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RESUMO 

 

 

Governança Corporativa tornou-se fundamental diante do cenário internacional de 

grandes escândalos corporativos e particularmente no Brasil em razão das crises econômica, 

política e ética. Entre os aspectos relevantes que mudaram o comportamento dos executivos, 

está a responsabilidade civil e criminal prevista em razão de eventuais fraudes cometidas pela 

alta administração e a necessidade de adoção de práticas de governança corporativa. O objetivo 

principal desta pesquisa foi demonstrar por meio de análises quantitativas e testes de hipóteses 

se os diferentes níveis de governança corporativa definidos pela Bovespa/B3 (Nível 1, Nível 2 

e Novo Mercado) tiveram efeito no desempenho das empresas no período de 2008 a 2018, 

considerando o ambiente de crescimento e de crise vivenciado no Brasil. Usando os fatores 

período (crise e crescimento) e níveis de governança (Nível 1, Nível 2 e Novo Mercado) como 

variáveis preditoras, foram feitas comparações sobre as médias dos retornos, risco (definido 

como desvio padrão do retorno), e índice Sharpe. Calculando o índice Sharpe para análise 

conjunta de risco e retorno, foram encontradas interações entre os fatores período e nível de 

governança (p<0,0001). O índice Sharpe foi menor no segmento básico/geral para os períodos 

de crise (-2,68863) e de crescimento (-2,41903), quando comparado às empresas listadas no 

Ibovespa nos segmentos Nível 1 na crise (-2,02341) e crescimento (-2,08878), Nível 2 na crise 

(-2,15101) e crescimento (-2,01412) e Novo Mercado na crise (-2,32664) e crescimento (-

2,02409), sendo p<0,0001 para todas essas comparações. Na comparação sobre o retorno não 

houve interação (p=0,13674). Não foram identificadas diferenças estatísticas significativas para 

o retorno Ibovespa em relação ao nível de governança (p=0,0534) e para os períodos de 

crescimento e crise (p=0,63388). Na comparação do risco Ibovespa há interação entre os fatores 

período e nível de governança. Para os grupos básico/geral, Nível 2 e Novo Mercado, o risco 

não difere no período de crescimento e na crise; para o grupo Nível 2, o risco foi maior no 

período de crescimento do que no período de crise. No entanto, quando se compara os grupos 

entre si, vê-se que o risco na crise não difere entre os grupos (p=0,00387).  

 

 

 

Palavras-chave: Governança Corporativa. Bovespa/B3.  Segmentos de Listagem: 

Básico/geral, Nível 1 (N1),  Nível 2 (N2) e Novo Mercado (NM)



ABSTRACT 

 
 
 
 Corporate Governance has become critical given the international scenario of major 

corporate scandals and particularly in Brazil due to the economic, political, and ethical crises. 

Among the relevant aspects that have changed the behavior of executives is the civil, and 

criminal liability due to possible fraud by senior management and the need to adopt corporate 

governance practices. The main objective of this study is to demonstrate through quantitative 

analysis and hypothesis testing whether the different levels of corporate governance defined by 

Bovespa/B3 (Level 1, Level 2 and Novo Mercado) has an effect on companies' performance 

from 2008 to 2018, considering both the growth and crisis periods in Brazil. Using the periods 

of crisis and growth as factors and the levels of governance (Level 1, Level 2 and Novo 

Mercado) as predictor variables, comparisons are made on return averages, risk (defined as the 

standard deviation of returns), and Sharpe index. Calculating the Sharpe index for joint risk and 

return analysis, interactions between the period and governance level factors are found (p 

<0.0001). The Sharpe index is lower in the basic/general group for the periods of crisis (-

2.68863) and growth (-2.41903) when compared to Ibovespa companies in the Level 1 group 

during crisis (-2.02341) and during growth (-2.08878), Level 2 group during crisis (-2.15101) 

and during growth (-2.01412) and Novo Mercado during crisis (-2.32664) and during growth 

(-2.02409), with a p <0.0001 for all these comparisons. In the comparison on returns there is no 

interaction (p = 0.13674). No significant statistical differences are identified for the Ibovespa 

return in relation to the governance level (p = 0.0534) and for the periods of growth and crisis 

(p = 0.63388). When comparing Ibovespa risk, there is interaction between the factors period 

and level of governance. For the basic/general group, Level 2 and Novo Mercado, the risk does 

not differ in the growth and crisis periods; for the Level 2 group, the risk is higher in the growth 

period than during the crisis period. However, when comparing the groups with each other, the 

risk during the crisis period does not differ between the groups (p = 0.00387). 

 

  

 

Key Words: Corporate Governance. Bovespa/B3. Listed Companies: Basic/general, Level 1 

(N1), Level 2 (N2) and Novo Mercado (NM).  
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1  INTRODUÇÃO  
 

1.1 Contextualização 
 

Desde a década de 1990, o tema governança corporativa vem sendo discutido com 

maior nível de profundidade e, ainda mais intensamente a partir de 2002, com a criação da Lei 

Sarbanes-Oxley. Os diversos escândalos de fraudes com grandes corporações no mercado 

americano, entre os quais pode-se citar a Enron (empresa global de energia), WorldCom 

(empresa global de telecomunicações) e outros grandes conglomerados, causaram 

conjuntamente perdas bilionárias na bolsa de valores americana. 

A Lei Americana Sarbanes-Oxley de 2002, foi uma resposta a esses escândalos 

como forma de resgatar a credibilidade do mercado, mudando significativamente os modelos 

de governança corporativa e a forma como os executivos passaram a tratar esse assunto. A 

possibilidade de multas de até US$ 5 milhões a serem aplicadas diretamente ao diretor 

financeiro (CFO) e ao diretor presidente (CEO) e penalidades de até 20 anos de prisão, estão 

entre os aspectos que mudaram o comportamento dos executivos. 

No Brasil, o assunto governança corporativa também vem sendo tratado com maior 

rigor, incluindo a criação de novas regulamentações, fruto das diversas crises econômicas e de 

perdas relevantes ocorridas no mercado. É possível citar o caso das perdas com operações 

financeiras com derivativos em 2007/2008 e, mais recentemente, em 2013/2014, os casos de 

corrupção que apareceram com as investigações da Operação Lava Jato. 

Considerando os periodos de crescimento e crise nos últimos anos no Brasil, este 

estudo irá ajudar a avaliar, adicionalmente aos estudos já realizados, como as empresas listadas 

nos níveis diferenciados de governança corporativa do Ibovespa, definidos pela B3, como Nível 

1 (N1), Nível 2 (N2) e Novo Mercado (NM), podem gerar melhor desempenho, quando 

comparados as empresas listadas nos níveis básico/geral do índice Ibovespa. 

O índice Ibovespa é o principal indicador de desempenho das ações negociadas na 

B3 e reúne as empresas mais importantes do mercado de capitais brasileiro. Foi criado em 1968 

e, ao longo desses 50 anos, consolidou-se como referência para os investidores. 

Este estudo pretende fazer uma investigação empírica do desempenho das empresas 

que compõem o Ibovespa no período de 01/2008 a 12/2018, e também dos levantamentos 

bibliográficos relacionados ao tema. 
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1.2  Problema de Pesquisa  
 

Desde 2001, foram criados diferentes segmentos de listagem na B3 (vide Anexo A), 

incluindo Nível 1 (N1), Nível 2 (N2) e Novo Mercado (NM), de acordo com as práticas de 

governança corporativa, bem como a criação do Índice de Governança Corporativa (IGC).  

Esse índice foi criado com o objetivo de avaliar o desempenho das empresas que 

possuem práticas diferenciadas de governança corporativa e vêm sendo utilizado como forma 

de separar as empresas com níveis mais altos de governança corporativa em relação às demais 

empresas da B3.  

Este estudo irá verificar se as empresas listadas no Ibovespa e no IGC e que mantêm 

níveis diferenciados de governança corporativa têm melhor desempenho que as empresas do 

segmento basico/geral. Pode-se citar alguns estudos nacionais sobre esse tema (vide Quadro 1), 

bem como estudos internacionais (vide Quadro 2). 

Este estudo pretende, portanto, responder à seguinte questão de pesquisa: qual o 

desempenho das empresas  listadas no Ibovespa, de 01/2008 a 12/2018, nos níveis diferenciados 

de governança corporativa (N1, N2 e NM), em comparação às demais empresas dos segmentos 

básico/geral em periodos de crescimento e crise?  

 

1.3  Objetivos 
 

Objetivo geral:  

 

• Analisar como níveis diferenciados de governança corporativa (N1, N2 e NM) afetam 

o desempenho das empresas listadas no Ibovespa e no IGC em períodos de crescimento 

e de crise.  

 

Objetivos específicos: 

 

• Comparar o desempenho dos índices Ibovespa e IGC em períodos de crescimento e 

crise; 

• Comparar o desempenho das empresas listadas nos níveis diferenciados de governança 

(N1, N2 e NM), entre si e com empresas listadas nos níveis básico/geral no Ibovespa; 

• Verificar se os fatores níveis de governança (N1, N2 e NM) e período (crise e 

crescimento) interagem na determinação do desempenho das empresas listadas no IGC. 
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1.4  Justificativa da Pesquisa  
 

É esperado que a estrutura de governança das empresas listadas nos níveis N1, N2 

e NM reflita um desempenho melhor para empresas que a adotam, quando comparadas a 

empresas listadas nos segmentos básico/geral. É importante, assim, evidenciar estatísticas 

significativas de que esse grupo de empresas dos níveis de governança (N1, N2 e NM) de fato 

apresente desempenho melhor que as demais empresas do Ibovespa. 

Os requisitos de governança corporativa para empresas de setores regulados, como 

bancos, seguradoras, energia e telecomunicações, e para empresas sujeitas às regras 

internacionais de governança, têm aumentado ao longo do tempo.  

Portanto, este estudo e as evidências nele levantadas podem contribuir para 

demonstrar se os investimentos em governança para as empresas listadas em segmentos 

diferenciados (N1, N2 e NM) refletem nestas empresas melhor desempenho de mercado, 

quando comparadas às empresas que não tenham esses requisitos, avaliando tanto períodos de 

crescimento, quanto de crise. 
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2  REFERENCIAL BIBLIOGRÁFICO 
 

2.1  Conceitos  

“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. As boas 
práticas de governança corporativa convertem princípios básicos em 
recomendações objetivas, alinhando interesses com a finalidade de 
preservar e otimizar o valor econômico de longo prazo da organização, 
facilitando seu acesso a recursos e contribuindo para a qualidade da 
gestão da organização, sua longevidade e o bem comum” (IBGC, 2018, 
p. 20). 

O tema governança corporativa tornou-se fundamental diante dos cenários de crises 

internacionais e no Brasil em razão das crises econômica, política e ética.  

As motivações para adoção das práticas de governança podem ser bastante diversas,  

sendo que PONTE et al., 2012, analisou 25 fatores de adoção das práticas, e os 11 fatores 

principais de acordo com o estudo foram: perpetuação da empresa, transparência e 

relacionamento com mercado de capitais, redução do custo de capital, melhora da imagem 

institucional, valorização das ações da empresa, profissionalização, melhoria do processo de 

precificação das ações da empresa, facilitação de uma maior percepção pelos investidores no 

tocante aos papéis corporativos, agregação de valor aos acionistas, facilitação do acesso ao 

crédito, e alcance de um ambiente meritocrático para aumentar a retenção de talentos. 

O estudo referente ao desempenho econômico e de mercado das empresas 

(SOUZA; MARCON, 2007) analisou o caso das companhias classificadas nos níveis de 

governança corporativa e apontou que a grande maioria alcançou desempenho superior, ou seja, 

apresentou maior retorno sobre os ativos e patrimônio líquido, bem como no valor das suas 

ações após migrarem para níveis maiores de governança corporativa.  

Outro estudo constatou que o desempenho financeiro das empresas foi melhor 

quando a remuneração dos diretores foi vinculada aos resultados da empresa, porém, um maior 

número de membros independentes do conselho trouxe um desempenho pior, demonstrando 

que não necessariamente a adoção de práticas recomendadas de governança, como a de 

membros independentes, traz melhor retorno aos acionistas (CUNHA; MARTINS, 2007). 

A contribuição da governança no desempenho das empresas brasileiras de capital 

aberto (MELO et al., 2013) verificou que a governança corporativa representa fator relevante 

no desempenho das empresas, tanto no retorno aos acionistas como na valorização dos ativos. 
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A importância deste estudo em complemento aos demais estudos pré-existentes está 

na necessidade de investigar se a evolução dos instrumentos de governança nos anos de 2008 a 

2018 para as empresas listadas no Ibovespa e no IGC (vide Anexo B), permite alcançar melhor 

desempenho de mercado. 

  

2.2  Evolução Histórica  
 

Os mecanismos de governança e controle são necessários para empresas que 

operam no mercado de capitais (CLEMENTE et al., 2014). O estudo sobre o tema governança 

corporativa (MACEDO; CORRAR, 2012), a respeito da análise comparativa do desempenho 

de empresas com práticas de governança corporativa no Brasil, incluiu a composição do 

conselho, remuneração dos executivos e adoção de níveis diferenciados de listagem na Bovespa 

(N1, N2 e NM). 

Desde a sua criação, a Lei Sarbanes-Oxley (vide Anexo C) estabeleceu um conjunto 

de requisitos de governança corporativa, entre eles um certificado sobre os controles internos 

para os relatórios financeiros a serem realizados pela administração das empresas e pelos 

auditores externos, criando responsabilidades maiores com penalidades civis e criminais. A 

responsabilização dos executivos e a importância dos membros independentes nas práticas de 

governança já haviam sido apontadas (PASS, 2004) no estudo “Corporate governance and the 

role of non-executive directors in large UK companies: an empirical study”, que apontou as 

falhas – supostamente – em restringir pagamentos excessivos a diretores executivos no Reino 

Unido e nos EUA e detectar fraudes de auditoria (por exemplo, Enron, Worldcom). 

No Brasil, tivemos a Lei Anticorrupção nº 12.846, de 2013, bem como as regras do 

novo mercado, que desde a sua criação vêm passando por atualizações – em 2006, 2011 e 2018 

(Instrução CVM 586 – referente à adoção de práticas de governança corporativa).  

