariamente há independência e os parâmetros são irrestritos. 

Além disso, usou-se como alternativa uma estrutura de painel a fim de verificar a 

existência de um retorno anormal médio. Para isso, propõe-se o seguinte modelo: 

 

Equação 2:         𝑅𝑖𝑡 = ∑ 𝛼𝑖𝐷𝑖 + ∑ 𝛽𝑖𝐷𝑖𝐵𝑡 + ∑ 𝛾𝑖𝐷𝑖𝑋𝑡 + 𝛿𝑊𝑖𝑡 + 휀𝑖𝑡
𝑛
𝑖=

𝑛
𝑖=1

𝑛
𝑖=1  

 

Onde, 

Di  é uma variável dummy indicadora da ação; 

 Bt é o retorno do índice IBOVESPA no período t; 

 Xt é o retorno do índice IBX no período t; 

 Wit é uma variável dummy indicadora da janela do evento; e 

 εit é um termo aleatório. 

Não foi feita nenhuma suposição sobre a estrutura do erro na equação acima. 

Estimou-se este modelo usando três métodos: i) Efeitos fixos; ii) Efeitos aleatórios; e 
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iii) Painel heterocedástico. Cada um destes métodos foi estimado considerando as 

seguintes janelas de estimação: 

i. 80 pregões antes do evento, até o fim da janela do evento; 

ii. 80 pregões antes do evento e 80 pregões depois do evento; 

iii. 40 pregões antes do evento e 40 pregões depois do evento; e 

iv. 80 pregões antes do evento e 40 pregões depois. 

Ainda, além destas janelas de estimação foram considerados diversas janelas em 

torno do evento (incluídas no modelo através da dummy Wit). Foram consideradas as 

seguintes janelas do evento: 

i. Três dias corridos antes da migração; 

ii. Sete dias corridos antes da migração 

iii. Dois pregões antes e dois pregões depois da migração; 

iv. Um pregão antes e um pregão depois da migração; 

v. Três dias corridos depois da migração; e 

vi. Sete dias corridos depois da migração. 

  

4.2 Efeito sobre volume 

 

Durante o período da migração, a BOVESPA experimentou uma severa redução 

no volume transacionado. Isto faz com que medidas não ajustadas – número de dias 

com transação ou volume transacionado – tenham pouco significado. Assim, para testar 

a existência de um efeito da migração sobre o volume negociado usou-se o volume 

negociado na Bovespa como previsor para o volume negociado em cada ação. Foram 

usadas duas estruturas de painéis para estas estimações: 

Equação 3: Painel Agregado: 

𝑉𝑖𝑡 =  𝛽0 + 𝛽1𝑉𝐵𝑡 + 𝛽2𝐷𝐸𝑖𝑡 + 𝛽3𝐷𝐸𝑖𝑡𝑉𝐵𝑡 + 휀𝑖𝑡 

Equação 4: Painel Desagregado: 

𝑉𝑖𝑡 =  ∑ 𝛼𝑖𝐷𝑖 + ∑ 𝛽𝑖𝐷𝑖𝑉𝐵𝑡 + 𝛾𝐷𝐸𝑖𝑡 + 𝛿𝐷𝐸𝑖𝑡𝑉𝐵𝑡 + 휀𝑖𝑡

𝑛

𝑖=1

𝑛

𝑖=1

 

Onde,  
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Di  é uma variável dummy indicadora da ação; 

 VBt é o volume total de negociação na BOVESPA no período t medido em reais; 

DEit é uma variável dummy que assume valor 1 quando a empresa i no período 

t já migrou e 0 se ainda não migrou; e 

 εit é um termo aleatório. 

Refere-se aos modelos acima como Painel Agregado e Painel Desagregado, 

respectivamente. Ambos os modelos são estimados usando três métodos: i) Efeitos 

fixos; ii) Efeitos aleatórios; e iii) Painel heterocedástico. Estes modelos foram 

estimados considerando uma janela de 100 dias antes e 100 dias depois da migração, 

sendo que os dados usados incluem observações entre janeiro de 2005 e maio de 2019. 

A variável que mensura o volume transacionado em bolsa é uma medida de 

quantidades. No modelo Agregado assume-se que os volumes negociados em cada ação 

são igualmente afetados por variações no volume total transacionado em bolsa, uma 

vez que todas as ações apresentam a mesma sensibilidade com relação ao volume 

transacionado. Já no modelo Desagregado permite-se que cada ação seja afetada 

diferentemente por variações no volume total de negociações em bolsa (Carvalho, 

2003).  Para os testes, a base de dados dos valores de volume foi ajustada em log (log 

normal), para amenizar o efeito da heterocedasticidade e padronizar a série. Por fim, 

realizou-se também um teste de Hausman a fim de comparar os estimadores de efeitos 

fixos e efeitos aleatórios.  

 

4.3 Efeito sobre P/BV 

 

Para estimar os efeitos da migração de uma ação sobre o P/BV foi utilizado também 

o método conhecido como “Estudo de evento”. Do mesmo modo que a estimação sobre 

os retornos, foram utilizadas as seguintes janelas. Janelas de eventos: 

i. Dois pregões antes e dois depois da migração (JANELA-22); 

ii. Um pregão antes e um depois da migração (JANELA-11). 

E duas janelas de estimação: 

i. Oitenta pregões anteriores à janela de evento; 

ii. Quarenta pregões anteriores à janela de evento. 

Para cada uma das 19 ações analisadas foi estimado: 
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Equação 5:                 𝑃𝐵𝑉𝑖,𝑡  =  𝛽𝑖  +  𝛽𝑖,𝑝𝑖𝑏𝑣𝑃𝐼𝐵𝑉𝑡 +  𝛽𝑖,𝑝𝑖𝑏𝑥𝑃𝐼𝐵𝑋𝑡 + 휀𝑖𝑡  

 

Em que, para um período t da janela de estimação: 

𝛽𝑖 é o intercepto relativo à ação i; 

𝛽𝑖,𝑖𝑏𝑣 é o beta da ação i com relação ao índice Bovespa; 

𝛽𝑖,𝑖𝑏𝑣é o beta da ação i com relação ao índice IBX; e 

Enquanto das variáveis explicativas: 

PBV é o Price/book value da ação; 

PIBV é o Price/book value do índice Bovespa; 

PIBX é o Price/book value do índice IBX. 

 

Estimou-se então os valores esperados para a variável de interesse de cada ação, 

𝑝𝑏�̂�𝑖𝑡  , para cada janela do evento. Então, para Janela 11, estimando 80 pregões 

anteriores, tem-se para t = { −1, 0 }, seus valores observados 𝑝𝑏𝑣𝑖𝑡, seus price/book 

values esperados 𝑝𝑏�̂�𝑖𝑡  , suas variâncias  σ² ̂
𝑖𝑡, e os valores anormais obtidos a partir 

da diferença entre o observado e o esperado,  𝑃𝐵𝑉𝐴𝑖,𝑡  =  𝑝𝑏𝑣𝑖,𝑡 −  𝑝𝑏𝑣 ̂𝑖𝑡.  

No entanto, tal método tem como hipóteses básicas, a independência entre os 

P/BV da janela do evento e da hipótese nula de que os P/BV anormais são zeros, e 

normalmente distribuídas. Ou seja, então para a Janela 11, por exemplo, estimou-se: 

  

 𝑃𝐵𝑉𝐴̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅
𝑖 =   

∑ 𝑃𝐵𝑉𝐴𝑖𝑡
0
𝑡=−1

2
 ~ N (0,

∑ σ²𝑖𝑡
0
𝑡=−1

4
  ) 

Por fim, em linha com o observado no efeito sobre os retornos, para testar se P/BV 

das ações individuais são estatisticamente independentes entre si foi utilizado o teste 

do Chi-square de independência e a Razão de Verossimilhança. 
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5. RESULTADOS 

 

5.1 Efeitos sobre retornos 

Os resultados dos efeitos estimados da migração sobre os retornos estão relatados 

nas Tabelas 4 a 7 abaixo.  

Os resultados apresentados apontam que a migração tem um efeito positivo sobre 

os retornos das ações das empresas em torno da data de migração, ou na janela de 

evento. Os resultados apontam que tanto nos dias que precedem a migração, no 

curtíssimo prazo, quanto os efeitos que antecedem a migração, também em uma análise 

de curtíssimo prazo, têm efeitos positivos sobre os retornos das empresas. Os efeitos 

encontrados corroboram a hipótese de que o mercado foi favorável à migração das 

empresas para os níveis de governança.  

As Tabelas 4, 5, 6 e 7 ilustram tais resultados. Para as Tabelas 4 e 5, foi usada a 

Janela-22 de evento, e estimou-se a média dos retornos anormais diários para cada ação 

individual. No primeiro caso a janela de estimação corresponde aos 80 pregões 

anteriores à migração, enquanto na segunda, a janela de estimação corresponde aos 40 

pregões anteriores. A diferença entre as janelas de estimação visou resolver o problema 

de baixa liquidez de algumas das empresas analisadas. Nota-se que a baixa liquidez se 

concentra em datas mais distantes à da migração, de modo que restringir ainda mais o 

tamanho da janela de estimação amenizou os efeitos da falta de volatilidade dessas 

empresas, hipóteses corroboradas pelos resultados. Do mesmo modo e buscando 

amenizar o problema de liquidez, a diferença entre as tabelas 6 e 7, que abrangem as 

janelas de eventos JANELA-11, é a janela de estimação, que foi reduzida de 80 pregões 

anteriores ao evento, para 40 pregões.  

Na tabela 4, observamos que dentre as 19 ações, 15 apresentaram retornos anormais 

estatisticamente significantes sendo 12 positivos e apenas 2 deles negativos. A Tabela 

5 contém os resultados da JANELA-22 para estimação de 40 dias, em que 14 

apresentaram retornos anormais estatisticamente significante ao nível de 1%, sendo 12 

deles positivos e apenas 1 negativo. Ressalta-se ainda que frente à tabela 4, houve uma 

notável melhora os coeficientes de determinação, indicando houve um melhor ajuste 

dos modelos. 

As tabelas 6 e 7, como já indicado, contêm a Janela-11. Notamos que 13 ações 

apresentam retornos anormais significativos, sendo 8 positivos e 6 negativos. Se a 
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análise for feita observando apenas o nível de significância de 1%, há apenas 4 das 19 

empresas observadas que atendem a tal critério, sendo que apenas 2 deles apresentam 

efeitos positivos. Já na tabela 7, observa-se uma melhora nos coeficientes de 

determinação, indicando melhor adequação de uma janela de estimação menor ao redor 

de um intervalo de eventos mais rigoroso. Entre as 19 instituições, notou-se que 14 

ações mostraram retornos anormais significativos, sendo 10 positivos e 4 negativos. 

Vale notar que a um nível de significância mais preciso, 1%, apenas uma empresa 

apresentou coeficientes negativos.  

Uma comparação entre as diferentes janelas de eventos, ilustra que os resultados 

obtidos em para a Janela-22 são mais significantes e robustos que para a Janela-11. Por 

outro lado, há uma notável melhora quando a janela de estimação é menor. A hipótese 

corroborada é que os efeitos da migração nos retornos das empresas são observados 

com maior precisão em um período mais próximo à data de migração. É importante 

notar que houve uma melhora na significância e na robustez não apenas entre as 

empresas com baixa liquidez, mas em todas as empresas, de modo geral.  

Ao contrário de Carvalho (2003), os resultados apresentados por este método, não 

são apenas mais uma ilustração daqueles que serão apresentados por meio da análise 

de painel. Carvalho (2003) não pode testar a significância da média geral sobre todas 

as ações, uma vez que as empresas utilizadas pelo autor migraram na mesma data, 

implicando na não rejeição da hipótese de dependência entre os retornos anormais. Os 

resultados obtidos pelo presente trabalho apresentaram não rejeição da independência 

entre as séries para as Janelas-22. No entanto, como no trabalho anteriormente citado, 

não é possível saber ao certo a real duração da janela do evento. 

De todo modo, a análise empírica acima corrobora a hipótese de que a migração 

tem um efeito positivo sobre o preço das empresas. As estimativas encontradas são 

consistentes ao mostrar que há um retorno anormal positivo. Caso a Janela-22 seja a 

correta, a migração proporcionou um ganho em torno de 0.75% no retorno da empresa 

que migrou, enquanto, caso a Janela-11 seja a janela de eventos correta, ter-se-ia um 

ganho aproximado de 0.21%.  

De maneira geral, os resultados encontrados para retornos positivos se aproximam 

dos encontrados por Mischalischen e Paiva (2008). Estes resultados, inclusive, 

corroboram o achado de que os efeitos positivos em retornos tendem a ser mais 

evidentes conforme a janela de evento está mais próxima da data da migração.  
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Tabela 4: Efeitos da Migração sobre Retornos 

AÇÃO 

2 pregões antes e 2 depois.  

A janela de estimação corresponde a 80 

pregões antes da janela do evento. 

2 pregões antes e 2 depois.  

A janela de estimação corresponde a 40 

pregões antes da janela do evento. 

MÉDIA DOS 

RETORNOS 
R² 

MÉDIA DOS 

RETORNOS 
R² 

Petrobrás 0.02282*** 0.6159 0.02052*** 0.6011 

Vale 0.00673*** 0.3427 0.00256 0.4616 

Eletropaulo 0.00691*** 0.0297 0.00651*** 0.0990 

Vulcabras -0.0052*** 0.0303 -0.0049** 0.0587 

Senio 0.01702*** 0.2610 0.01481*** 0.0529 

Liq 0.05685*** 0.0364 0.05182*** 0.0038 

Klabin 0.01076*** 0.1542 0.01032*** 0.2062 

Kroton 0.00697* 0.0411 0.00634 0.1090 

Pine 0.00295*** 0.1363 0.00350*** 0.2682 

Indusval 0.00073 0.0234 -0.0025 0.0307 

Paranapaema 0.00773*** 0.2250 0.00313*** 0.1964 

Ultrapar 0.01128*** 0.5580 0.00909*** 0.7103 

Fibria 0.00442*** 0.4395 0.00442*** 0.5878 

Ioche-Maxion -0.0004 0.1497 0.00739*** 0.1168 

Weg 0.00088 0.0887 0.00066 0.1598 

Cia Hering 0.03978*** 0.0516 0.04368*** 0.0614 

Eternit 0.00087 0.3074 0.00075 0.1764 

BRF 0.00567*** 0.2283 0.00903*** 0.2459 

Rossi -0.0451*** 0.1133 -0.0442*** 0.1893 

Fonte: Autor 

 

 

Tabela 5: Efeitos da Migração sobre Retornos 

AÇÃO 

1 pregão antes e 1 depois.  