Podemos observar que o nível de divulgação das práticas de governança corporativa 

está relacionado ao nível de separação entre propriedade e controle e ao grau de incerteza no 

reporte dos resultados (BAUWHEDE; WILLEKENS, 2008). 
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2.3 O Mercado de Capitais no Brasil (Bovespa/B3) 
 

No Brasil, ainda que pequeno se comparado ao mercado de capitais americano ou 

chinês, o mercado representado pela B3 tinha, ao final de 2008, a quantidade de 393 empresas 

listadas e com índice Ibovespa em 37.550 pontos; já em 2018, eram 340 empresas listadas e 

87.887 pontos (vide Figura 1), sendo que o valor dessas empresas na B3, em 12/2008, era R$ 

1.087 trilhão - US$ 465 bilhões, e em 12/2018 era R$ 3.180 trilhões - US$ 808 bilhões (vide 

Tabela 1). 
Tabela 1 – Empresas listadas na B3 e respectivos valores do índice Bovespa e dos valores de 
mercado entre 2008-2018 

Total de empresas Índice  Valor (R$ Mil) Valor (US$ Mil) 
2008 – 393 12/2008 - 37.550 1.087.639.848 465.400.020 
2018 – 340 12/2018 - 87.887 3.180.219.284 808.598.851 

(13,5%) 134% 192% 74% 
 
Fonte: B3  
Nota: Elaborado pelo autor (2019).  

 
Figura 1 – Valores do índice Bovespa entre 2008-2018  

 

 
Fonte: B3 
Nota: Elaborado pelo autor (2019). 

 
O número de empresas que abriram o capital no mercado brasileiro para captação 

de recursos também tem sido pequeno (61 empresas de 2008-2018: Fonte B3). 

Em 2018, os sinais de melhoria puderam ser observados: o volume diário médio 

negociado na B3 foi de aproximadamente R$ 11 bilhões (PAVINI, 2018); sendo este o maior 

valor nominal registrado na história da Bolsa. 

0,00
10.000,00
20.000,00
30.000,00
40.000,00
50.000,00
60.000,00
70.000,00
80.000,00
90.000,00

100.000,00

01/ja
n/08

01/ja
n/09

01/ja
n/10

01/ja
n/11

01/ja
n/12

01/ja
n/13

01/ja
n/14

01/ja
n/15

01/ja
n/16

01/ja
n/17

01/ja
n/18

01/ja
n/19

Índice Bovespa

Índice BOVESPA

37.550 

87.887 



15 
 

Existe a perspectiva de que o número e o volume de operações aumentem em 2020 

(DELOITTE, 2019); considerando-se que, em 2019, o volume de IPOs “initial public offering” 

previsto foi de pelo menos 10 operações. Para 2019 e 2020, o volume de capital estrangeiro 

também deve aumentar para investimentos em infraestrutura, e parcela desses investimentos 

virá pela Bolsa de Valores.  

Entre os aspectos que os investidores têm observado para definir os níveis de 

investimento, além do modelo de negócio e das perspectivas de retorno financeiro, estão os 

níveis de governança corporativa. Das 61 empresas que fizeram abertura de capital de 2008-

2018, 51 (83,6%) optaram pela listagem no Novo Mercado com os níveis mais altos de 

governança. Essa tendência deve permanecer ou acentuar ainda mais nos próximos anos. 

O estudo "Performance, valuation and capital structure: survey of family firms” 

(GAMA; GALVÃO, 2012) demonstrou que as empresas familiares detêm, em média, níveis de 

endividamento mais elevados em comparação às empresas não familiares. Além disso, os níveis 

de dívida são positivamente afetados pelo grau de propriedade familiar, além de que a 

participação dos membros da família na alta direção leva a um aumento dos níveis de dívida. 

Outro aspecto relevante na Bolsa de Valores de São Paulo (B3) é que existem 

algumas grandes empresas que concentram parcela relevante do valor total do mercado. Como 

exemplo, em 12/2018, o grupo formado pelas “American Depositary Receipts – ADRs” 

empresas brasileiras listadas na “NYSE – New York Stock Exchange” era de 26 companhias 

(vide anexo D) que, embora representassem menos de 10% das empresas listadas na B3 (340 

empresas), eram responsáveis por aproximadamente 70% do valor das empresas na B3, 

correspondendo a aproximadamente R$ 2.215 trilhões, ou US$ 563 bilhões. 

Os modelos de governança corporativa no Brasil têm sido adotados com base, 

principalmente, em aspectos regulatórios (Instrução normativa da comissão de valores 

mobiliários - CVM 480/552/586) e, em empresas internacionais, na Lei Sarbanes-Oxley de 

2002 (referência de governança para empresas listadas no mercado americano, incluindo a 

NYSE), que considera, entre outros aspectos: “Internal control over financial report” – ICFR, 

Códigos de Conduta/Ética, Canal de Denúncia, Comitês de Auditoria, Gestão de Riscos, 

Controles Internos, e mecanismos de Compliance. 

No estudo "Corporate governance and performance in the wake of the financial 

crisis” (GROVE et al., 2011) ficou demonstrado que fatores relacionados à governança 

corporativa estavam associados  ao desempenho financeiro.  

Os modelos de governança têm buscado atender as expectativas da administração 

para os periodos de crescimento e crise que várias organizações têm enfrentado. Sem esses 
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modelos adequadamente desenhados e implementados, os impactos de não se atingir os 

resultados esperados são grandes, principalmente na hipótese de eventual crise que impacte a 

imagem e reputação da empresa. 

Existem diversas iniciativas para adoção de boas práticas de governança 

internacionais e locais. Entre estas, pode-se listar as regras do Novo Mercado (NM) da B3, 

relacionadas à estrutura de governança e direito dos acionistas: 

• O capital deve ser composto exclusivamente de ações ordinárias com direito a voto. 

• No caso de alienação do controle, todos os acionistas têm direito a vender suas ações 

pelo mesmo preço (tag along de 100%) atribuído às ações detidas pelo controlador. 

• Instalação de área de Auditoria Interna, função de Compliance e Comitê de 

Auditoria (estatutário ou não estatutário). 

• Em caso de saída da empresa do Novo Mercado, realização de oferta pública de 

aquisição de ações (OPA) por valor justo, sendo que, no mínimo, 1/3 dos titulares 

das ações em circulação devem aceitar a OPA ou concordar com a saída do 

segmento. 

• O conselho de administração deve contemplar, no mínimo, 2 ou 20% de 

conselheiros independentes (o que for maior), com mandato unificado de, no 

máximo, dois anos. 

• A empresa se compromete a manter, no mínimo, 25% das ações em circulação (free 

float), ou 15%, em caso de ADTV (Average Daily Trading Volume) superior a R$ 

25 milhões. 

• Estruturação e divulgação de processo de avaliação do conselho de administração, 

de seus comitês e da diretoria. 

• Elaboração e divulgação de 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 para a política 

de remuneração). 

• Divulgação simultânea, em inglês e português, de fatos relevantes, informações 

sobre proventos e “press releases” de resultados; 

• Divulgação mensal das negociações com valores mobiliários de emissão da 

empresa pelos acionistas controladores. 
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Após trabalho conjunto entre B3, participantes do mercado e companhias listadas, 

foi revisada a versão do Regulamento do Novo Mercado (NM) e aprovada em audiência restrita 

pelas companhias listadas em junho de 2017 e pelo Colegiado da Comissão de Valores 

Mobiliários em setembro de 2017. O novo regulamento entrou em vigor em 02/01/2018.  

 

2.4 Teoria do Portfólio (Risco e Retorno) 
 

A análise da teoria do portfólio considera que as seleções de investimentos devam 

ser tomadas com base na relação risco-retorno. De acordo com a teoria do portfólio, a definição 

de uma carteira de investimentos possui somente duas variáveis: o retorno esperado e o risco, 

sendo este dado pelo desvio padrão dos retornos. A redução dos riscos seria dada pela 

diversificação dos investimentos (MARKOWITZ, 1952). 

O modelo desenvolvido por Markowitz (1952) determina o retorno de uma carteira 

diversificada de acordo com a média ponderada dos retornos individuais dos ativos, enquanto 

o desvio padrão da carteira equivale à soma dos desvios padrões das ações, multiplicada pela 

participação das ações na carteira. 

Como referência, um investimento de $100, desde 1925 até o início de 2012, que 

demonstrou como o risco afeta as decisões dos investidores, considerando as seguintes análises 

(vide Figura 2): 

• S&P 500 (Standard & Poor’s 500): portfólio definido pela S&P nos Estados 

Unidos para 90 ações até o ano de 1957 e 500 ações após este período. As 

empresas representadas pela S&P 500 são líderes nos seus segmentos e estão 

entre as empresas com maior valor no mercado americano; 

• Pequenas Empresas: portfólio de empresas do mercado americano com menor 

valor de mercado (bottom 20%); 

• Investimento Global: portfólio de empresas globais na América do Norte, 

Europa e Ásia; 

• Títulos Corporativos: portfólio de longo prazo com rating AAA no mercado 

americano com maturidade de aproximadamente 20 anos; 

• Tesouro Americano: investimentos no Tesouro Americano. 
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Figura 2 – Value of $100 invested in 1925 in Stocks, Bonds or Bills 

 
Fonte: Berk, DeMarzo, Corporate finance. 3. ed. Cap.10, Pearson, 2014. 
 
 

Os valores recebidos, incluindo dividendos, foram reinvestidos durante todo o 

período no mercado americano. Como resultado, as pequenas empresas tiveram o maior retorno 

no longo prazo, seguido pela S&P 500, investimento global, títulos corporativos e, por último, 

investimentos no Tesouro Americano, sendo que todos os investimentos ficaram acima da 

inflação no período, de acordo com o Índice de Preço ao Consumidor (CPI).  

O investimento das pequenas empresas teve o melhor desempenho entre os demais 

investimentos, porém, com períodos de maior volatilidade e de maiores perdas (maior risco), 

incluindo o período da grande depressão de 1928-1932 (queda 92%) e, posteriormente, na crise 

financeira de 2007-2009 (queda 67%). Os resultados demonstraram que os investidores que 

estejam dispostos a sofrer essas perdas (ou riscos maiores) precisam ser recompensados com 

um retorno maior (vide Figura 3).  
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Figura 3 – Value of $100 invested in alternative assets for differing horizons. 

 
Fonte: Berk, DeMarzo, Corporate finance. 3. ed. Cap.10, Pearson, 2014.  

 

2.5 Evidências Empíricas 
 

A análise comparativa de como as boas práticas de governança corporativa 

poderiam otimizar um portfólio de investimentos já demonstrava que uma carteira formada com 

ações de empresas com boas práticas corporativas proporcionava maior retorno ao investidor 

quando comparada a uma carteira formada por ações de empresas que não adotavam essas 

práticas (SIQUEIRA et al., 2007). 

Em um estudo sobre a motivação para a adoção de melhores práticas de governança 

corporativa, segundo diretores de relações com investidores de PONTE et al., 2012, abordaram-

se os cinco fatores considerados de maior relevância, quais sejam: perpetuar a empresa, garantir 

maior transparência e relacionamento com o mercado de capitais, reduzir o custo de capital, 

melhorar a imagem institucional e valorizar as ações da empresa.  

O estudo sobre a conduta e a performance das firmas brasileiras (SROUR, 2005) 

demonstrou que as empresas podem se comprometer com a proteção aos acionistas minoritários 

por meio do lançamento de ADRs ou com a listagem no novo mercado. Empresas com ADRs 

ou listadas no novo mercado possuem maiores retornos em períodos de crise e distribuem mais 

lucros sobre a forma de dividendos. Observou-se que, para garantir o crescimento sustentável 

das companhias, será preciso buscar a avaliação e o aperfeiçoamento contínuo das práticas de 
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governança e encontrar o ponto de equilíbrio entre as necessidades das empresas e as novas 

demandas regulatórias por maior transparência e melhores mecanismos de controle. 

No estudo “Corporate governance and equity liquidity: analysis of S&P 

transparency and disclosure rankings” (CHEN, 2007), demonstrou-se que as ações das 

empresas com melhores práticas de governança tâm maior liquidez no mercado. 

As crises internacionais e nacionais com grandes corporações e que tiveram 

impactos significativos nas bolsas de valores foram seguidas por uma série de novas leis e 

aspectos regulatórios relacionados à governança corporativa, tais como: Lei Sarbanes-Oxley, 

Lei nº 12.846/2013 (Anticorrupção) e sua regulamentação pelo Decreto nº 8.420/2015, 

Instrução CVM nº552/2014, CVM nº586/2016, IN Conjunta CGU #1/2016 (Instrução 

Normativa Conjunta), Lei nº 13.303/2016 (Estatais) e Regulamento do Novo Mercado 

(01/2018).  

Aspectos regulatórios têm sido cada vez mais presentes, especialmente em setores 

como o elétrico (BERNARDINO et al., 2014), que analisaram se as práticas de governança 

corporativa tiveram resultados melhores quando comparadas às demais.  

Nesse caso, houve uma relação negativa, ou seja, as empresas que adotaram boas 

práticas de governança tiveram resultado abaixo das demais, demonstrando, novamente, que 

não necessariamente para todos os setores e todas as empresas os resultados da adoção dessas 

práticas tenham sido positivos.  

O estudo apontou eventuais motivos de essas baixas estarem relacionadas às 

regulações em excesso, como foi o caso da Medida Provisória nº 579, transformada na Lei nº 

12.873/13, que modificou o sistema de tarifas, afetando significativamente os preços das ações 

de empresas como Eletrobrás, Cesp e Cemig.    

Em um estudo sobre se os níveis diferenciados de governança corporativa, blindam 

as firmas contra crises financeiras (ALBERTON et al., 2011), concluiu-se que, durante a crise, 

o mercado brasileiro não considerou relevante ou não enxergou o esforço das empresas que 

voluntariamente adotaram as boas práticas de governança corporativa, principalmente em 

relação ao Novo Mercado, contrariando informações de outras pesquisas (PEIXOTO, 2012).  

No estudo referente à governança corporativa e ao desempenho econômico, uma 

análise dos indicadores de desempenho entre os três níveis de mercado da B3 apontou que os 

maiores níveis de governança trouxeram maiores retornos (LIMA et al., 2015). 
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No caso brasileiro, a adoção dos níveis maiores de governança sugeridos pela CVM 

e pela própria B3, incluindo a participação de membros independentes no conselho de 

administração, não encontrou evidência quanto à melhoria de desempenho dessas empresas 

(ANDRADE et al., 2009). 

Os estudos e as análises anteriores referentes ao tema de governança corporativa e 

aos efeitos decorrentes dos níveis diferenciados de listagem podem ser resumidos no Quadro 1. 

  

Quadro 1 – Estudos e trabalhos empíricos realizados sobre governança corporativa, incluindo os 
principais objetivos, considerações e os resultados/conclusões quanto a eventuais impactos em função 
da adoção das práticas requeridas pela Bovespa nos segmentos de listagem N1, N2 e Novo Mercado. 

(continua) 
Referência do estudo Principais objetivos/ 

considerações Principais resultados/conclusões 

MARQUES; ALVES, 
AMARAL; SOUZA (2015) 

Relação entre níveis de 
governança, política de 
dividendos, 
endividamento e valor das 
empresas brasileiras. 

Os resultados corroboram parcialmente 
as hipóteses de maior nível de 
governança implica em maior Q de 
Tobin, índice Payout e nível de 
endividamento na comparação entre 
NMxN1, N2xN1. Na comparação 
N2xNM, observou-se divergência 
parcial dos resultados com a expectativa 
teórica. 

SILVA; BACH 
KUDLAWICZ (2015) 

Influência da estrutura de 
governança corporativa na 
eficiência financeira: 
evidências de empresas 
brasileiras de capital 
aberto. 

Verificou-se que a governança 
corporativa influencia o desempenho 
financeiro das empresas nas dimensões 
estrutura do conselho de administração e 
estrutura de propriedade. Um ponto 
peculiar é que o conselho de 
administração influencia negativamente 
o desempenho financeiro das empresas, 
resultado similar ao encontrado por 
Souza (2012), entre o presidente do 
conselho também ocupar o cargo de 
executivo. 

BERNARDINO; 
PEIXOTO; FERREIRA 
(2014) 

Governança corporativa e 
valor da firma. 

Os resultados revelaram uma relação 
negativa e significativa, que pode estar 
associado as particularidades do setor 
elétrico, ao fato de o mercado de capitais 
brasileiros ser pouco desenvolvido ou 
mesmo ao reduzido nível de liquidez das 
empresas.  
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ANTONELLI; JESUS; 
CLEMENTE; CHEROBIM; 
SCHERER (2014) 

A adesão ou migração 
aos níveis diferenciados 
de governança 
corporativa e a 
valorização acionária. 

Os resultados indicam retornos 
anormais, mas não suficientes, para 
determinar a janela que efetivamente 
representa a relação entre a adesão ou 
migração aos níveis de governança 
corporativa e a valorização das ações. 

CATAPAN; COLAUTO; 
BARROS (2013) 

A relação entre a 
governança corporativa e 
o desempenho 
econômico-financeiro de 
empresas de capital 
aberto do Brasil. 

Os resultados não indicam efeito 
estatisticamente significativo do índice 
de governança corporativa sobre todas 
as variáveis de desempenho cuja 
explicação pode estar associada ao 
instrumento de pesquisa proposto. 

MELO; BATISTA; 
MACEDO; COSTA (2013)  

A contribuição da 
governança corporativa 
para o desempenho das 
empresas brasileiras de 
capital aberto. 

Os resultados confirmam que a 
governança corporativa constitui fator 
explicativo relevante do desempenho 
empresarial. 

MACEDO; CORRAR 
(2012) 

Analise comparativa do 
desempenho contábil-
financeiro de empresas 
com boas práticas de 
governança corporativa 
no Brasil. 

A comparação entre o desempenho 
médio destes dois grupos (com e sem 
boas práticas de governança) mostrou 
que, para o ano 2005, o desempenho 
médio para as empresas com boas 
práticas teve desempenho contábil-
financeiro estatisticamente superior. 
Porém, em relação a 2006/2007, o 
desempenho dos dois grupos foi 
estatisticamente igual ao nível de 5%. 
Isso suporta parcialmente as indicações 
de superioridade de desempenho 
apresentadas. 

PONTE; OLIVEIRA; 
LUCA; OLIVEIRA; 
ARAGÃO, SENA (2012) 

Motivação para a adoção 
de melhores práticas de 
governança corporativa 
segundo diretores de 
relações com 
investidores. 

Os cinco fatores considerados de maior 
relevância para os diretores de relações 
com investidores são: perpetuar a 
empresa, garantir maior transparência e 
relacionamento com o mercado de 
capitais, reduzir o custo de capital, 
melhorar a imagem institucional e 
valorizar as ações da empresa. 
 

Quadro 1 – Estudos e trabalhos empíricos realizados sobre governança corporativa, incluindo os 
principais objetivos, considerações e os resultados/conclusões quanto a eventuais impactos em função 
da adoção das práticas requeridas pela Bovespa nos segmentos de listagem N1, N2 e Novo Mercado. 

(continua) 
CLEMENTE; 
ANTONELLI; SCHERER; 
SZABO (2014) 

O mercado brasileiro 
precifica a adesão e a 
migração aos níveis 
diferenciados de 
governança corporativa? 

Foi evidenciada resposta positiva do 
mercado de capitais com o 
reconhecimento de que, por meio da 
adesão e da migração para níveis 
diferenciados de governança, as 
empresas aumentam seu compromisso 
com as práticas de governança 
corporativa, resultando em menor risco 
aos investidores. 
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Quadro 1 – Estudos e trabalhos empíricos realizados sobre governança corporativa, incluindo os 
principais objetivos, considerações e os resultados/conclusões quanto a eventuais impactos em função 
da adoção das práticas requeridas pela Bovespa nos segmentos de listagem N1, N2 e Novo Mercado. 

(continua) 
PEIXOTO; MACIEL 
(2012) 

Governança corporativa, 
desempenho, valor e 
risco: estudo das 
mudanças em momento 
de crise. 

Como resultado, constatou-se que a 
estrutura de propriedade e controle foi o 
mecanismo menos relevante em todo o 
período analisado, tendo apresentado 
redução de sua importância nos períodos 
de não crise e de crise global. No 
período de crise local, a dimensão de 
governança mais importante foi a 
compensação dos gestores e a proteção 
aos acionistas minoritários. Quanto às 
medidas de valor, constatou-se que as 
empresas mais bem governadas possuem 
maior valor de mercado no período de 
crise global (2008/2009). 

ALBERTON; MOLETTE; 
MARCON (2011) 

Os níveis diferenciados de 
governança corporativa 
blindam as firmas contra 
crises financeiras? Uma 
análise da crise financeira 
de 2008. 

Com base nas análises dos resultados, 
pode-se concluir que durante a crise o 
mercado brasileiro não considerou 
relevante ou não enxergou o esforço das 
empresas que voluntariamente adotaram 
as boas práticas de GC, principalmente 
em relação ao Novo Mercado, não 
estando disposto a pagar mais por ações 
destas empresas, contrariando 
informações de outras pesquisas. 

FERNANDES; DIAS; 
CUNHA (2010) 

Governança corporativa 
no contexto brasileiro: um 
estudo do desempenho 
das companhias listadas 
nos níveis da 
BM&FBovespa. 

O resultado das análises apontou que 
apesar de terem havido variações 
durante o período, o desempenho e o 
valor das empresas não sofreram 
mudanças estatisticamente significativas 
após a adesão aos níveis de governança 
corporativa da BM&FBovespa. 

ANDRADE; SALAZAR; 
CALEGARIO; SILVA 
(2009) 

Governança corporativa: 
uma análise da relação do 
conselho de administração 
com o valor de mercado e 
desempenho das empresas 
brasileiras. 

A composição do conselho tem exercido 
mais influência no valor de mercado do 
que no desempenho delas. A quantidade 
total de conselheiros se mostrou 
positivamente relacionada tanto com o 
valor de mercado quanto com o 
desempenho. 

SALMASI; MARTELANC 
(2009) 

Governança Corporativa e 
custo de capital próprio 
no Brasil. 

Foi encontrada uma relação positiva do 
custo de capital próprio, medido pelo 
CAPM, com as empresas que adotam 
qualquer um dos níveis diferenciados de 
governança corporativa. O custo de 
capital próprio se mostrou maior para 
empresas que aderiram a tais práticas. 
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Quadro 1 – Estudos e trabalhos empíricos realizados sobre governança corporativa, incluindo os 
principais objetivos, considerações e os resultados/conclusões quanto a eventuais impactos em função 
da adoção das práticas requeridas pela Bovespa nos segmentos de listagem N1, N2 e Novo Mercado. 

(continua) 
ROGERS; SECURATO; 
RIBEIRO (2008) 

Governança corporativa, 
custo de capital e retorno 
do investimento no Brasil. 

Pode-se concluir que o custo de capital e 
o retorno do investimento são menores 
para empresas com práticas de 
governança corporativa superiores. 
Proporcionalmente, o custo de capital 
das empresas com práticas superiores foi 
34,2% menor e o retorno do 
investimento das empresas com práticas 
inferiores foi 23% maior que o retorno 
das empresas com práticas de 
governança corporativa superiores. 

SIRQUEIRA; KALATZIS; 
TOLEDO (2007)  

Boas práticas de 
governança corporativa e 
otimização de portfólio: 
uma análise comparativa 

Os resultados obtidos indicam que há 
uma diferença entre os retornos 
fornecidos por essas carteiras, o que 
pode significar que as empresas que 
implementam boas práticas de 
governança corporativa fornecem um 
retorno maior. 

CUNHA; MARTINS 
(2007) 

O conselho de 
administração e o 
desempenho das 
sociedades. 

Os principais resultados obtidos 
mostram que o desempenho financeiro 
das empresas é melhor quando a 
remuneração dos executivos está 
vinculada aos resultados da empresa. Os 
resultados evidenciaram uma relação 
inversa entre o número de membros do 
conselho de administração e o 
desempenho das empresas. 

CAMARGOS; BARBOSA 
(2006) 

Evidencia empírica do 
impacto de adesão aos 
níveis diferenciados de 
governança corporativa 
sobre o comportamento 
das ações na Bovespa. 

As principais constatações foram que a 
adesão aos níveis diferenciados de 
governança não resultou na criação de 
riquezas para os acionistas no período 
analisado. Houve um aumento da 
liquidez, principalmente no longo prazo 
tanto para as ações preferenciais como 
para as ordinárias. 

MARTINS; SILVA; 
NARDI (2006) 

Governança corporativa e 
liquidez das ações. 

Os resultados obtidos demonstraram que 
há alteração no nível de liquidez, 
notadamente para ações ON que 
apresentaram nível de significância 
satisfatório. 
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Quadro 1 – Estudos e trabalhos empíricos realizados sobre governança corporativa, incluindo os 
principais objetivos, considerações e os resultados/conclusões quanto a eventuais impactos em função 
da adoção das práticas requeridas pela Bovespa nos segmentos de listagem N1, N2 e Novo Mercado. 

(continua) 
BRIDGER (2006) Governança corporativa e 

os efeitos da adesão a 
níveis diferenciados de 
governança sobre o valor 
no mercado de capitais 
brasileiro. 

A variável de adesão ao novo mercado 
apresentou resultado mais significativo 
para a determinação do valor de mercado 
medido pelo Q de Tobin quanto pelo 
índice P/L. Porém, a adesão aos demais 
níveis de governança não apresentou 
resultados significativos e conclusivos em 
relação ao valor. Tais resultados indicam 
que o mercado de capitais brasileiro 
atribui maior valor somente as ações das 
empresas que adotam as mais rígidas 
práticas de governança corporativa. 

SOUZA (2006) Comparação do 
desempenho econômico e 
de mercado das empresas: 
o caso das companhias 
classificadas nos níveis de 
governança corporativa da 
Bovespa. 

A comparação indicou que a grande 
maioria alcançou performance superior, 
estatisticamente significativa, ou seja, 
apresentaram maior retorno sobre os 
ativos e patrimônio líquido, bem como no 
valor das suas ações após migrarem para 
algum dos níveis de governança 
corporativa. 

LIMA; TERRA (2006) Governança corporativa e 
reação do mercado de 
capitais as informações 
financeiras. 

Os resultados empíricos revelam que os 
investidores reagem de forma 
diferenciada a alguns sinalizadores de 
boas práticas de governança corporativa 
das empresas. 

ROGERS; RIBEIRO; 
SOUZA (2005) 

Comparação múltiplas das 
carteiras de bolsa no 
Brasil: avaliação da 
performance do índice de 
governança corporativa. 

Conclui-se que, apesar de poucas 
diferenças estatísticas, o IGC apresentou 
uma boa performance, corroborando a 
eficácia de melhores práticas de 
governança corporativa. 
 

LAMEIRA, NESS 
JUNIOR, MACEDO-
SOARES (2005) 

Governança corporativa: 
impacto nas companhias 
abertas brasileiras. 

A pesquisa teve resultados estatísticos 
muito significativos para ADRs e Novo 
Mercado em relação ao Tobin Q, 
sugerindo que a melhoria das práticas de 
governança corporativa promoveu 
impacto no valor das companhias listadas 
em bolsa cujas ações apresentaram 
liquidez e volatilidade de preços. 

SROUR (2005) Práticas diferenciadas de 
governança corporativa: 
um estudo sobre a 
conduta e a performance 
das firmas brasileiras. 

Os dados demonstram que as empresas 
podem se comprometer com a proteção 
aos acionistas minoritários por meio do 
lançamento de ADRs ou com a listagem 
no novo mercado. Empresas com ADRs 
ou listadas no novo mercado possuem 
maiores retornos em períodos de crise e 
distribuem mais lucros sobre a forma de 
dividendos. 
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Quadro 1 – Estudos e trabalhos empíricos realizados sobre governança corporativa, incluindo os 
principais objetivos, considerações e os resultados/conclusões quanto a eventuais impactos em função 
da adoção das práticas requeridas pela Bovespa nos segmentos de listagem N1, N2 e Novo Mercado. 

(conclusão) 
COSTA; CAMARGOS 
(2004) 

Analise empírica do 
impacto da adesão aos 
níveis de governança 
corporativa da Bovespa 
sobre o retorno aos 
acionistas. 

Conclui-se que a adesão das empresas 
analisadas não proporcionou diferenças 
anormais para seus acionistas, ou seja, 
não resultou na criação de riquezas para 
estes. 

OKIMURA; SILVEIRA; 
ROCHA (2004) 

Estrutura de propriedade e 
desempenho corporativo 
no Brasil. 

Os resultados evidenciam uma influência 
da concentração de votos sobre o valor da 
empresa e uma influência negativa linear 
do excesso de votos sobre o valor. A 
concentração de propriedade não 
apresentou resultados significantes. 

 

Nota: Elaborado pelo autor (2019). 