A janela de estimação corresponde a 80 

pregões antes da janela do evento. 

1 pregão antes e 1 depois.  

A janela de estimação corresponde a 40 

pregões antes da janela do evento. 

MÉDIA DOS 

RETORNOS 
R² 

MÉDIA DOS 

RETORNOS 
R² 

Petrobrás 0.02295** 0.6160 0.02236*** 0.6011 

Vale 0.00026 0.3453 -0.0049 0.4894 

Eletropaulo 0.00901* 0.0144 0.01061** 0.0990 

Vulcabras -0.0121* 0.0303 -0.0121* 0.0587 

Senio -0.0016 0.2641 -0.0066** 0.0419 

Liq -0.0287** 0.0364 -0.0353*** 0.0044 

Klabin 0.00737* 0.1827 0.00869** 0.2100 

Kroton 0.00071 0.0332 0.00075 0.0867 

Pine -0.0012** 0.1495 0.00062* 0.2687 

Indusval 0.02356*** 0.0125 0.01321*** 0.0307 

Paranapaema 0.01501** 0.2379 0.00720 0.2158 

Ultrapar 0.00858*** 0.5749 0.00659*** 0.7271 

Fibria -0.0015*** 0.4317 0.00322*** 0.5574 



30 

 

 

Ioche-Maxion -0.0027** 0.1497 0.00368*** 0.1168 

Weg 0.00198 0.0902 0.00194 0.1602 

Cia Hering 0.05293* 0.0511 0.05642* 0.0621 

Eternit 0.00491 0.3166 0.00423 0.1726 

BRF 0.00808 0.2309 0.01455* 0.2078 

Rossi -0.0323*** 0.1102 -0.0544** 0.1880 

Fonte: Autor 

 

 

5.2 Efeitos sobre retornos (painel) 

As Tabelas 8, 9 e 10 apresentam os resultados das estimações do modelo de retornos 

usando os métodos: i) Painel heterocedástico; ii) Efeitos aleatórios; e iii) Efeitos fixos.  

Como pode-se notar na Tabela 8, o efeito da migração sobre o retorno das ações da 

empresa é em geral positivo. Ainda, este efeito é significativo e maior para as janelas 

11 e 22, o que sugere que a migração tem um efeito maior no curtíssimo prazo. Além 

disso, esta mesma análise se mantém para todas as janelas de estimação descritas na 

sessão de metodologia. Vale notar que foi levado em consideração a 

heterocedasticidade do termo de erro ao estimar o modelo apresentado na Tabela 8 por 

Mínimos Quadrados Generalizados.  

Na Tabela 9 são apresentados os resultados do modelo de retornos estimado usando 

o método de efeitos aleatórios. Os efeitos da migração sobre o retorno das ações 

também são positivos neste caso, corroborando os resultados obtidos anteriormente. Ao 

considerar efeitos aleatórios das ações, nota-se um efeito maior sobre o retorno – que 

se traduz em coeficientes maiores – e também se obtém coeficientes significativos para 

outras janelas além das janelas 11 e 22. Por fim, na Tabela 10 estão os resultados do 

modelo de retornos estimado utilizando o método de efeitos fixos. Nota-se que os 

resultados são bastante similares aos encontrados usando o método de efeitos aleatórios. 

Novamente este efeito é positivo para todas as janelas de estimação, e relativamente 

maior para as janelas 22 e 30. 

Novamente, os resultados encontrados corroboram os achados tanto de Carvalho 

(2003), como de Mischalischen e Paiva (2008), no sentido de reforçar os impactos 

positivos em retornos e sua maior evidência em janelas próximas à data de migração, 

ou seja, no curtíssimo prazo.  
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Tabela 6: Painel Heterocedástico 

  JANELAS DE ESTIMAÇÃO 

  80 pregões antes 

até o fim da 

janela do evento 

80 pregões antes 

e 80 depois 

40 pregões antes 

e 40 depois 

80 pregões antes 

e 40 depois 
  

      

Janela_30 0.00300 0.00214 0.00179 0.00198 

  (0.00258) (0.00262) (0.00239) (0.00255) 

  1.162 0.816 0.747 0.777 

      

Janela_70 0.00116 0.00106 0.000737 0.000963 

  (0.00173) (0.00173) (0.00160) (0.00170) 

  0.673 0.611 0.460 0.567 

      

Janela_22 0.00618*** 0.00590*** 0.00493** 0.00606*** 

  (0.00225) (0.00227) (0.00208) (0.00221) 

  2.750 2.599 2.377 2.740 

      

Janela_11 0.00756** 0.00701** 0.00560* 0.00735** 

  (0.00314) (0.00319) (0.00289) (0.00310) 

  2.410 2.199 1.938 2.371 

      

Janela_03 0.00427* 0.00453* 0.00356 0.00481* 

  (0.00259) (0.00261) (0.00238) (0.00255) 

  1.648 1.735 1.497 1.890 

      

Janela_07 0.00173 0.00284 0.00186 0.00259 

  (0.00173) (0.00173) (0.00160) (0.00170) 

  1.002 1.642 1.163 1.529 
Erro padrão entre parênteses 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

Estatística-T na terceira linha 

Fonte: Autor 

 

Tabela 7: Efeitos Aleatórios 

  JANELAS DE ESTIMAÇÃO 

  80 pregões antes 

até o fim da 

janela do evento 

80 pregões antes 

e 80 depois 

40 pregões antes 

e 40 depois 

80 pregões antes 

e 40 depois 
  

      

Janela_30 0.00687* 0.00792** 0.00804** 0.00753* 

  (0.00392) (0.00381) (0.00399) (0.00401) 

  1.755 2.081 2.013 1.879 

      

Janela_70 0.00254 0.00363 0.00377 0.00323 

  (0.00263) (0.00252) (0.00269) (0.00267) 

  0.967 1.439 1.404 1.209 

      

Janela_22 0.00733** 0.00842** 0.00852** 0.00798** 

  (0.00345) (0.00331) (0.00348) (0.00348) 
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  2.123 2.547 2.449 2.291 

      

Janela_11 0.00445 0.00562 0.00553 0.00511 

  (0.00482) (0.00465) (0.00486) (0.00489) 

  0.923 1.208 1.137 1.045 

      

Janela_03 0.00139 0.00246 0.00248 0.00204 

  (0.00396) (0.00381) (0.00400) (0.00401) 

  0.350 0.645 0.620 0.508 

      

Janela_07 0.00119 0.00236 0.00235 0.00188 

  (0.00263) (0.00252) (0.00269) (0.00267) 

  0.454 0.936 0.876 0.705 
Erro padrão entre parênteses 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

Estatística-T na terceira linha 

Fonte: Autor 

 

Tabela 8: Efeitos Fixos 

  JANELAS DE ESTIMAÇÃO 

  80 pregões antes 

até o fim da 

janela do evento 

80 pregões antes 

e 80 depois 

40 pregões antes 

e 40 depois 

80 pregões antes 

e 40 depois 
  

      

Janela_30 0.00687* 0.00792** 0.00804** 0.00752* 

  (0.00391) (0.00381) (0.00400) (0.00400) 

  1.755 2.080 2.009 1.880 

      

Janela_70 0.00254 0.00363 0.00376 0.00322 

  (0.00263) (0.00252) (0.00269) (0.00267) 

  0.966 1.439 1.398 1.208 

      

Janela_22 0.00734** 0.00842** 0.00852** 0.00798** 

  (0.00345) (0.00330) (0.00348) (0.00348) 