 

O foco da investigação quanto ao impacto da governança, teve maior concentração 

no Brasil, porém foram incluídos estudos e artigos internacionais a fim de viabilizar a 

compararação entre os estudos nacionais e internacionais sobre governança corporativa (vide 

Quadro 2). Os aspectos de governança corporativa e regulamentações específicas de outros 

países poderão ser objeto de novos estudos no futuro. 

Entre os principais aspectos observados na literatura selecionada (27 artigos 

analisados), observou-se que 14 artigos (52%) obtiveram resultados positivos, incluindo melhor 

desempenho e valor de mercado pela adoção de boas práticas de governança corporativa ou 

migração para níveis mais elevados de governança (N1, N2, NM); 9 (33%) não tiveram 

resultados estatisticamente significativos ou resultados divergentes (aspectos positivos para 

determinados aspectos e negativos para outros); e 4 (15%) tiveram resultados negativos pela 

adoção de determinadas práticas de governança ou pela migração para níveis mais elevados de 

governança. 
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Quadro 2 – Estudos e trabalhos empíricos internacionais sobre governança corporativa. 
 (continua) 

Referência do estudo Principais objetivos/ 
considerações Principais resultados/conclusões 

BAUWHEDE, H. V.; 
WILLEKENS, M. 
(2008). 

Disclosure on corporate 
governance in the 
European Union.  

The level of disclosure of corporate 
governance information is positively 
related to the degree of separation 
between ownership and control, and 
the degree of uncertainty in reported 
earnings. The level of corporate 
governance disclosure is significantly 
lower in non-common-law countries 
than in common-law countries.  

BERTHELOT, S.; 
MORRIS, T.; 
MORRILL, C. (2010). 
 

Canadian study - 
Corporate governance 
rating and financial 
performance. 

The results suggest that investors 
consider these corporate governance 
rankings in their stock price 
evaluations, and also show that some 
components of the firms’ corporate 
governance appear to be related to 
their accounting results.  
 

CHEN, W. P. et al. 
(2007). 

Corporate governance 
and equity liquidity: 
analysis of S&P 
transparency and 
disclosure rankings.  

The empirical evidence supports the 
hypothesis that the stocks of those 
companies with better corporate 
governance have better market 
liquidity. 

CORMIER, D. et al. 
(2010). 

Corporate governance 
and information 
asymmetry between 
managers and investors. 

The results show that some formal 
monitoring attributes (board and audit 
committee size) as well as the extent of 
voluntary governance disclosure reduce 
information asymmetry. This suggests 
that governance disclosure may 
complement a firm's governance 
monitoring attributes, especially in a 
country such as Canada where investors 
have good legal protection. 

FAKHFAKH, H.; 
ZOUARI, G.; 
ZOUARI-HADIJI, R. 
(2012). 

Internal capital markets 
and investment 
decisions. Corporate 
Governance. 

Even if organizational complexity has a 
linear and negative impact (opposite sign 
to what is expected) on the investment 
decision decentralization, which creates 
value, it appears that there is a positive 
association with the uncertainty of the 
environment, and a negative one with the 
scarcity and sharing of financial resources 
between units on the internal capital 
market. 
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Quadro 2 – Estudos e trabalhos empíricos internacionais sobre governança corporativa.  
(continua)  
GAMA, A. P. M.; 
GALVÃO, J. M. M. 
(2012). 

Performance, valuation 
and capital structure: 
survey of family firms. 

Based on the review family firms on 
average hold higher debt levels 
compared with nonfamily businesses. 
Additionally, the literature review 
found that firm debt levels are 
positively affected by the degree of 
family ownership and that the 
participation of family members in top 
management leads to an increase 
in firm debt levels. 

GARCÍA-MECA, E.; 
SÁNCHEZ-
BALLESTA, J. P. 
(2011). 

Firm value and 
ownership structure in 
the Spanish capital 
market. 

Contrary to most previous evidence, 
the findings suggest that ownership 
concentration appears to influence 
firm value favourably, but at high 
levels a detrimental effect causes 
market valuation to be negatively 
affected by high levels of large 
shareholder ownership. These 
findings, which are different from the 
linear or non-significant relationships 
found in other countries, can be 
explained by the differences in 
corporate governance systems. 

GROVE, H. et al. 
(2011). 

Corporate governance 
and performance in the 
wake of the financial 
crisis: evidence from 
US commercial banks. 

Findings reveal corporate governance 
factors explain financial performance 
better than loan quality with strong 
support for a negative association 
between leverage and both financial 
performance and loan quality. 
CEO duality is negatively associated 
with financial performance. The extent 
of executive incentive pay is 
positively associated with financial 
performance but exhibits a negative 
association with loan quality in the 
long-run. Relationship between 
financial performance and both board 
size and average director age. Weak 
evidence of an association of anti-
takeover devices, board meeting 
frequency, and affiliated nature of 
committees with financial 
performance. 
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Quadro 2 – Estudos e trabalhos empíricos internacionais sobre governança corporativa.  
(conclusão)  
LA ROCCA, M. 
(2007). 

The influence of 
corporate governance 
on the relation between 
capital structure and 
value. 

The relation between capital structure 
and a firm’s value needs to take 
directly the role of corporate 
governance such as: ownership 
concentration; managerial ownership; 
the role of the board of directors; and 
so on. In conclusion, a theoretical 
model contributes to clarifying the 
relations between capital structure, 
corporate governance and firm value 

PASS, C. (2004). Corporate governance 
and the role of non-
executive directors in 
large UK companies: an 
empirical study. 

Overall significant progress has been 
made in meeting in numerical terms 
the recommendations of the Cadbury 
and Hempel Committee Reports. 
However, doubts and concerns 
have been raised as to the 
effectiveness (ie in qualitative) terms 
of non-executive representation. 
The ‘failure’ of non-executives, it is 
alleged, to curb excessive payouts to 
executive directors in the UK and 
USA and to detect auditing frauds (eg 
Enron, Worldcom in the US) has 
increasingly brought their role into the 
spotlight. 

Nota: Elaborado pelo autor (2019). 

 
Entre os principais aspectos observados na literatura internacional  (10 artigos 

analisados), observou-se que 5 artigos (50%) obtiveram resultados positivos, incluindo adoção 

de boas práticas de governança corporativa; 2 (20%) não tiveram resultados estatisticamente 

significativos ou resultados divergentes (aspectos positivos para determinados aspectos e 

negativos para outros); e 3 (30%) apresentaram resultados negativos pela adoção de 

determinadas práticas de governança. 

 
Tabela 2 – Estudos e trabalhos empíricos nacionais e internacionais 

Referências 
(Quadros 1 e 2) Positivas  Divergentes  Negativas Quantidade Total  

Nacional (1) 14 9 4 27 

Internacional (2) 5 2 3 10 

Quadro Total 19 11 7 37 

% 51% 30% 19% 100% 

Nota: Elaborado pelo autor (2019). 
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2.6  Hipóteses  
 

Considerando o ambiente no Brasil de crescimento e de crise no período de 2008 a 

2018, dos aspectos regulatórios referentes as práticas de governança corporativa e da 

preocupação quanto ao desempenho (risco e retorno esperado), o estudo deverá avaliar as 

seguintes hipóteses: 

 

• H1: Empresas listadas no índice Ibovespa nos níveis de governança corporativa (N1, 

N2 e NM) têm melhor desempenho (melhor relação risco retorno) que as empresas 

listadas no segmento básico/geral; 

 

• H2: Empresas listadas no índice Ibovespa nos níveis de governança corporativa (N1, 

N2 e NM) têm pior desempenho que as empresas listadas no segmento básico/geral 

durante o período de crescimento – 01/2008 até 03/2014; 

 

• H3: Empresas listadas no índice Ibovespa nos níveis de governança corporativa (N1, 

N2 e NM) têm melhor desempenho que as empresas listadas no segmento 

básico/geral durante o período de crise 04/2014 – 12/2018;  

 

• H4: Empresas listadas no índice IGC nos níveis de governança corporativa (N1, N2 

e NM) têm melhor desempenho, quanto maior o nível de governança. 
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3  MÉTODO  
 

3.1 Amostra 
 

Foram considerados os períodos de crescimento e crise no Brasil nos períodos de 

2008 a 2018, conforme o PIB (Produto Interno Bruto). Para efeito de comparação, foram 

obtidos os dados dos índices Ibovespa e do IGC (vide Anexo E) e normalizados a partir de 2008 

até 2018, para permitir o acompanhamento das variações (vide Figura 4). 

 

Figura 4 – Evolução Relativa Ibovespa - IGC 

 

Fonte: B3 
Nota: Elaborado pelo autor (2019) 
 

O período de avaliação foi de janeiro/2008 até dezembro/2018, visando entender o 

comportamento das empresas dos níveis N1, N2 e NM em períodos de crescimento e de crise, 

avaliando se os níveis de governança tiveram influência no desempenho dessas empresas, 

quando comparado ao Ibovespa e ao IGC. 

Obtiveram-se os índices Ibovespa a partir de 01/2008 (59.490 pontos) até 12/2018 

(87.887 pontos), representando um aumento de 48% no período comparado. No caso do IGC 

no mesmo período, verificou-se que, em 01/2008, esse índice era de 5.926 pontos e, em 

12/2018, de 13.123 pontos, o que quando comparado com o mesmo período de evolução 

representava um aumento de 121% (vide Tabela 3). 
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Tabela 3 – Índices Ibovespa e IGC 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Fonte: B3 
Nota: Elaborado pelo autor (2019). 
 

3.2 Definição de Variáveis  
  

Os fatores usados para condução das análises foram:  

 

1: Níveis de Governança (básico/geral, N1, N2, NM); 

2: Período de Crescimento e de Crise (a partir 04/2014 em função do PIB Negativo). 

 

As variáveis respostas foram: 

 

1. Retorno Ibovespa 

2. Retorno IGC  

3. Risco (Desvio Padrão do Retorno) 

4. Índice Sharpe (mensal) 

 

Definidas por: Retorno índice = (índice (período t) / índice (período anterior t-1))-1 

𝑅𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜	𝐼𝑏𝑜𝑣𝑒𝑠𝑝𝑎 =
𝐼𝑏𝑜𝑣𝑒𝑠𝑝𝑎0
𝐼𝑏𝑜𝑣𝑒𝑠𝑝𝑎012

− 1 

𝑅𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜	𝐼𝐺𝐶 =
𝐼𝐺𝐶0
𝐼𝐺𝐶012

− 1 

 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒	𝑑𝑒	𝑆ℎ𝑎𝑟𝑝𝑒 =
𝑅𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜	𝑀é𝑑𝑖𝑜 − 𝑇𝑎𝑥𝑎	𝐿𝑖𝑣𝑟𝑒	𝑑𝑒	𝑅𝑖𝑠𝑐𝑜	𝑀é𝑑𝑖𝑎

𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑜	𝑃𝑎𝑑𝑟ã𝑜	𝑑𝑜	𝑅𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜  
 

Data/Índice IBOVESPA IGC 
31/jan/08 59.490,40 5926,07 
30/jan/09 39.300,79 3746,56 
29/jan/10 65.401,77 6577,14 
31/jan/11 66.574,88 7243,88 
31/jan/12 63.072,31 7170,58 
31/jan/13 59.761,49 8018,18 
31/jan/14 47.638,99 7173,76 
30/jan/15 46.907,68 7463,84 
29/jan/16 40.405,99 6627,73 
31/jan/17 64.670,78 9676,36 
31/jan/18 84.912,70 12711,26 
28/dez/18 87.887,26 13123,57 
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Obs.: Para taxa livre de risco média foi usada Selic convertida diariamente. 

 

Para cada uma destas métricas foram calculadas médias mensais para cada empresa, 

durante todo o período analisado. Foram calculadas milhares de médias, pois para o Ibovespa 

por exemplo, temos 12 médias por ano, 11 anos de observação, e 66 empresas, o que dá 

(12x11x66)=8.712 médias calculadas, para cada índice, como são 3 índices temos 

(3x8.712)=26.136 médias calculadas apenas para o Ibovespa. Para o IGC são 191 empresas, 

logo (12x11x191)=25.212 médias calculadas para cada índice, como são 3 índices temos 

(3x25.212)=75.636.  

Ao todo foram calculadas (26.136+75.636)=101.772 médias para se poder fazer as 

comparações do presente estudo, o que torna as conclusões bastante robustas em termos de 

poder estatístico. 

 

3.3 Fontes de Dados 
 

As fontes de informações para o estudo foram retiradas do site da Bovespa/B3, 

Banco Central do Brasil, Banco Mundial, OCDE (Organização de Cooperação e de 

Desenvolvimento Econômico), FMI (Fundo Monetário Internacional) e Economática. Foi 

utilizada a evolução percentual do PIB (Produto Interno Bruto) para os períodos de crescimento 

e crise.  

 

3.4 Análises Estatísticas 
 

Para a escolha dos períodos de crise e crescimento, utilizou-se a comparação 

estatística através de um teste t com estimativa separada de variâncias, tanto nas séries 

temporais brutas do PIB brasileiro entre os períodos de 2008 a 2014, quanto para a série tratada 

através da técnica exponential smoothing and forecasting, que busca tratar a série temporal 

removendo dela ruídos estocásticos, permitindo assim representar de maneira mais clara 

tendência em séries temporais de dados, retirando o efeito desestabilizador de flutuações 

aleatórias pontuais na série.  

A estatística t foi calculada através da fórmula: 

𝑡 =
𝑥2EEE − 𝑥FEEE

G
∑ (𝑥J − 𝑥2EEE)F + ∑ (𝑥J − 𝑥FEEE)FMF

JN2
M2
JN2

𝑛2 + 𝑛F − 2
P ( 1𝑛2

− 1
𝑛F
)
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Nessa fórmula, �̅�  representa uma média sendo comparada, e n, o tamanho da 

amostra de cada grupo (duas médias, grupo 1 e grupo 2). Já a técnica exponential smoothing 

and forecasting consiste em tratar a série temporal a partir da seguinte fórmula: 

 

𝑠R = 𝑥R 

𝑠0 = 𝛼𝑥0 + (1 − 𝛼)𝑠012, 𝑡 > 0 

 

Nessa outra fórmula, 𝑥0 representa a seríe original de dados do PIB, e a série tratada 

é denotada por 𝑠0, sendo 𝛼 um fator denominado smoothing fator, variando de 0 a 1. 

 A partir de então, definiu-se um período no qual o PIB apresentou queda temporal 

e com média negativa (2014 a 2018), período este denominado de crise, e outro, denominado 

de crescimento, em que o PIB apresentou tendência de crescimento e teve média positiva (2008 

a 2014). 