  2.129 2.548 2.446 2.295 

      

Janela_11 0.00447 0.00562 0.00554 0.00512 

  (0.00481) (0.00465) (0.00487) (0.00488) 

  0.928 1.209 1.138 1.048 

      

Janela_03 0.00138 0.00245 0.00247 0.00203 

  (0.00396) (0.00381) (0.00400) (0.00401) 

  0.348 0.645 0.618 0.507 

      

Janela_07 0.00120 0.00236 0.00236 0.00188 

  (0.00263) (0.00252) (0.00269) (0.00267) 

  0.456 0.936 0.877 0.706 
Erro padrão entre parênteses 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

Estatística-T na terceira linha 
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Fonte: Autor 

 

5.3 Efeitos sobre P/BV 

As Tabelas 11 a 14 contêm a análise econométrica dos efeitos da migração sobre 

price to book value. O indicador que apresenta a relação entre cotação e os lucros por 

ação, permite analisar se as ações da empresa estão baratas, ou caras, face aos resultados 

líquidos que obtém.  Os resultados acima apontam que a migração tem um efeito 

positivo sobre o price to book value das empresas em torno da data de migração, mas 

não de forma tão consistente quanto os efeitos sobre o retorno, apresentados acima 

utilizando método semelhante. 

  As Tabelas 11 a 12 ilustram isto. Para as Tabelas 11 e 12, usamos a Janela-22 e 

estimamos individualmente a média dos P/BV anormais diários para cada ação, 

utilizando a Janela de estimação de 80 pregões anteriores à janela de migração. Neste 

caso a janela de estimação corresponde aos 80 pregões anteriores à migração. Já para 

as tabelas 12 e 14, foi utilizada a janela de estimação de 40 pregões anteriores. Da 

mesma forma que a análise do impacto em retorno, houve uma melhor aderência dos 

dados a esta janela menor, visto a baixa volatilidade de algumas ações em períodos 

mais distantes à janela de eventos. A hipótese assumida é também que os efeitos da 

migração começam a ser mensurados pelo mercado em um período mais próximo à 

data da migração.  

Ressalta-se, no entanto, que entre as empresas analisadas, a Rossi se distancia 

dos resultados obtidos pelas outras empresas. Vale notar algumas particularidades 

apresentadas pela série de P/BV da ação: há uma aderência muito grande entre a série 

e o P/BV da IBOVESPA – em todas combinações de janelas testadas, os coeficientes 

de P/BV da IBOVESPA foram consistentemente maiores do que o P/BV do IBX, além 

de significantes a níveis baixíssimos.  

Assim, durante o período do evento, o P/BV esperado da Rossi acompanhou a 

tendência de crescimento observada da variável relativa a BOVESPA, no entanto, o 

valor observado da série apresentou acentuada queda. Tal fato resulta em P/BV anormal 

da série Rossi extremamente negativos. A despeito dos resultados comentados para esta 

empresa específica, acredita-se que há outros fatores externos e específicos a ação da 

Rossi, que não foram controlados, e que tornam o resultado um outilier frente aos outros 

resultados encontrados. Em todas tabelas analisadas nesta seção, a Rossi foi 
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consistentemente uma das empresas que apresentaram P/BV anormal negativo e 

significante, mesmo ao nível de 1%. 

Considerando a JANELA-22, a tabela 11 mostra que dentre as 16 ações que 

apresentaram P/BV anormais estatisticamente significantes sendo 11 positivos e 5 deles 

negativos. A Tabela 12 contém os resultados da JANELA-22 para estimação de 40 dias, 

e apresentou números semelhantes aos da tabela 9, dentre os resultados significantes, 

11 foram positivos e 6 negativos. Vale notar, no entanto, que entre as 2 ações que 

apresentaram P/BV com estatística-t desfavorável a significância, ambos coeficientes 

eram negativos. Ressalta-se ainda que frente à tabela 11, houve uma notável melhora 

os coeficientes de determinação, indicando houve um melhor ajuste dos modelos. 

Por sua vez, as tabelas 13 e 14 contêm a Janela-11. Nota-se que 15 ações 

apresentam P/BV anormais significativos, sendo 8 positivos e 7 negativos, e todos 

apresentando alto nível de significância. Já na tabela 14, observa-se uma melhora nos 

coeficientes de determinação, indicando melhor adequação de uma janela de estimação 

menor ao redor de um intervalo de eventos mais rigoroso. Entre as 19 instituições, 17 

ações mostraram P/BV anormais significativos, sendo 10 positivos e 7 negativos. 

Observando apenas o nível de significância de 1%, três empresas apresentaram 

coeficientes negativos.  

Uma comparação entre as diferentes janelas de eventos, ilustra que os resultados 

obtidos em para a Janela-22 são mais significantes e robustos que para a Janela-11. De 

todo modo, os efeitos da migração das empresas sobre P/BV das ações se mostraram 

mais incertos e com maior variância entre resultados positivos e negativos do que os 

impactos sobre retorno e volume.  

 

Tabela 9:Efeitos da Migração sobre P/BV 

AÇÃO 

2 pregões antes e 2 depois.  

A janela de estimação corresponde a 80 

pregões antes da janela do evento. 

2 pregões antes e 2 depois.  

A janela de estimação corresponde a 40 

pregões antes da janela do evento. 

MÉDIA P/BV R² MÉDIA P/BV R² 

Petrobrás 0.26480*** 0.2126 0.22645*** 0.1839 

Vale 0.18169*** 0.0764 0.15913*** 0.5280 

Eletropaulo 0.03530 0.2179 0.02673*** 0.1035 

Vulcabras -0.5946*** 0.2995 0.17864*** 0.3463 

Senio 0.42018*** 0.6580 -0.0907* 0.7877 

Liq 0.81424*** 0.0739 2.49962*** 0.7844 

Klabin 0.01988*** 0.3757 24.7670*** 0.4200 
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Kroton 0.11430*** 0.5920 -0.0148 0.5174 

Pine 0.56947*** 0.6639 0.70366*** 0.5671 

Indusval 1.34559*** 0.3574 1.06028*** 0.7567 

Paranapaema -3.8566*** 0.2726 -0.8710*** 0.8687 

Ultrapar 0.63577*** 0.6191 0.66615*** 0.7863 

Fibria -0.7335*** 0.5524 -0.0382 0.8528 

Ioche-Maxion -0.2169 0.2481 -0.2802*** 0.1711 

Weg -0.0140 0.3521 -0.0060*** 0.0149 

Cia Hering 0.44143*** 0.5375 0.13120*** 0.2232 

Eternit -0.0636*** 0.6963 -0.0393*** 0.1118 

BRF -1.1254*** 0.4820 0.38915*** 0.4798 

Rossi -42.061*** 0.9269 -43.770*** 0.8527 

Fonte: Autor 

 

Tabela 10: Efeitos da Migração sobre P/BV 

AÇÃO 

1 pregão antes e 1 depois.  

A janela de estimação corresponde a 80 

pregões antes da janela do evento. 

1 pregão antes e 1 depois.  

A janela de estimação corresponde a 40 

pregões antes da janela do evento. 

MÉDIA P/BV R² MÉDIA P/BV R² 

Petrobrás 0.25997*** 0.2126 0.22209*** 0.1839 

Vale 0.18726*** 0.0878 0.16710*** 0.5289 

Eletropaulo 0.01792 0.0943 0.02842*** 0.1035 

Vulcabras -0.6158*** 0.2995 0.29848*** 0.3463 

Senio 0.23799*** 0.6657 -0.1395*** 0.7875 

Liq 1.21009*** 0.0739 2.92278*** 0.7844 

Klabin 0.00612 0.3828 -0.0325** 0.4119 

Kroton 0.01057 0.5871 -0.1136*** 0.4978 

Pine 0.56804*** 0.6764 0.77117*** 0.5771 

Indusval 1.54424*** 0.3804 1.17845*** 0.7725 

Paranapaema -4.1191*** 0.2580 -0.5046** 0.8901 

Ultrapar 0.64271*** 0.6008 0.63928 0.7982 

Fibria -0.6852*** 0.6016 0.16788 0.8680 

Ioche-Maxion -0.1868 0.2481 -0.2996*** 0.1711 

Weg -0.0240*** 0.3531 -0.0174** 0.0072 

Cia Hering 0.32928*** 0.5181 0.06667* 0.1666 

Eternit -0.1003*** 0.6980 -0.0518** 0.2394 

BRF -1.0193*** 0.4706 0.71630*** 0.5690 

Rossi -35.193*** 0.9303 -33.696*** 0.8486 

Fonte: Autor 
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5.4 Efeitos sobre Volume transacionado 

 

Nas Tabelas 15 e 16 são apresentados os resultados do modelo de volume, que 

mostram o efeito da migração das empresas para níveis de governança sobre o volume 

transacionado das ações destas empresas.  

Como descrito na sessão de metodologia, foram utilizadas duas estruturas distintas 

para estimar estes efeitos, denominadas como: i) Painel agregado; e ii) Painel 

desagregado. A principal diferença entre estas duas estruturas é que a primeira 

considera que o efeito sobre o grupo de ações é igual, o que é evidenciado no nosso 

modelo por encontrar-se um único coeficiente para todo o grupo, enquanto que a 

segunda estrutura considera efeitos distintos sobre cada ação. 

A Tabela 15 mostra os resultados para a estrutura de Painel Agregado. Nota-se que 

obtemos coeficientes significativos para os três métodos de estimação utilizados, 

todavia chama atenção a diferença no sinal do coeficiente da variável Volume Bovespa 

no caso da estimação por Painel Heterocedástico e nos casos da estimação por Efeitos 

fixos e Efeitos aleatórios. Além disso, os coeficientes da variável dummy Volume 

Bovespa Depois (que assume valor 1 após a migração da empresa) indicam um efeito 

na direção contrária daquele encontrado por Carvalho (2003).  

Foi realizado um teste de Hausman para comparar o modelo estimado por efeitos 

fixos e por efeitos aleatórios. A hipótese nula deste teste é que não há diferença entre o 

modelo estimado por efeitos fixos e por efeitos aleatórios. Nota-se que para o modelo 

considerando a dummy de Volume Bovespa - depois foi rejeitada a hipótese nula – o 

que indica que o modelo de efeitos fixos é mais adequado – ao passo que no modelo 

onde não se considera esta dummy não é possível rejeitar a hipótese nula e o mais 

adequado seria utilizar o modelo de efeitos aleatórios.  

Ainda, a Tabela 16 apresenta os resultados das estimações considerando a estrutura 

de Painel Desagregado. Novamente o sinal do coeficiente da dummy de Volume 

Bovespa Depois difere do encontrado por Carvalho (2003). Entretanto, os resultados 

nesta estrutura seguem em linha com os resultados obtidos considerando a estrutura de 

Painel Agregado. Os resultados para volume parecem mostrar que de fato, a migração 

para governança tem um efeito positivo sobre o volume transacionado, e este efeito é 

bastante similar entre as especificações testadas. Os resultados encontrados corroboram 

os achados por Camargos e Barbosa (2006) e Mischalischen e Paiva (2008).  
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Tabela 11: Painel Agregado 

  
HETEROCEDÁSTICO 

EFEITOS 

ALEATÓRIOS 
EFEITOS FIXOS 

  Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 Modelo 5 Modelo 6 

        

Constante 6.074*** 5.728*** 5.591*** 5.304*** 5.590*** 5.303*** 

  (0.136) (0.100) (0.721) (0.698) (0.159) (0.152) 

  44.73 57.12 7.758 7.595 35.12 34.86 

        

Volume Bovespa -0.251*** -0.201*** -0.221*** -0.178*** -0.221*** -0.178*** 

  (0.0184) (0.0130) (0.0234) (0.0224) (0.0234) (0.0224) 

  -13.62 -15.42 -9.432 -7.970 -9.415 -7.955 

        

Depois 0.464** 1.033*** 0.656*** 1.561*** 0.657*** 1.561*** 

  (0.200) (0.0472) (0.154) (0.0344) (0.154) (0.0344) 

  2.323 21.88 4.255 45.34 4.260 45.35 

        
Volume Bovespa 

Depois 0.0828***  0.138***  0.138***  

  (0.0277)  (0.0230)  (0.0230)  

  2.983  6.017  6.013  

        

Chi-quadrado 755.1 764.8 2416 2371   

teste F     805.3 1186 

Prob>F     0.0000 0.0000 

teste de Hausman 

(chi2)   0.51 2.48   

Prob>chi2     0.9169 0.2891     

Erro padrão entre parênteses 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

Fonte: Autor 

 

Tabela 12: Painel Desagregado 

  
HETEROCEDÁSTICO 

EFEITOS 

ALEATÓRIOS 
EFEITOS FIXOS 

  Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 

        

Constante 3.362*** 2.827*** 3.217* 2.678 3.217* 2.678 

  (1.141) (0.993) (1.767) (1.767) (1.767) (1.767) 

  2.945 2.846 1.821 1.516 1.821 1.516 

        

Depois -0.279** 0.604*** 0.676*** 1.566*** 0.676*** 1.566*** 

  (0.112) (0.0252) (0.155) (0.0369) (0.155) (0.0369) 

  -2.499 23.99 4.346 42.40 4.346 42.40 

        
Volume Bovespa 

Depois 0.133***  0.134***  0.134***  

  (0.0171)  (0.0227)  (0.0227)  
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  7.802  5.894  5.894  

        

Chi-quadrado 55714 53138 35117 34963   

teste F     900.4 920.1 

Prob>F         0.0000 0.0000 

Erro padrão entre parênteses 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

Fonte: Autor 
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6. CONCLUSÃO 

Estudar testes de eventos de migração de nível de governança corporativa fornece 

importantes informações para os participantes do mercado de capitais. Assumindo que 

a alocação de capital tende a responder a melhores incentivos de governança e melhores 

mecanismos de proteção aos investidores minoritários, os testes de evento se 

transformam então, em importante ferramenta para aproximar a teoria da prática nos 

estudos de finanças corporativas. Pode-se quantificar a geração de valor para o acionista 

no que diz respeito a empresas que se dedicam a melhorar suas práticas de governança. 

Neste trabalho procurou-se testar três importantes métricas do mercado de ações 

(retornos, volume e P/BV) em 19 eventos de migração de nível de governança.   

Com relação ao componente de retornos diários, os resultados apresentados 

apontam que a migração tem um efeito positivo sobre os retornos das ações das 

empresas em torno da data de migração, ou na janela de evento. Os resultados apontam 

que tanto nos dias que precedem a migração, no curtíssimo prazo, quanto os efeitos que 

antecedem a migração, também em uma análise de curtíssimo prazo, há efeitos 

positivos sobre os retornos das empresas. Os efeitos encontrados corroboram a hipótese 

de que o mercado foi favorável à migração das empresas para os níveis de governança.  