Já para os testes específicos das hipóteses do estudo, como há dois fatores que 

podem interagir conjuntamente entre si (período e nível de governança), a técnica adequada 

para comparar as médias das métricas a serem utilizadas é a ANOVA fatorial de medidas 

repetidas, que testa a interação entre nível de governança e período e considera as amostras 

como pareadas, já que as métricas são efetuadas nas mesmas empresas, antes e depois, não se 

tratando, portanto, de amostras independentes (TURNER; THAYER, 2001).  

O cálculo detalhado da ANOVA fatorial para 2 fatores se dá a partir da seguinte 

fórmula geral: 

𝑌J,X = 𝜇 + 𝜏J + 𝛽X + 𝛾J,X + 𝜖J,X 

Para i = 1,2,..., a, j=1,2,...,b, k=1,2,..., r. 

 

Nessa fórmula, 𝜇 é a média total, 𝜏J	é o efeito devido ao i-ésimo nível do fator A, 

𝛽X é efeito devido o j-ésimo nível do fator B, e 𝛾J,X é o efeito devido à interação entre o i-ésimo 

nível do fator A e o j-ésimo nível do fator B, e 𝜖J,X,	o erro. Para cada um dos fatores A e B, para 

o fator de interação e para o termo de erro, é calculada uma Soma dos Quadrados; e para o 

modelo como um todo, uma Soma dos Quadrados Total.   

A partir dessas somas dos quadrados, calculam-se as Somas dos quadrados médios, 

dividindo-se cada soma dos quadrados pelos graus de liberdade dos grupos a serem 

comparados. A partir delas, estima-se a estatística F de Fisher, que é basicamente uma razão 

entre a soma dos desvios de quadrados ponderados pelos graus de liberdade; a partir dele, é 
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possível estimar-se então o p estatístico, tanto para os efeitos isolados dos fatores, quanto para 

os termos de interação.  

A ANOVA fatorial é mais completa que um simples teste t, e mais completa que 

uma simples ANOVA para comparar os níveis de governança, porque caso haja interação entre 

os fatores, tanto o teste t quanto a ANOVA convencional gerariam resultados errados 

(IACOBUCI, 2016). Não havendo interação, o resultado da ANOVA fatorial é praticamente 

idêntico ao de um teste t e ao de uma ANOVA convencional (HAND; TAYLOR, 1987). Foram 

verificados os pressupostos de normalidade e homogeneidade de variâncias e, ao redor das 

médias geradas, foram construídos também intervalos de confiança de 95% e realizados ainda 

testes a posteriori de Tukey quando a ANOVA apontou diferenças significativas. 

O intervalo de confiança de 95% em torno da média é estimado a partir da média �̅� 

de uma variável e de seu desvio padrão 𝜎, a partir da seguinte fórmula: 

𝑋E +
1.96	𝜎
√𝑛

 

Nessa fórmula, 1.96 é obtido a partir de uma distribuição normal padronizada, e n 

representa o tamanho da amostra utilizada. Já o teste a posteriori de Tukey se dá quando uma 

ANOVA denota resultados estatísticos significativos, através de comparações de pares de 

média, que apontam quais pares são estatisticamente significativos nas comparações. A 

estatística do teste de Tukey, denominada na literatura de HSD, é dada por: 

 

𝐻𝑆𝐷 =
𝑥2EEE − 𝑥FEEE

e𝑄𝑀(1𝑛)
 

Na fórmula acima, 𝑥2EEE − 𝑥FEEE  representam a diferença entre as médias comparadas; 

QM, a soma dos quadrados médios para a comparação; e n o tamanho da amostra. 

 

Registra-se que as análises foram conduzidas no software Statistica 7.0. 
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3.5 Determinando Período de Crescimento e Crise 
 

Foram considerados 44 trimestres consecutivos de 2008 a 2018 (vide Figura 5). 

Fez-se uma análise de séries temporais de tal período, e comparou-se a média do PIB (Produto 

Interno Bruto) do Brasil, entre 2008 e 2014, e entre 2014 e 2018. Verificou-se um PIB médio 

positivo no primeiro período citado (0.811) e negativo no segundo período (-0,266). Ainda, 

comparou-se a diferença do PIB nesses dois períodos através de um teste t com estimativa 

separada de variâncias, encontrando-se o valor de p=0,002 (vide Figura 6).  

 
Figura 5 – PIB (Produto Interno Bruto) Brasil – Análise Trimestral – 2008-2018 

 
Nota: Elaborado pelo autor (2019) – Fonte: IBGE/OCDE 

 
Figura 6 – Análise de Séries Temporais (Crescimento e Crise). 

  
MÉDIA - Crescimento MÉDIA - Crise t  GL p  

Brasil 0,811471 -0,266302 3,191746 40,58107 0,002730 
Nota: Elaborado pelo autor (2019). 
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O padrão anterior é relevante, no entanto, flutuações aleatórias geram ruídos em 

séries temporais e podem afetar uma comparação estatística de dois períodos, como a anterior. 

Assim, fez-se a mesma comparação com a série temporal do PIB tratada através da técnica 

Exponential Smoothing and Forecasting (visando retirar o efeito de flutuações pontuais ao 

acaso), e essa diferença – que sumiria se mero fruto do acaso – foi na verdade ainda mais 

expressiva. Conforme mostra a figura abaixo, no crescimento, o PIB teve média (0,785), e na 

crise (-0,439): 

 

Figura 7 – Análise de Séries Temporais (Exponential Smoothing and Forecasting).  

 

 
 

 
Média - Crescimento Média - Crise t GL p  

Serie tratada 0,785476 -0,439253 10,71108 39,950 <0,0001 
Nota: Elaborado pelo autor (2019). 

 

Sendo assim, observa-se claramente o período de 2014 a 2018, em que o PIB médio 

foi negativo – um período denominado de Crise – e outro período, em que o com PIB médio 

foi positivo e muito maior, de 2008 a 2014 – denominado de Crescimento. Portanto, 

estatisticamente, quaisquer comparações que envolvam esses dois períodos não implicam 

comparações por escolha subjetiva ou arbirtrária dos períodos, mas sim comparações a partir 

de períodos que se caracterizam, de fato, estatisticamente, como crise e crescimento. 
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4  RESULTADOS  
 

Os resultados se subdividem em: 

• Comparação somente do retorno (comparação das médias dos retornos); 

• Comparação somente do risco (comparações de desvio padrão do retorno); 

• Comparação da relação risco/retorno (índice Sharpe); 

 

4.1  Retorno Ibovespa 
 

 Utilizou-se para o cálculo do Retorno Ibovespa a seguinte fórmula: 

 

𝑅𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜	𝐼𝑏𝑜𝑣𝑒𝑠𝑝𝑎 =
𝐼𝑏𝑜𝑣𝑒𝑠𝑝𝑎0
𝐼𝑏𝑜𝑣𝑒𝑠𝑝𝑎012

− 1 

 
 

Em seguida, comparou-se com uma ANOVA fatorial de medidas repetidas a média 

do retorno Ibovespa, considerando como fatores os períodos (de crise e crescimento) e o nível 

de governança corporativa (básico/geral, N2, NM, N1).  

 
Figura 8: Retorno Ibovespa - Período Crescimento e Crise e Níveis de Governança 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 
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Note-se que, na figura anterior, as barras são os intervalos de confiança. A primeira 

etapa da ANOVA de medidas repetidas fatorial é testar se o período e o nível de governança 

interagem na determinação do retorno. Quando há interação, não se pode discutir os fatores 

isolados, somente em conjunto. Nesse caso, não há interação (p=0,13674). De modo simples, o 

fato de não haver interação quer dizer que o “padrão” é o mesmo para qualquer nível de 

governança. 

De acordo com a sobreposição dos intervalos de confiança de 95%, pode-se 

perceber que não há diferenças estatísticas significativas (intervalos sobrepostos) para todos os 

níveis de governança, ao se comparar crescimento e crise.  

Observa-se que o p estatístico mencionado não quer dizer que as médias não 

diferem estatisticamente entre si, mas que não há interação entre os fatores. Uma vez que não 

há interação, pode-se então olhar para os fatores período e nível de governança de forma isolada, 

sem a chance de cometer erros.  

 

4.2 Nível de Governança Ibovespa 
 
Figura 9: Retorno Ibovespa x Nível de Governança (básico/geral, N1, N2 e NM)  

 

 
 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

 

Não há diferenças estatísticas significativas para o retorno Ibovespa em relação ao 

nível de governança (p=0,05354). 
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4.3 Período Ibovespa 
 
Figura 10: Retorno Ibovespa - Período Crescimento e Crise  

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

 

Não há diferenças estatísticas significativas ao se relacionar o retorno Ibovespa aos 

períodos de crescimento e crise.  

 
Tabela 4 – Retorno Ibovespa – Período Crescimento e Crise 
 

F(3, 55)=2,7144, p=0,05354   
TIPO Média Erro Padrão Limite Inferior IC 95% Limite Superior IC de 95% N 

1 Geral 0,000581 0,000619 -0,000659 0,001822 4 
2 N2 0,002208 0,000505 0,001195 0,003221 6 
3 NM 0,000717 0,000209 0,000297 0,001136 35 
4 N1 0,000660 0,000331 -0,000004 0,001323 14 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 
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4.4 Retorno IGC  
 
Para o índice IGC, o resultado é o seguinte: 
 
Figura 11: Retorno IGC - Período Crescimento e Crise e Níveis de Governança 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 
 

Não há interação entre os fatores período e nível de governança (p=0,17768). A 

larga sobreposição de todos os intervalos de confiança sugere que não há qualquer diferença 

estatística significativa entre as médias. Já que a interação foi descartada, olha-se isoladamente 

período e nível de governança. 

 
4.5 Período IGC 
 
Figura 12: Retorno IGC x Período Crescimento e Crise 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 
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Não há diferenças estatísticas significativas ao se comparar os períodos 

(p=0,35610).  

 

4.6 Nível de governança IGC 
 
Figura 13: Retorno IGC – Níveis de Governança  

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

 

Não há diferenças estatísticas significativas (p=0,98719). 

 

Tabela 5 – Retorno IGC x Segmentos NM, N2, N1 
 

F(2, 151)=0,01290, p=0,98719   
Tipo Média Erro Padrão Limite Inferior IC de 95% Limite Superior IC de 95% N 

1 NM 0,000694 0,000185 0,000329 0,001059 98 
2 N2 0,000729 0,000382 -0,000026 0,001483 23 
3 N1 0,000651 0,000319 0,000021 0,001281 33 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 
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4.7 Retorno Top 5 IGC 
 

Adicionalmente as 191 empresas do IGC, consideramos de maneira isolada a análise do 

retorno e período (crise e crescimento) das 5 (cinco) empresas mais relevantes do índice IGC 

(Vale, Petrobras, ItauUnibanco, B3 e Bradesco) de acordo com a participação no índice (Vide 

Anexo E). A importância no uso de índices na avaliação do preço das ações pode ser 

observada no estudo (BERTHELOT et al., 2010). 

 
Figura 14: Retorno Top 5 IGC – Período Crescimento e Crise e Nível Governança 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

 

Não há interação entre Período e Crescimento para as Top 5 do IGC (p=0,70318). 

 

Tabela 6 – Retorno Top 5 IGC – Período Crescimento e Crise e Nível de Governança 

Grupo Período Retorno- 
Média 

Retorno – Erro 
Padrão 

Limite Inferior IC de 
95% 

Limite Superior IC de 
95% 

NM Crescimento -0,000676 0,000821 -0,002288 0,000937 
NM Crise 0,000065 0,000795 -0,001496 0,001626 
N1 Crescimento 0,000914 0,000581 -0,000226 0,002055 
N1 Crise 0,000628 0,000656 -0,000660 0,001916 
N2 Crescimento -0,000399 0,000821 -0,002012 0,001214 
N2 Crise 0,000324 0,000927 -0,001497 0,002146 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 
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4.8 Nível de Governança Top 5 IGC 
 
Figura 15: Retorno Top 5 IGC – Nível de Governança  

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

 

Não há diferenças estatísticas significativas ao se comparar Retorno para 

diferentes níveis de governança para as empresas Top 5 do IGC (p=0,27754). 

 
Tabela 7 – Retorno Top 5 IGC – Nível de Governança 
 

Grup
o 

Retorno  
Média 

Retorno - Erro 
Padrão. 

Limite inferior IC de 
95% 

Limite Superior IC de 
95% 

NM -0,000305 0,000571 -0,001428 0,000817 
N1 0,000771 0,000438 -0,000089 0,001631 
N2 -0,000037 0,000619 -0,001254 0,001179 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 
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4.9 Período Top 5 IGC 
 
Figura 16: Retorno Top 5 IGC – Período Crescimento e Crise  
 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

 

Não há diferenças estatísticas significativas ao se comparar os períodos para as 

Top 5 do IGC (p=0,53534). 

 
Tabela 8 – Retorno Top 5 IGC – Período Crescimento e Crise 

 

Período Retorno 
Médio - 
Média 

Retorno Médio – 
Erro Padrão. 

Limite Inferior IC 
de 95% 

Limite Superior 
IC de 95%% 

Crescimento -0,000053 0,000433 -0,000904 0,000797 
Crise 0,000339 0,000462 -0,000568 0,001247 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

 

4.10 Risco para Ibovespa e IGC  
 

 

Foi comparado o risco entre os grupos e entre os períodos também com a ANOVA 

fatorial. Importante notar que, metodologicamente, nessa comparação, o desvio padrão de uma 

variável (retorno) vira uma nova variável, chamada risco.  
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4.11 Risco para IGC  
 

Figura 17: Risco IGC - Período Crescimento e Crise e Níveis de Governança 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

 

Não há interação entre os fatores período e nível de governança (p=0,61820). Isso 

significa que pode-se analisar separadamente os fatores. 

 

Fator período: 

Figura 18: Risco IGC - Período Crescimento e Crise 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 
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Há diferenças estatísticas significativas (p=0,00103): o risco é maior no período de 

crise que no período de crescimento. 

Nível de governança: 

 
Figura 19: Risco IGC - Nível de Governança 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

 

Há diferenças estatísticas significativas: o risco é menor para nível de governança 

N1 em comparação aos níveis NM e N2, sendo que entre NM e N2 não há diferenças estatísticas 

significativas para o risco. 