Os testes realizados no componente de P/BV vão na mesma direção. Os resultados 

apontam que a migração tem um efeito positivo sobre o price to book value das 

empresas em torno da data de migração, mas não de forma tão consistente quanto os 

efeitos sobre o retorno, apresentados acima utilizando método semelhante. Mais uma 

vez, os resultados são mais evidentes em janelas de tempo menores e mais próximos à 

data de migração. Já no componente de volume, os resultados são mais difusos, não 

apontando impactos significativos.  

Além dos resultados encontrados, entendemos que os estudos de eventos devem 

seguir sendo atualizados periodicamente, agregando riqueza de dados com a evolução 

dos mercados e das informações. As atualizações servem para aumentar a precisão das 

previsões, além de ajudar a deixar os eventos mais independentes, e foi justamente isso 

que este trabalho procurou fazer.  

A expansão dos números de eventos ajuda a distanciar os resultados do movimento 

em conjunto de adesão ao Novo Mercado (houveram diversas adesões concomitantes 

quando o Novo Mercado foi criado, criando uma interdependência dos eventos), 

conforme estudado por Carvalho (2012), quando inaugurou esta modalidade no Brasil. 
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Por fim, foi introduzido também um teste sobre uma métrica específica de valuation, o 

P/BV, que ajuda na leitura da condição de precificação dos ativos pelos investidores.  

De maneira geral, os resultados satisfazem a percepção de que os eventos de 

migração são bem recebidos pelos investidores, principalmente no que diz respeito aos 

retornos diários e múltiplo de P/BV. No entanto, nota-se que que a melhoria de práticas 

de governança é um processo lento e em constante mutação dentro das companhias, 

cujos resultados podem ser absorvidos de modo gradual, ao ponto de não conseguirem 

serem totalmente absorvidos num teste de evento com janela limitada.  

A contribuição deste trabalho limita-se a impactos localizados em uma janela curta 

de tempo, ao passo que governança corporativa continua a apresentar amplo campo de 

estudo para transformações mais duradouras dentro das companhias.  
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ANEXO 1  

 

TABELAS DE ESTATÍSTICA DESCRITIVA DA BASE DE DADOS 

Estatística Descritiva da base de dados do benchmark Ibovespa (IBOV):  

  
Retorno 

Diário IBOV 
Volume (#) IBOV P/BV IBOV 

Média 0.00035                           2,449,897,014  1.58413 

Erro padrão 0.00019                                69,171,405  0.00521 

Mediana 0.00000                              346,831,700  1.54800 

Modo 0.00000                         19,389,550,000  1.17640 

Desvio padrão 0.01404                           4,998,561,392  0.37659 

Variância da amostra 0.00020    24,985,615,989,174,500,000  0.14182 

Curtose 9.97820                                     7.14089  -0.40303 

Assimetria 0.20660                                     2.55407  0.50651 

Intervalo 0.26051                         44,660,236,800  1.85250 

Mínimo -0.11393                                52,693,200  0.89250 

Máximo 0.14658                         44,712,930,000  2.74500 

Soma 1.85076 12,793,362,209,507                        8,272  

Contagem              5,222               5,222                  5,222  

Fonte: Autor 

 

Estatística Descritiva da base de dados do benchmark IBX  

  
Retorno  

Diário IBX 
Volume (#) IBX P/BV IBX 

Média 0.00040                           2,671,576,688  1.79756 

Erro padrão 0.00019                                75,342,478  0.00628 

Mediana 0.00000                              384,567,500  1.69200 

Modo 0.00000                         13,092,690,000  1.54280 

Desvio padrão 0.01343                           5,444,504,191  0.45349 

Variância da amostra 0.00018    29,642,625,889,842,100,000  0.20565 

Curtose 11.16442                                     7.30554  0.17077 

Assimetria 0.19409                                     2.58324  0.88116 

Intervalo 0.26154                         50,272,969,100  2.27630 

Mínimo -0.11476                                66,050,900  1.00280 

Máximo 0.14678                         50,339,020,000  3.27910 

Soma 2.10952 13,950,973,462,267   9,387  

Contagem            5,222   5,222  5,222  

Fonte: Autor 
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Estatística Descritiva da base de dados para o Teste de Evento #1 - Petrobras (PETR3) 

  
Retorno  

Diário PETR3 
Volume (#) PETR3 P/BV PETR3 

Média 0.00102                         10,305,273  1.03767 

Erro padrão 0.00079                              226,711  0.00936 

Mediana 0.00000                           8,376,100  1.01560 

Modo 0.00000                           4,767,200  0.81390 

Desvio padrão 0.02136                           6,121,202  0.25276 

Variância da amostra 0.00046           37,469,111,346,068  0.06389 

Curtose 12.57230                              5.77383  -1.20868 

Assimetria -0.97097                              1.93566  0.14869 

Intervalo 0.27296                         53,242,100  0.91480 

Mínimo -0.14916                           1,348,400  0.63110 

Máximo 0.12380                         54,590,500  1.54590 

Soma 0.74487  7,512,544,000                    756  

Contagem                   729                                      729                729  

Fonte: Autor 

 

Estatística Descritiva da base de dados para o Teste de Evento #2 - Vale (VALE3) 

  
Retorno  

Diário VALE3 
Volume (#) VALE3 P/BV VALE3 

Média 0.00125                         14,500,212  1.38053 

Erro padrão 0.00069                              307,374  0.01061 

Mediana 0.00000                         14,448,400  1.39900 

Modo 0.00000                           9,984,400  1.23490 

Desvio padrão 0.01871                           8,299,089  0.28648 

Variância da amostra 0.00035           68,874,875,933,025  0.08207 

Curtose 2.90445                              0.84425  -1.32344 

Assimetria 0.08357                              0.69383  0.14100 

Intervalo 0.17367                         55,575,100  1.07250 

Mínimo -0.08190                              854,600  0.92660 

Máximo 0.09177                         56,429,700  1.99910 

Soma 0.91333                  10,570,654,200                   1,006  

Contagem                   729                                      729                        729  

Fonte: Autor 
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Estatística Descritiva da base de dados para o Teste de Evento #3 - Eletropaulo (ELPL3) 

  
Retorno  

Diário ELPL3 
Volume (#) ELPL3 P/BV ELPL3 

Média 0.00128                              403,811  1.61144 

Erro padrão 0.00140                                31,455  0.02861 

Mediana 0.00000                                  6,300  1.60120 

Modo 0.00000                                     100  0.80350 

Desvio padrão 0.03776                              849,295  0.77236 

Variância da amostra 0.00143                721,301,267,682  0.59655 

Curtose 72.45385                            19.23916  2.48015 

Assimetria 3.98525                              3.64779  1.52388 

Intervalo 0.87987                           7,045,400  3.39340 

Mínimo -0.34800                                     100  0.76980 

Máximo 0.53188                           7,045,500  4.16320 

Soma 0.93119                       294,378,200                     1,175  

Contagem                729                                      729                        729  

Fonte: Autor 

 

Estatística Descritiva da base de dados para o Teste de Evento #4 - Vulcabras (VULC3) 

  
Retorno  

Diário VULC3 
Volume (#) VULC3 P/BV VULC3 

Média 0.00176                              402,970  7.44245 

Erro padrão 0.00105                                21,902  0.16983 

Mediana 0.00000                              186,200  8.84960 

Modo 0.00000                                49,600  10.22610 

Desvio padrão 0.02832                              591,345  4.58531 

Variância da amostra 0.00080                349,688,429,725  21.02509 

Curtose 6.95589                            53.93075  -1.64146 

Assimetria 0.90266                              5.04501  -0.08834 

Intervalo 0.32169                           8,612,900  13.64470 

Mínimo -0.14019                                     300  1.38550 

Máximo 0.18151                           8,613,200  15.03020 

Soma 1.28136                       293,764,900                     5,426  

Contagem                  729                                      729                        729  

Fonte: Autor 
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Estatística Descritiva da base de dados para o Teste de Evento #5 – Sinqia, anteriormente 

denominada Senior Solutions (SQIA3) 

  
Retorno  

Diário SQIA3 
Volume (#) SQIA3 P/BV SQIA3 

Média 0.00080                                13,595  20.83451 

Erro padrão 0.00078                                     557  0.20384 

Mediana 0.00000                                10,600  21.40120 

Modo 0.00000                                  5,400  15.12390 

Desvio padrão 0.02117                                15,031  5.50360 

Variância da amostra 0.00045                       225,935,629  30.28962 

Curtose 26.44712                          110.02071  -1.58897 

Assimetria 2.37175                              8.41294  -0.12136 

Intervalo 0.31916                              253,700  17.56550 

Mínimo -0.07322                                  1,000  12.04100 

Máximo 0.24593                              254,700  29.60650 

Soma 0.58354                           9,910,400                     15,188  

Contagem                    729                                      729                            729  

Fonte: Autor 

 

Estatística Descritiva da base de dados para o Teste de Evento #6 – Liq Participações (LIQO3) 

  
Retorno  

Diário LIQO3 
Volume (#) LIQO3 P/BV LIQO3 

Média -0.00204                                26,518  19.74591 

Erro padrão 0.00227                                  1,676  0.91236 

Mediana 0.00000                                14,300  10.59340 

Modo 0.00000                                         1  77.00000 

Desvio padrão 0.06130                                45,254  24.63383 

Variância da amostra 0.00376                    2,047,925,067  606.82541 

Curtose 16.98219                            64.29222  3.99830 

Assimetria 1.23899                              6.14536  2.28051 

Intervalo 0.90341                              660,399  111.37870 

Mínimo -0.34091                                         1  4.12130 

Máximo 0.56250                              660,400  115.50000 

Soma -1.48412                         19,331,812                        14,395  

Contagem                 729                                      729                           729  

Fonte: Autor 
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Estatística Descritiva da base de dados para o Teste de Evento #7 – Klabin (KLBN4) 

  
Retorno  

Diário KLBN4 
Volume (#) KLNB4 P/BV KLBN4 

Média 0.00040                           9,103,242  1.92201 

Erro padrão 0.00053                              321,474  0.00597 

Mediana 0.00000                           7,628,400  1.91490 

Modo 0.00000                         13,648,436  2.01440 

Desvio padrão 0.01444                           8,679,790  0.16113 

Variância da amostra 0.00021           75,338,753,845,475  0.02596 

Curtose 4.51548                              7.09218  0.89249 

Assimetria -0.06053                              1.98880  0.53627 

Intervalo 0.16392                         63,046,458  0.89130 

Mínimo -0.09552                                59,000  1.56050 

Máximo 0.06841                         63,105,458  2.45180 

Soma 0.28981                    6,636,263,729                        1,401  

Contagem                   729                                      729                          729  

Fonte: Autor 

 

Estatística Descritiva da base de dados para o Teste de Evento #8 – Cogna, anteriormente 

denominada Kroton (KROT3) 

  
Retorno  

Diário KROT3 
Volume (#) KROT3 P/BV KROT3 

Média 0.00200                           6,440,786  4.60659 

Erro padrão 0.00056                              320,031  0.06639 

Mediana 0.00000                           4,459,200  4.57340 

Modo 0.00000                           4,219,200  2.37800 

Desvio padrão 0.01503                           8,640,846  1.79259 

Variância da amostra 0.00023           74,664,214,403,548  3.21337 

Curtose 2.96646                            76.47378  -1.17457 

Assimetria 0.26318                              7.67299  0.18756 

Intervalo 0.13875                       101,314,400  6.60470 

Mínimo -0.05501                              368,000  1.86250 

Máximo 0.08374                       101,682,400  8.46720 

Soma 1.46147                    4,695,333,200                        3,358  

Contagem                 729                                      729                           729  

Fonte: Autor 
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Estatística Descritiva da base de dados para o Teste de Evento #9 – Pine (PINE4) 

  
Retorno  

Diário PINE4 
Volume (#) PINE4 P/BV PINE4 

Média 0.00060                                79,719  6.86989 

Erro padrão 0.00055                                  5,647  0.04902 

Mediana 0.00000                                28,772  6.99550 

Modo 0.00000                                  8,810  5.94460 

Desvio padrão 0.01490                              152,472  1.32355 

Variância da amostra 0.00022                  23,247,748,939  1.75178 

Curtose 9.65518                            38.20712  -1.25127 

Assimetria 0.88294                              5.28247  -0.12349 

Intervalo 0.20088                           1,477,322  5.22720 

Mínimo -0.07569                                  1,004  3.95880 

Máximo 0.12519                           1,478,326  9.18600 

Soma 0.43696                         58,114,900                        5,008  

Contagem                  729                                      729                            729  

Fonte: Autor 

 

Estatística Descritiva da base de dados para o Teste de Evento #10 – Indusval (IDVL4) 

  
Retorno  

Diário IDVL4 
Volume (#) IDVL4 P/BV IDVL4 

Média 0.00025                                  5,373  36.30834 

Erro padrão 0.00060                                     497  0.13247 

Mediana 0.00000                                  1,315  35.37540 

Modo 0.00000                                       20  32.14970 

Desvio padrão 0.01613                                13,412  3.57672 

Variância da amostra 0.00026                       179,891,620  12.79293 

Curtose 7.06322                            28.99149  -1.48932 

Assimetria 0.36500                              5.03593  0.17274 

Intervalo 0.18468                              124,658  12.80690 

Mínimo -0.09092                                       20  30.34930 

Máximo 0.09376                              124,678  43.15620 

Soma 0.18430                           3,916,756                       26,469  

Contagem                  729                                      729                          729  

Fonte: Autor 
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Estatística Descritiva da base de dados para o Teste de Evento #11 – Paranapanema (PMAM3) 

  
Retorno Diário 

PMAM3 
Volume (#) PMAM3 P/BV PMAM3 

Média 0.00002                                42,956  60.00293 

Erro padrão 0.00088                                  1,386  0.59274 

Mediana 0.00000                                31,694  58.23740 

Modo 0.00000                                40,053  82.11670 

Desvio padrão 0.02374                                37,428  16.00389 

Variância da amostra 0.00056                    1,400,861,711  256.12436 

Curtose 6.01549                            12.35520  -1.02675 

Assimetria 0.55065                              2.95412  0.14015 

Intervalo 0.24992                              267,953  63.12990 

Mínimo -0.10831                                  5,047  32.66960 

Máximo 0.14161                              273,000  95.79950 

Soma 0.01443                         31,314,688                     43,742  

Contagem                   729                                      729                            729  

Fonte: Autor 

 

Estatística Descritiva da base de dados para o Teste de Evento #12 – Ultrapar (UGPA3) 