 

Tabela 9 – Matriz do teste a posteriori de Tukey evidenciando essas diferenças (em vermelho 
os valores de p estatisticamente significativos) 
  

Grupo Período {1} -0,02358 {2} -0,02545 {3} -0,02479 {4} -0,02673 {5} -0,02286 {6} -0,02382 
1 NM ANTES 

 
0,001024 0,718338 0,001837 0,895462 0,999382 

2 NM DEPOIS 0,001024 
 

0,971309 0,626441 0,001813 0,160627 
3 N2 ANTES 0,718338 0,971309 

 
0,473224 0,363502 0,923139 

4 N2 DEPOIS 0,001837 0,626441 0,473224 
 

0,000748 0,029424 
5 N1 ANTES 0,895462 0,001813 0,363502 0,000748 

 
0,865696 

6 N1 DEPOIS 0,999382 0,160627 0,923139 0,029424 0,865696 
 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 
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4.12 Risco para Ibovespa  
 
Figura 20: Risco Ibovespa - Período Crescimento e Crise e Nível de Governança 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

 
 

Há interação entre os fatores período e nível de governança (p=0,00387). Para os 

grupos básico/geral, N2 e NM, o risco não difere no crescimento e na crise; para o grupo N2, o 

risco foi maior no período de crescimento do que no período de crise. 

No entanto, quando se compara os grupos entre si, vê-se que o risco na crise não 

difere entre os grupos, mas, no crescimento, o risco é menor no grupo NM em comparação ao 

N2. 

 

Tabela 10 – Risco para Ibovespa 
 

Grupo Período Risco (média) Risco (erro padrão) LI IC 95% LS IC de 95% 
Geral ANTES 0,019270 0,001552 0,016226 0,022313 
Geral DEPOIS 0,021308 0,001700 0,017976 0,024641 
N2 ANTES 0,029926 0,001442 0,027099 0,032753 
N2 DEPOIS 0,025032 0,001345 0,022395 0,027669 
NM ANTES 0,022941 0,000565 0,021834 0,024048 
NM DEPOIS 0,021715 0,000561 0,020615 0,022815 
N1 ANTES 0,022604 0,000802 0,021032 0,024176 
N1 DEPOIS 0,025173 0,000908 0,023394 0,026953 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 
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Tabela 11 - Matriz do teste a posteriori de Tukey 
 

Grupo Período {1} - 
0,01927 

{2} - 
0,02131 

{3} - 
0,02993 

{4} - 
0,02503 

{5} - 
0,02294 

{6} - 
0,02171 

{7} - 
0,02260 

{8} - 
0,02517 

Geral CRESC 
 

0,987415 0,000044 0,093598 0,338084 0,817705 0,545120 0,022940 
Geral CRISE 0,987415 

 
0,002804 0,675645 0,985083 0,999998 0,997292 0,477968 

N2 CRESC 0,000044 0,002804 
 

0,203061 0,000198 0,000035 0,000266 0,097630 
N2 CRISE 0,093598 0,675645 0,203061 

 
0,841879 0,306989 0,779816 1,000000 

NM CRESC 0,338084 0,985083 0,000198 0,841879 
 

0,785902 0,999973 0,422532 
NM CRISE 0,817705 0,999998 0,000035 0,306989 0,785902 

 
0,985391 0,026324 

N1 CRESC 0,545120 0,997292 0,000266 0,779816 0,999973 0,985391 
 

0,401111 
N1 CRISE 0,022940 0,477968 0,097630 1,000000 0,422532 0,026324 0,401111 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

 

Acima tem-se a matriz do teste a posteriori de Tukey, contendo os valores do P 

estatístico para cada comparação, par a par, das 8 médias presentes no gráfico anterior. 

 

4.13 Índice Sharpe – Ibovespa 
 

Figura 21: Índice Sharpe Ibovespa - Período Crescimento e Crise e Nível de Governança  

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

 

Há interação entre os fatores período e nível de governança (p<0,00001); para os 

segmentos N1 e N2, não há diferença estatística significativa no índice Sharpe ao se comparar 

os períodos de crise e crescimento. Para os segmentos básico/geral e NM, tem-se que o índice 

Sharpe é menor no período de crise, em comparação ao período de crescimento. Esse efeito não 

teria sido capturado se tivesse sido aplicado teste t ou ANOVA convencional. 
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Esse gráfico permite também comparar os grupos entre si. Há 8 médias comparadas 

nele: por exemplo, o índice Sharpe é menor no segmento básico/geral, tanto no período de crise, 

quanto no de crescimento, se comparado aos demais grupos (pode-se ver isso no gráfico pela 

sobreposição dos intervalos de confiança ou com o p estatístico na tabela a seguir). Para cada 

par de média acima, há um p estatístico de comparação e todas essas comparações podem ser 

sintetizadas na matriz abaixo, chamada matriz do teste a posteriori de Tukey: 

 
Tabela 12 – Índice Sharpe Ibovespa x Crescimento e Crise e Nível de Governança 
 

Grupo Período {1}  -2,419 {2}  -2,689 {3} -2,014 {4} -2,151 {5} -2,024 {6} -2,327 {7} -2,089 {8} -2,023 

{1}Geral CRESCIMENTO 
 

0,091058 0,000142 0,036325 0,000032 0,881294 0,000173 0,000035 
{2}Geral CRISE 0,091058 

 
0,000032 0,000032 0,000032 0,000061 0,000032 0,000032 

{3}N2 CRESCIMENTO 0,000142 0,000032 
 

0,707472 1,000000 0,000062 0,959523 1,000000 
{4}N2 CRISE 0,036325 0,000032 0,707472 

 
0,420021 0,073046 0,980382 0,557423 

{5}NM CRESCIMENTO 0,000032 0,000032 1,000000 0,420021 
 

0,000032 0,759029 1,000000 
{6}NM CRISE 0,881294 0,000061 0,000062 0,073046 0,000032 

 
0,000032 0,000032 

{7}N1 CRESCIMENTO 0,000173 0,000032 0,959523 0,980382 0,759029 0,000032 
 

0,900156 
{8}N1 CRISE 0,000035 0,000032 1,000000 0,557423 1,000000 0,000032 0,900156 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 2019 

 
As médias precisas, juntamente com o erro padrão e os intervalos de confiança 

seguem abaixo: 

 
Tabela 13 – Médias, Desvio Padrão e Intervalo de Confiança 
  

Grupo Período SHARPE - MÉDIA SHARPE – ERRO PADRÃO LI IC 95% LS IC 95% 
1 Geral CRESC -2,41903 0,064566 -2,54560 -2,29246 
2 Geral CRISE -2,68863 0,070703 -2,82723 -2,55003 
3 N2 CRESC -2,01412 0,059978 -2,13169 -1,89655 
4 N2 CRISE -2,15101 0,055941 -2,26067 -2,04135 
5 NM CRESC -2,02409 0,023483 -2,07012 -1,97805 
6 NM CRISE -2,32664 0,023344 -2,37240 -2,28088 
7 N1 CRESC -2,08878 0,033354 -2,15416 -2,02339 
8 N1 CRISE -2,02341 0,037757 -2,09743 -1,94940 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019)  
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4.14 Índice Sharpe – IGC 
 

Para o IGC, os resultados são os seguintes: 

 
Figura 22: Índice Sharpe IGC - Período Crescimento e Crise e Nível de Governança 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

 
Não há interação entre os fatores período e nível de governança (p=0,97355) e, pela 

elevada sobreposição dos intervalos de confiança, não há diferenças estatísticas significativas 

entre qualquer uma das médias.  

 
Tabela 14 – Índice Sharpe – IGC - Médias, Desvio Padrão e Intervalo de Confiança 

Grupo  Período Média Erro Padrão Li IC de 95% LS IC de 95% 
NM  ANTES -2,15929 0,293152 -2,73390 -1,58467 
NM  DEPOIS -2,53307 0,244229 -3,01179 -2,05436 
N2  ANTES -1,99270 0,683184 -3,33182 -0,65358 
N2  DEPOIS -2,15136 0,554380 -3,23800 -1,06471 
N1  ANTES -2,15162 0,520814 -3,17247 -1,13076 
N1  DEPOIS -2,44739 0,440262 -3,31035 -1,58442 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 
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4.15 Índice Sharpe – Top 5 IGC 
 
Figura 23: Índice Sharpe TOP 5 IGC - Período Crescimento e Crise e Nível de Governança 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

 

Há interação entre os dois fatores, período e nível de governança para o índice 

Sharpe para as Top 5 do IGC (p=0,00984). Para empresas N1, o índice Sharpe é menor na 

crise que no crescimento; para os demais níveis, ele não difere estatisticamente ao se comparar 

crise e crescimento. 

 
Tabela 15 – Índice Sharpe TOP 5 IGC - Período Crescimento e Crise e Nível de Governança 

 
Gru
po 

Período SHARPE - Média SHARPE - Erro Padrão Limite Inferior IC de 
95% 

Limite Superior IC de 
95% 

NM Crescimento -1,57827 0,132153 -1,83799 -1,31855 
NM Crise -1,42531 0,105135 -1,63193 -1,21869 
N1 Crescimento -2,30853 0,093446 -2,49218 -2,12488 
N1 Crise -2,62025 0,086763 -2,79076 -2,44974 
N2 Crescimento -1,98021 0,132153 -2,23993 -1,72049 
N2 Crise -1,68318 0,122701 -1,92432 -1,44203 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 
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5  DISCUSSÃO  
 

Período e nível de governança não têm interação para mensuração do retorno 

Ibovespa. Isso significa que tanto em período de crise quanto de crescimento, o desempenho 

das empresas com diferentes níveis de governança mantém o mesmo padrão.  Isso reflete um 

fato curioso: seria esperado que em período de crise, por exemplo, empresas com nível de 

governança mais elevado tivessem desempenho melhor quando comparado ao de empresas de 

menor governança, mas é como se fossem igualmente avaliadas. 

Com isso, confirma-se o estudo de ALBERTON et al., 2011, sobre os níveis 

diferenciados de governança corporativa, que concluiu que, durante a crise, o mercado 

brasileiro não considerou relevante ou não enxergou o esforço das empresas que 

voluntariamente adotaram as boas práticas de governança corporativa, principalmente em 

relação ao Novo Mercado (NM). 

Verificou-se que o padrão foi o mesmo (vide Figura 9) e que não houve diferença 

no retorno Ibovespa para diferentes níveis de governança (p=0,053), além de que o retorno  

também não difere estatisticamente (p=0,634) no período de crise e crescimento (vide Figura 

10). No estudo, as motivações para adoção das práticas de governança de PONTE et al., 2012, 

foram utilizados 25 fatores para adoção das práticas de governança, e o desempenho médio das 

empresas com boas práticas foi estatisticamente superior. Neste sentido, o resultado do estudo 

(PONTE et al., 2012), que identificou resultados positivos apontados pelas práticas de 

governança adotadas tiveram resultados divergentes a análise do retorno Ibovespa, em 

contrapartida ao estudo (ALBERTON et al., 2011), onde não foram observados resultados 

positivos principalmente nas empresas do Novo Mercado. 

É interessante notar que não se está afirmando que alguma empresa não possa ter 

tido desempenho superior em comparação a si mesma na crise e no crescimento; o que se está 

demonstrando é que, avaliando as empresas que compõem as carteiras aqui estudadas, o 

comportamento médio delas não difere em função do nível de governança. Sendo assim, este 

não pode ser apontado categórica e definitivamente como um fator que gera melhor 

desempenho; ao contrário, segundo os resultados ora obtidos, isso parece bem discutível.  

No caso do IGC, não houve interação entre período e o nível de governança, ou 

seja, tanto na crise quanto no crescimento, o padrão do IGC entre os níveis de governança 

(p=0,177) é o mesmo (vide Figura 11).  Esse padrão demonstra que não há qualquer diferença 

estatística significava para o IGC entre empresas com diferentes níveis de governança 

corportativa (N1, N2 e NM), ou seja, o desempenho dessas empresas não difere entre si, nem 
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na crise, nem no crescimento, em relação ao IGC. No estudo, governança corporativa no 

contexto brasileiro de FERNANDES et al., 2010, o resultado foi similar ao verificado no IGC, 

apontando que apesar de terem havido variações durante o período, o desempenho e o valor das 

empresas não sofreram mudanças estatisticamente significativas, No caso de PEIXOTO; 

MACIEL, 2012, os resultados foram diferentes, constatando que as empresas mais bem 

governadas possuem maior valor de mercado no período de crise global (2008/2009). 

Quando  usou-se apenas as Top 5 para o IGC, o resultado mostrou-se diferente 

apenas para o índice Sharpe. Há diferenças significativas para empresas do grupo N1 ao se 

comparar crise e crescimento, sendo o índice Sharpe maior no crescimento do que na crise (vide 

Figura 23). Isso mostra que o IGC parece uma métrica mais sensível quando se usa apenas as 

empresas Top 5 ao invés de todas em conjunto. Isto pode ser observado no estudo de 

BERTHELOT et al., 2010, que constatou que os investidores avaliam o ranking das empresas 

na avaliação do preço das ações e que alguns componentes da governança corporativa impactam 

os resultados contábeis.   

O IGC foi construído pensando em ser uma métrica razoavelmente robusta para 

retratar o desempenho de uma carteira com empresas que refletem os segmentos de governança 

N1, N2 e NM. Observa-se no estudo de CORMIER et al., 2010, que alguns atributos da 

governança corporativa tais como: conselho de administração e comitê de auditoria, reduzem a 

assimetria de informação auxiliando no processo de divulgação e monitoramento. O que se vê 

aqui é que não há, estatisticamente, diferenças robustas no desempenho dessas empresas usando 

o próprio índice como métrica.  

Se governança tem um papel decisivo no desempenho, pode-se argumentar que o 

índice IGC em si não é um medidor de desempenho adequado, já que os resultados ora obtidos 

mostram que, na prática, empresas N1, N2 ou NM, não têm desempenho médio diferente, nem 

em momentos de crise, nem em momentos de crescimento. Isso contradiz a questão de 

contribuição da governança no desempenho das empresas brasileiras de capital aberto, de 

acordo com MELO et al., 2013, que verificou que a governança corporativa representa fator 

relevante no desempenho das empresas, tanto no retorno aos acionistas como na valorização 

dos ativos. 

No tocante ao risco, verificou-se a ausência de interação (p=0,618) para o IGC (vide 

Figura 17). Isso significa que tanto faz ser uma empresa N1, N2 ou NM, o risco IGC é, de fato, 

menor no período de crescimento (p=0,001), em comparação ao período de crise (vide Figura 

18). Essa conjuntura é razoavelmente esperada, porém considerando-se os dois períodos em 

conjunto (crise e crescimento), empresas do segmento N1 tiveram menor risco (vide Figura 19). 
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Podemos observar no estudo de CLEMENTE et at., 2014 resultado similiar com 

resposta positiva na precificação em função da adesão ou migração aos níveis diferenciados de 

governança, resultando em menor risco. 

Isso mostra que não é algo simples afirmar que empresas com maior nível de 

governança têm melhor desempenho e são mais resilientes em momentos de crise. De fato, é 

um padrão que precisa ser pensando com cuidado, tanto por gestores quanto por investidores, 

em suas decisões. Observa-se que a estrutura de governança corporativa influencia diretamente 

a relação entre estrutura de capital e o valor de mercado (LA ROCCA, 2007). 

Já para o risco Ibovespa, tem-se um padrão claro de interação (p=0,003) para os 

fatores nível de governança e período (vide Figura 20): o padrão de risco difere entre os níveis 

de governança nos períodos, ou seja, na crise o padrão é um, no crescimento é outro. Olhando 

para o padrão de sobreposição dos intervalos de confiança, observou-se um padrão interessante: 

no período de crescimento, empresas NM e N1 têm menor risco; na crise, o risco de empresas 

N1 aumenta e difere, estatisticamente, de NM.  

Observou-se também que, em momentos de crise, ser uma empresa NM implica 

menor risco; no entanto, em momentos de crescimento, o risco é similar. Outra curiosidade é 

que empresas N2 apresentam risco maior que empresas listadas no modelo básico/geral durante 

crescimento. Esse resultado não era esperado: a priori, esperava-se que empresas NM 

mostrassem risco menor que empresas do segmento básico/geral em momentos de crescimento 

e contradiz o estudo (CHEN et al, 2007) onde as empresas com maior transparência e com 

melhores práticas de governança corporativa tem maior liquidez no mercado. 

Outro aspecto observado foi que em momentos de crise, tanto faz ser uma empresa 

do segmento básico/geral, quanto uma empresa de qualquer nível de governança: o risco 

Ibovespa é idêntico – o que demonstra que, com base nessa métrica, ter alto nível de governança 

não implica um padrão de desempenho melhor e risco menor.  Isso confirma o estudo realizado 

quanto ao impacto da adesão aos níveis de governança corporativa da Bovespa sobre o retorno 

aos acionistas (CAMARGOS; BARBOSA, 2006), que concluiu que a adesão das empresas 

analisadas não proporcionou diferenças anormais para seus acionistas, ou seja, não resultou na 

criação de riquezas para eles. 

Também foi encontrada interação (p<0,00001), não somente no risco, mas também 

para a métrica Índice Sharpe. Isso sugere fortemente que, sempre que se pensa como fatores 

isolados período e nível de governança, a conclusão generalista que se pode tirar será incorreta. 

Observando a sobreposição dos intervalos de confiança de 95% (vide Figura 21), 

verificou-se  que, durante o crescimento, o desempenho de empresas dos segmentos N1, N2 e 
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NM não difere entre si, ou seja, em momentos de crescimento, tanto faz ser uma empresa N1, 

N2 ou NM: o desempenho é similar.  

No entanto, em períodos de crise, observou-se que empresas NM têm desempenho 

menor. Em ambos os períodos, tanto crise quanto crescimento, empresas com nível de 

governança N1, N2 e NM apresentam índice Sharpe maior que empresas listadas como 

básico/geral. Já o indíce Sharpe para IGC não demonstra o mesmo, não havendo interação ou 

diferença de desempenho entre as empresas (vide Figura 22). Isso pode ser em parte confirmado 

na avaliação do índice de governança corporativa (ROGER et al., 2005), que conclui que, 

apesar de poucas diferenças estatísticas, o IGC apresentou um bom desempenho. 

Todo esse padrão de resultados mostra que afirmar que empresas com nível de 

governança possuirão desempenho melhor depende, fundamentalmente, de quais métricas são 

usadas para se mensurar ou definir o desempenho. Além disso, mesmo dentro das métricas que 

denotam diferenças de desempenho, o padrão é complexo; sendo assim, não se pode afirmar 

simplesmente que empresas com nível de governança tenham desempenho de mercado superior 

sempre.  

Verificamos estas divergências em alguns estudos sobre o tema governança 

corporativa (MACEDO; CORRAR, 2012), a respeito da análise comparativa do desempenho 

de empresas com práticas de governança corporativa no Brasil, incluindo a composição do 

conselho, remuneração dos executivos e adoção de níveis de listagem na Bovespa (N1, N2 e 

NM).  

No estudo (GARCÍA; SÁNCHEZ, 2011) pode ser verificado que o alto nível de 

concentração de propriedade pode afetar negativamente o desempenho das empresas, 

diferentemente de outros países onde as diferenças de desempenho podem ser explicadas pelo 

sistema de governança corporativa. Isso sugere duas coisas: algumas métricas não são 

adequadas para mensurar o desempenho; ou, caso as métricas sejam conceitualmente robustas, 

isso significaria que uma generalização que defenda melhor desempenho para empresas com 

nível de governança não pode ser tomada como consenso ou padrão robusto.  
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6  CONCLUSÃO 
 

 

O resultado das comparações de desempenho de empresas listadas na Bovespa/B3, 

nos diferentes níveis de governança (N1, N2 e NM), e de empresas listadas no nível  

básico/geral, depende do momento em que se mensura tal desempenho, se em crise ou em 

crescimento, e é um resultado muito dependente do tipo de métrica que se usa em função da 

assimetria de informações do mercado. 

No estudo “Corporate governance and information asymmetry between managers 

and investors” (CORMIER et al., 2010), demonstrou-se que alguns atributos de monitoramento 

da governança – tais como: Conselho de Adminsitração e Comitê de Auditoria – reduzem a 

assimetria de informação, principalmente em mercados com maior proteção aos investidores. 

A análise de desempenho a partir do índice Sharpe, calculado com base no 

Ibovespa, demonstrou no período de crescimento e crise, que empresas com maior nível de 

governança (N1, N2 e NM) apresentam desempenho melhor que empresas listadas no segmento 

básico/geral, não rejeitando H1. 

Calculando o índice Sharpe para análise conjunta de risco e retorno, foram 

encontradas interações entre os fatores período e nível de governança (p<0,0001). O índice 

Sharpe foi menor no segmento básico/geral para os períodos de crescimento (-2,41903), quando 

comparado às empresas listadas nos segmentos N1 (-2,08878), N2 (-2,01412) e NM (-2,02409), 

sendo p<0,0001 para todas essas comparações, rejeitando H2. 

O índice Sharpe é menor no segmento básico/geral, tanto no período de crise, 

quanto no de crescimento, se comparado aos demais grupos (pode-se ver isso no gráfico pela 

sobreposição dos intervalos de confiança ou com o p estatístico - vide Figura 21). Para cada par 

de média calculada, há um p estatístico de comparação e todas essas comparações podem ser 

sintetizadas na matriz do teste a posteriori de Tukey (vide tabela 12), não rejeitando H3. 

Parece haver uma associação positiva com a incerteza do ambiente e uma negativa 

com a escassez e compartilhamento de recursos financeiros (FAKHFAKH et al., 2012).  O 

próprio índice Sharpe calculado a partir do IGC, por exemplo, não denota qualquer diferença 

significativa de desempenho entre diferentes níveis de governança. Isso sugere cautela ao se 

usar o IGC para mensurar desempenho, pois é possível que ele não seja uma métrica adequada 

o bastante para capturar diferenças de desempenho. No entanto, os dados ora obtidos mostram 

que, quando utilizadas as 5 empresas mais representativas do IGC (Top 5), estas diferenças são 

significativas. 
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O padrão do IGC entre os níveis de governança (p=0,177) é o mesmo (vide Figura 

11).  Esse padrão demonstra que não há qualquer diferença estatística significativa para o IGC 

entre empresas com diferentes níveis de governança corportativa (N1, N2 e NM), ou seja, o 

desempenho dessas empresas não difere entre si, nem na crise, nem no crescimento, em relação 

ao IGC, rejeitando H4. 

Mesmo com a limitação do IGC para mensurar desempenho, a importância de 

índices como esse ou de métricas de governança corporativa podem ser observadas no estudo 

“Canadian study - Corporate governance rating and financial performance” (BERTHELOT et 

al., 2010), que demonstrou que os investidores consideram os índices/rankings na avaliação do 

valor das ações no mercado e que alguns componentes da governança corporativa estão 

diretamente relacionados aos resultados. Observou-se também, em (LA ROCCA, 2007), que o 

valor das empresas está diretamente relacionado à estrutura de capital e ao nível da governança 

corporativa. 

Já para as métricas de Risco e Retorno, o padrão é mais difuso e, muitas vezes, 

inexistentes. Frequentemente, quando se trata de ausência de diferenças estatísticas 

significativas, pode-se argumentar que um N amostral poderia evidenciar diferenças. 

Tecnicamente, esse argumento implica falta de graus de liberdade que forneçam 

poder estatístico suficiente para inferência. Esse não é o caso do presente estudo, já que foram 

utilizadas mais de 8 (oito) mil médias como unidades de graus de liberdade para as comparações 

com Ibovespa e 25 (vinte e cinco) mil médias como unidades de graus de liberdade para as 

comparações com IGC. 

Podemos inferir portanto, especificamente a partir dos resultados obtidos, que nos 

períodos de crescimento e de crise, as empresas listadas nos níveis de governança N1, N2 e NM 

apresentaram melhor desempenho que as empresas listadas no nível básico/geral do índice 

Ibovespa. No caso do IGC o desempenho das empresas listadas nos níveis de governança N1, 

N2 e NM não difere entre si, nem na crise, nem no crescimento.  

Adicionalmente às análises realizadas, fica a sugestão para outros estudos, 

incluindo as empresas que atuam em setores regulados como financeiro e de seguros, incluindo-

se também empresas com estrutura de governança corporativa distinta para controle familiar e 

não familiar (GAMA; GALVÃO, 2012).  

Pode-se, assim, concluir que a afirmação de que empresas com governança 

corporativa têm melhor desempenho depende não só da maneira como foi definido e mensurado 

o desempenho, como também qual foi o período analisado: crise ou crescimento. 
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ANEXO A – SEGMENTOS DE LISTAGEM BÁSICO, N1, N2, NM (FONTE: B3) 
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ANEXO B – ÍNDICES IBOVESPA E IGC (GOVERNANÇA CORPORATIVA) 
 

Neste anexo, foram incluídas as ações que compõe o IBOVESPA e as ações que 
compõe o IGC, além das informações históricas diárias e mensais do Ibovespa e do IGC, para 
podermos comparar as evoluções e variações mês a mês desde janeiro/2008 até dezembro/2018. 
 

 
 IBOVESPA Var % IGC Var % 

31/jan/08 59.490,40    5926,07   
29/fev/08 63.489,30  0,07 6435,75 0,09 

31/mar/08 60.968,07  -0,04 6115,93 -0,05 
30/abr/08 67.868,45  0,11 6831,93 0,12 
30/mai/08 72.592,50  0,07 7233,06 0,06 
30/jun/08 65.017,58  -0,10 6365,25 -0,12 
31/jul/08 59.505,17  -0,08 5978,48 -0,06 

29/ago/08 55.680,41  -0,06 5514,50 -0,08 
30/set/08 49.541,27  -0,11 4726,30 -0,14 
31/out/08 37.256,84  -0,25 3639,08 -0,23 
28/nov/08 36.595,87  -0,02 3668,97 0,01 
30/dez/08 37.550,31  0,03 3697,05 0,01 
30/jan/09 39.300,79  0,05 3746,56 0,01 
27/fev/09 38.183,31  -0,03 3601,81 -0,04 

31/mar/09 40.925,87  0,07 3878,00 0,08 
30/abr/09 47.289,53  0,16 4582,01 0,18 
29/mai/09 53.197,73  0,12 5032,81 0,10 
30/jun/09 51.465,46  -0,03 4944,52 -0,02 
31/jul/09 54.765,72  0,06 5358,39 0,08 

31/ago/09 56.488,98  0,03 5528,42 0,03 
30/set/09 61.517,89  0,09 6060,00 0,10 
30/out/09 61.545,50  0,00 6033,94 0,00 
30/nov/09 67.044,44  0,09 6499,14 0,08 
30/dez/09 68.588,41  0,02 6779,55 0,04 
29/jan/10 65.401,77  -0,05 6577,14 -0,03 
26/fev/10 66.503,27  0,02 6625,61 0,01 

31/mar/10 70.371,54  0,06 6938,96 0,05 
30/abr/10 67.529,73  -0,04 6786,17 -0,02 
31/mai/10 63.046,51  -0,07 6432,16 -0,05 
30/jun/10 60.935,90  -0,03 6283,78 -0,02 
30/jul/10 67.515,40  0,11 7082,39 0,13 

31/ago/10 65.145,45  -0,04 6947,80 -0,02 
30/set/10 69.429,78  0,07 7456,76 0,07 
29/out/10 70.673,30  0,02 7714,91 0,03 
30/nov/10 67.705,40  -0,04 7550,46 -0,02 
30/dez/10 69.304,81  0,02 7629,88 0,01 
31/jan/11 66.574,88  -0,04 7243,88 -0,05 
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 IBOVESPA Var % IGC Var % 
28/fev/11 67.383,22  0,01 7331,74 0,01 

31/mar/11 68.586,70  0,02 7544,75 0,03 
29/abr/11 66.132,86  -0,04 7390,32 -0,02 
31/mai/11 64.620,08  -0,02 7257,68 -0,02 
30/jun/11 62.403,64  -0,03 7089,34 -0,02 
29/jul/11 58.823,45  -0,06 6717,98 -0,05 

31/ago/11 56.495,12  -0,04 6478,63 -0,04 
30/set/11 52.324,42  -0,07 6189,94 -0,04 
31/out/11 58.338,39  0,11 6705,83 0,08 
30/nov/11 56.874,98  -0,03 6564,20 -0,02 
29/dez/11 56.754,08  0,00 6679,89 0,02 
31/jan/12 63.072,31  0,11 7170,58 0,07 
29/fev/12 65.811,73  0,04 7607,67 0,06 

30/mar/12 64.510,97  -0,02 7612,69 0,00 
30/abr/12 61.820,26  -0,04 7477,97 -0,02 
31/mai/12 54.490,41  -0,12 6889,70 -0,08 
29/jun/12 54.354,63  0,00 6992,14 0,01 
31/jul/12 56.097,05  0,03 7183,22 0,03 