  
Retorno  

Diário UGPA3 
Volume (#) UGPA3 P/BV UGPA3 

Média 0.00102                           1,636,129  13.04164 

Erro padrão 0.00046                                30,236  0.11406 

Mediana 0.00000                           1,480,000  11.48970 

Modo 0.00000                           1,135,200  10.90570 

Desvio padrão 0.01238                              816,366  3.07961 

Variância da amostra 0.00015                666,452,708,374  9.48401 

Curtose 5.16540                            20.19433  -0.56393 

Assimetria 0.05768                              2.79860  0.89483 

Intervalo 0.13870                         10,232,200  11.07550 

Mínimo -0.08861                              159,000  9.35320 

Máximo 0.05009                         10,391,200  20.42870 

Soma 0.74156                    1,192,738,400                       9,507  

Contagem                  729                                      729                           729  

Fonte: Autor 
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Estatística Descritiva da base de dados para o Teste de Evento #13 – Fibria (FIBR3) 

  
Retorno  

Diário FIBR3 
Volume (#) FIBR3 P/BV FIBR3 

Média 0.00028                           1,452,773  23.67280 

Erro padrão 0.00080                                28,084  0.13485 

Mediana 0.00000                           1,247,400  22.96380 

Modo 0.00000                           1,329,400  32.29620 

Desvio padrão 0.02164                              758,259  3.64101 

Variância da amostra 0.00047                574,956,661,817  13.25694 

Curtose 2.00153                              2.66371  -0.12016 

Assimetria 0.43802                              1.45696  0.86652 

Intervalo 0.15871                           4,873,406  15.82920 

Mínimo -0.07315                              121,394  17.02960 

Máximo 0.08556                           4,994,800  32.85880 

Soma 0.20396                    1,059,071,478                      17,257  

Contagem 729                                      729                           729  

Fonte: Autor 

 

Estatística Descritiva da base de dados para o Teste de Evento #14 – Iochpe-Maxion (MYPK3) 

  
Retorno  

Diário MYPK3 
Volume (#) MYPK3 P/BV MYPK3 

Média -0.00060                              113,307  9.22385 

Erro padrão 0.00107                                10,189  0.13246 

Mediana 0.00000                                23,610  10.47520 

Modo 0.00000                                     204  12.26380 

Desvio padrão 0.02888                              275,098  3.57647 

Variância da amostra 0.00083                  75,678,850,545  12.79111 

Curtose 10.99538                          232.72387  -0.93694 

Assimetria 0.43666                            12.33836  -0.55681 

Intervalo 0.36047                           5,679,324  12.07650 

Mínimo -0.15004                                     204  2.87210 

Máximo 0.21043                           5,679,528  14.94860 

Soma -0.43716                         82,600,638                        6,724  

Contagem                   729                                      729                           729  

Fonte: Autor 
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Estatística Descritiva da base de dados para o Teste de Evento #15 – Weg (WEGE3) 

  
Retorno  

Diário WEGE3 
Volume (#) WEGE3 P/BV WEGE3 

Média 0.00149                           1,416,905  3.85585 

Erro padrão 0.00067                                53,114  0.04280 

Mediana 0.00000                           1,007,916  3.93290 

Modo 0.00000                              205,504  3.28510 

Desvio padrão 0.01797                           1,434,083  1.15560 

Variância da amostra 0.00032             2,056,592,775,435  1.33540 

Curtose 3.39272                            38.50725  -0.97291 

Assimetria 0.15994                              4.52513  -0.27338 

Intervalo 0.17304                         19,035,822  4.43750 

Mínimo -0.08416                                16,900  1.76610 

Máximo 0.08888                         19,052,722  6.20360 

Soma 1.08411                    1,032,923,606                        2,811  

Contagem                   729                                      729                          729  

Fonte: Autor 

 

Estatística Descritiva da base de dados para o Teste de Evento #16 – Hering (HGTX3) 

  
Retorno 

Diário HGTX3 
Volume (#) HGTX3 P/BV HGTX3 

Média 0.00200                              252,816  1.65051 

Erro padrão 0.00098                                24,215  0.02444 

Mediana 0.00000                                48,900  1.96070 

Modo 0.00000                                     600  0.80160 

Desvio padrão 0.02654                              653,794  0.65984 

Variância da amostra 0.00070                427,446,733,904  0.43538 

Curtose 17.80290                          105.68099  -1.56865 

Assimetria 2.21507                              8.02871  -0.26124 

Intervalo 0.35047                         10,953,300  2.03680 

Mínimo -0.10047                                     300  0.71720 

Máximo 0.25000                         10,953,600  2.75400 

Soma 1.45582                       184,303,200                        1,203  

Contagem                    729                                      729                           729  

Fonte: Autor 
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Estatística Descritiva da base de dados para o Teste de Evento #17 – Eternit (ETER3) 

  
Retorno  

Diário ETER3 
Volume (#) ETER3 P/BV ETER3 

Média 0.00155                              113,974  6.69946 

Erro padrão 0.00062                                  4,150  0.11428 

Mediana 0.00000                                83,981  5.52670 

Modo 0.00000                                83,981  4.60600 

Desvio padrão 0.01671                              112,054  3.08553 

Variância da amostra 0.00028                  12,556,140,525  9.52049 

Curtose 11.82942                              9.18203  -0.08506 

Assimetria -0.29428                              2.51052  0.95540 

Intervalo 0.22011                              800,135  11.65250 

Mínimo -0.14549                                  2,247  2.97540 

Máximo 0.07462                              802,382  14.62790 

Soma 1.12829                         83,087,057              4,884  

Contagem          729                                      729  729  

Fonte: Autor 

 

Estatística Descritiva da base de dados para o Teste de Evento #18 – BRF (BRFS3) 

  
Retorno  

Diário BRFS3 
Volume (#) BRFS3 P/BV BRFS3 

Média 0.00105                           1,122,559  9.91481 

Erro padrão 0.00092                                32,532  0.06150 

Mediana 0.00000                              891,600  10.09630 

Modo 0.00000                              663,600  11.17480 

Desvio padrão 0.02481                              878,351  1.66038 

Variância da amostra 0.00062                771,500,162,480  2.75686 

Curtose 4.25348                            16.14260  -0.52404 

Assimetria 0.54822                              3.11296  -0.26893 

Intervalo 0.25988                           7,618,600  8.08900 

Mínimo -0.08374                                86,400  5.77890 

Máximo 0.17614                           7,705,000  13.86790 

Soma 0.76183                       818,345,434                      7,228  

Contagem         729                                      729  729  

Fonte: Autor 
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Estatística Descritiva da base de dados para o Teste de Evento #19 – Rossi (RSID3) 

  
Retorno  

Diário RSID3 
Volume (#) RSID3 P/BV RSID3 

Média 0.00293                                23,386  171.43232 

Erro padrão 0.00117                                  1,448  3.78261 

Mediana 0.00000                                10,567  202.68290 

Modo 0.00000                                       10  48.92980 

Desvio padrão 0.03171                                39,101  102.13060 

Variância da amostra 0.00101                    1,528,926,305  10430.65927 

Curtose 10.32767                            43.20669  -1.71777 

Assimetria 1.79913                              4.95628  -0.14301 

Intervalo 0.34753                              513,410  275.93750 

Mínimo -0.14063                                       10  42.30460 

Máximo 0.20690                              513,420  318.24210 

Soma 2.13619                         17,048,431                     124,974  

Contagem          729                                      729  729  

Fonte: Autor 