31/ago/12 57.061,45  0,02 7246,96 0,01 
28/set/12 59.175,86  0,04 7413,78 0,02 
31/out/12 57.068,18  -0,04 7389,88 0,00 
30/nov/12 57.474,57  0,01 7535,66 0,02 
28/dez/12 60.952,08  0,06 7950,45 0,06 
31/jan/13 59.761,49  -0,02 8018,18 0,01 
28/fev/13 57.424,29  -0,04 7982,45 0,00 

28/mar/13 56.352,09  -0,02 7939,38 -0,01 
30/abr/13 55.910,37  -0,01 7888,96 -0,01 
31/mai/13 53.506,08  -0,04 7888,83 0,00 
28/jun/13 47.457,13  -0,11 7256,58 -0,08 
31/jul/13 48.234,49  0,02 7346,50 0,01 

30/ago/13 50.011,75  0,04 7421,73 0,01 
30/set/13 52.338,19  0,05 7754,59 0,04 
31/out/13 54.256,20  0,04 8090,42 0,04 
29/nov/13 52.482,49  -0,03 7962,89 -0,02 
30/dez/13 51.507,16  -0,02 7788,16 -0,02 
31/jan/14 47.638,99  -0,08 7173,76 -0,08 
28/fev/14 47.094,40  -0,01 7198,79 0,00 

31/mar/14 50.414,92  0,07 7642,16 0,06 
30/abr/14 51.626,69  0,02 7804,12 0,02 
30/mai/14 51.239,34  -0,01 7780,96 0,00 
30/jun/14 53.168,22  0,04 8120,54 0,04 
31/jul/14 55.829,41  0,05 8317,78 0,02 

29/ago/14 61.288,15  0,10 9047,52 0,09 
30/set/14 54.115,98  -0,12 8163,56 -0,10 
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 IBOVESPA Var % IGC Var % 
31/out/14 54.628,60  0,01 8426,16 0,03 
28/nov/14 54.724,00  0,00 8570,98 0,02 
30/dez/14 50.007,41  -0,09 7968,84 -0,07 
30/jan/15 46.907,68  -0,06 7463,84 -0,06 
27/fev/15 51.583,09  0,10 8051,65 0,08 

31/mar/15 51.150,16  -0,01 8084,69 0,00 
30/abr/15 56.229,38  0,10 8595,69 0,06 
29/mai/15 52.760,47  -0,06 8238,87 -0,04 
30/jun/15 53.080,88  0,01 8283,91 0,01 
31/jul/15 50.864,77  -0,04 8090,26 -0,02 

31/ago/15 46.625,52  -0,08 7416,13 -0,08 
30/set/15 45.059,34  -0,03 7282,63 -0,02 
30/out/15 45.868,82  0,02 7357,47 0,01 
30/nov/15 45.120,36  -0,02 7230,73 -0,02 
30/dez/15 43.349,96  -0,04 7014,72 -0,03 
29/jan/16 40.405,99  -0,07 6627,73 -0,06 
29/fev/16 42.793,86  0,06 7001,95 0,06 

31/mar/16 50.055,27  0,17 7829,59 0,12 
29/abr/16 53.910,51  0,08 8251,83 0,05 
31/mai/16 48.471,71  -0,10 7653,57 -0,07 
30/jun/16 51.526,93  0,06 8092,16 0,06 
29/jul/16 57.308,21  0,11 8960,16 0,11 

31/ago/16 57.901,11  0,01 8963,78 0,00 
30/set/16 58.367,05  0,01 8958,09 0,00 
31/out/16 64.924,52  0,11 9727,01 0,09 
30/nov/16 61.906,36  -0,05 9169,61 -0,06 
29/dez/16 60.227,29  -0,03 9042,28 -0,01 
31/jan/17 64.670,78  0,07 9676,36 0,07 
24/fev/17 66.662,10  0,03 10029,10 0,04 

31/mar/17 64.984,07  -0,03 9912,59 -0,01 
28/abr/17 65.403,25  0,01 10082,14 0,02 
31/mai/17 62.711,47  -0,04 9790,05 -0,03 
30/jun/17 62.899,97  0,00 9842,14 0,01 
31/jul/17 65.920,36  0,05 10300,68 0,05 

31/ago/17 70.835,05  0,07 11053,01 0,07 
29/set/17 74.293,51  0,05 11571,53 0,05 
31/out/17 74.308,49  0,00 11462,40 -0,01 
30/nov/17 71.970,99  -0,03 11094,74 -0,03 
28/dez/17 76.402,08  0,06 11746,98 0,06 
31/jan/18 84.912,70  0,11 12711,26 0,08 
28/fev/18 85.353,60  0,01 12670,61 0,00 

29/mar/18 85.365,56  0,00 12541,14 -0,01 
30/abr/18 86.115,50  0,01 12636,83 0,01 
30/mai/18 76.753,61  -0,11 11261,45 -0,11 
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 IBOVESPA Var % IGC Var % 
29/jun/18 72.762,51  -0,05 10763,31 -0,04 
31/jul/18 79.220,43  0,09 11613,14 0,08 

31/ago/18 76.677,53  -0,03 11318,10 -0,03 
28/set/18 79.342,42  0,03 11679,41 0,03 
31/out/18 87.423,55  0,10 12937,45 0,11 
30/nov/18 89.504,03  0,02 13201,74 0,02 
28/dez/18 87.887,26  -0,02 13123,57 -0,01 
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ANEXO C –  GUIA LEI SARBANES-OXLEY  (DELOITTE 2003) 

 
Resumo executivo 

 
A Lei Sarbanes-Oxley de 2002 reescreveu, literalmente, as regras para a governança 

corporativa, relativas à divulgação e à emissão de relatórios financeiros. Contudo, sob a 
infinidade de páginas da lei, repletas de “legalismos”, reside uma premissa simples: a boa 
governança corporativa e as práticas éticas do negócio não são mais requintes – são leis. 
 
Controles internos 
 

Os recentes escândalos no mundo dos negócios trouxeram à tona declarações de 
executivos que afirmavam “não ter conhecimento” das atividades duvidosas praticadas por suas 
companhias – participações não registradas nos livros, reconhecimentos de receitas impróprios, 
etc. A Lei Sarbanes-Oxley foi criada para desencorajar essas alegações através de várias 
medidas que intensificam as conferências internas e aumentam a responsabilidade dos 
executivos. 

De forma ainda mais notável, a Lei Sarbanes-Oxley privilegia o papel crítico do 
“controle interno”. O controle interno é um processo executado pela Diretoria, pelo Conselho 
de Administração ou por outras pessoas da companhia que impulsionam o sucesso dos negócios 
em três categorias: 

• Eficácia e eficiência das operações. 
• Confiabilidade dos relatórios financeiros. 
• Cumprimento de leis e regulamentos aplicáveis. 
 
A Lei Sarbanes-Oxley torna Diretores Executivos e Diretores Financeiros 

explicitamente responsáveis por estabelecer, avaliar e monitorar a eficácia dos controles 
internos sobre relatórios financeiros e divulgações. Inegavelmente, as novas regras propostas 
pela Securities and Exchange Commission – SEC (instituição equivalente à Comissão de 
Valores Mobiliários – CVM brasileira) que fazem cumprir a Lei Sarbanes-Oxley são 
complicadas, e a implementação deverá ser demorada e custosa. 

Entretanto, há alguns fatores atenuantes: 
1. Normalmente, todas as companhias de capital aberto já possuem alguma estrutura 

de controles internos, ainda que de maneira informal e não suficientemente 
documentada. 

2. Muitas companhias poderão adaptar os processos já existentes para cumprir as 
medidas de controles internos determinadas pela Lei Sarbanes-Oxley. 

3. A construção de uma forte estrutura de controles internos para atender às exigências 
da Lei Sarbanes-Oxley pode promover benefícios que extrapolam o cumprimento 
das regras. Na verdade, o potencial para revisar e concretizar novas visões 
corporativas e atingir novos níveis de excelência corporativa é inesgotável. 

4. Alguns observadores descreveram a Lei Sarbanes-Oxley como a peça mais 
significativa da legislação comercial nos últimos cinquenta anos. A nova lei 
Sarbanes-Oxley muda fundamentalmente o ambiente empresarial e regulador. 
Portanto, as companhias de capital aberto não podem permitir-se subestimar o 
trabalho que têm pela frente. Qualquer demora em tratar essa questão pode acarretar 
sérias consequências para as companhias. 
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Seções críticas 

 
Grande parte da discussão em torno da Lei Sarbanes-Oxley concentra-se nas Seções 

302 e 404, como também o fará este artigo. 
A Seção 302 determina que Diretores Executivos e Diretores Financeiros devem 

declarar pessoalmente que são responsáveis pelos controles e procedimentos de divulgação. 
Cada arquivo trimestral deve conter a certificação de que eles executaram a avaliação do 
desenho e da eficácia desses controles. Os executivos certificados também devem declarar que 
divulgaram todas e quaisquer deficiências significativas de controles, insuficiências materiais 
e atos de fraude ao seu Comitê de Auditoria. A SEC também propôs uma exigência de 
certificação mais abrangente que inclui os controles internos e os procedimentos para a emissão 
de relatórios financeiros, além da exigência relacionada com os controles e procedimentos de 
divulgação. 

A Seção 404 determina uma avaliação anual dos controles e procedimentos internos 
para a emissão de relatórios financeiros. Além disso, o auditor independente da companhia deve 
emitir um relatório distinto que ateste a asserção da administração sobre a eficácia dos controles 
internos e dos procedimentos executados para a emissão dos relatórios financeiros. 

 
Etapas para o desenvolvimento de um programa de controles internos 
 

Para o desenvolvimento de um programa de controles internos que direcione as 
medidas da Lei Sarbanes-Oxley, é recomendável que as seguintes etapas sejam seguidas: 

 
1. Correto direcionamento das seções 
 
Algumas companhias adotaram estratégias que priorizam o cumprimento da Seção 302 

em detrimento da Seção 404, seguindo o raciocínio de que a Seção 302 já estava em vigor e a 
Seção 404 não seria aplicável até o final de 2003. O direcionamento individual dessas duas 
seções da lei constitui um processo ineficiente, o raciocínio é muito simples:  

As determinações de ambas as seções podem ser direcionadas através de uma única 
metodologia. 

 
2. Comprometer-se e organizar-se 
 
A compreensão de como a Lei Sarbanes-Oxley se aplica às companhias – de acordo 

com as características de negócio – será útil para o desenvolvimento do programa de controles 
internos. Muitos fatores deverão ser considerados. Por exemplo, companhias de maior porte 
encontrarão desafios diferentes das de menor porte. 

Além disso, a proporção da estrutura de controles internos em prática terá influência 
significativa sobre as atividades. 

Três grupos desempenharão um papel importante: 
O Conselho de Administração, que supervisiona o compromisso com a tarefa; o 

Diretor Executivo e o Diretor Financeiro, que reconhecem a responsabilidade de assegurar o 
cumprimento das regras e transmitir as informações à Alta Administração e aos funcionários; e 
o Comitê Diretor de Trabalho, que supervisiona e coordena as atividades relativas à Lei 
Sarbanes-Oxley em toda a organização. 
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3. Selecionar uma apropriada estrutura de controles internos 
 
Para atingir os objetivos previstos pela Lei Sarbanes-Oxley, muitas companhias 

constroem a estrutura de controles internos segundo as recomendações do Commitee of 
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission – COSO.  

Embora existam outras estruturas de controles internos, espera-se que a do COSO se 
torne o modelo dominante, e sua adoção é recomendável. 

A estrutura recomendada pelo COSO desmembra os controles internos em cinco 
componentes inter-relacionados: 

O Ambiente de Controle – o alicerce de todos os outros elementos dos controles 
internos, que inclui os valores éticos e a competência dos funcionários da companhia; a 
Avaliação de Riscos – a identificação e a análise de riscos pertinentes que podem impedir o 
alcance dos objetivos do negócio; as Atividades de Controle – tarefas específicas para atenuar 
cada um dos riscos identificados anteriormente; a Informação e Comunicação – vias de 
informação que partem da administração para os funcionários e vice-versa; e o Monitoramento 
– a avaliação e a apreciação dos controles internos. 

 
4. Conferir poderes ao Comitê de Divulgação 
 
A formação de um Comitê de Divulgação representa um dos mais importantes 

controles que uma companhia pode implementar. O Comitê de Divulgação executa inúmeras 
funções, incluindo a revisão dos registros da SEC, a recomendação de parâmetros para a 
divulgação, a supervisão dos processos de divulgação e a revisão das deficiências dos controles 
e das insuficiências materiais com o Diretor Executivo e com o Diretor Financeiro. 

 
5. Estabelecer um programa de controles internos 
 
Para esta etapa de trabalho intensivo, são necessárias várias ações: 
Planejar o programa – para estabelecer o programa de controles internos ou fortalecer 

um programa já existente, é recomendável a formação de uma Equipe de Gerenciamento do 
Programa de Controles Internos. Empresas de menor porte podem remanejar o staff existente, 
com base em meio expediente. 

Provavelmente, companhias de maior porte necessitarão de pessoal em jornada 
integral e exclusiva. 

Avaliar o ambiente de controle – constituindo o alicerce dos controles internos, o 
ambiente de controle inclui elementos como integridade, valores éticos e competência; filosofia 
da administração e estilo operacional; delegação de autoridade e responsabilidades; e direção 
fornecida pelo Conselho de Administração. Uma avaliação cultural pode auxiliar a 
compreender e a documentar o ambiente de controle já existente nas companhias. 

Definir o escopo – o objetivo do processo de definição do escopo é identificar os riscos 
na emissão de relatórios financeiros e na divulgação. Ele também permitirá que os esforços 
sejam priorizados e focalizados. 

Construir um repositório de controles – o arquivo de controles serve como um depósito 
para todas as informações e atividades relacionadas com os controles internos, contendo a 
documentação relativa aos objetivos de controle, ao desenho e à implementação, bem como os 
métodos utilizados para testar a eficácia operacional dessas atividades. 

Executar testes iniciais e contínuos – a eficácia operacional das atividades de controle 
deve ser avaliada por várias partes, incluindo as pessoas responsáveis pelos controles e a Equipe 
de Gerenciamento do Programa de Controles Internos. 
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Monitorar – a função de auditoria interna deve monitorar a eficácia de todo o programa 
de controles internos e da infraestrutura. (Companhias que não tenham uma função de auditoria 
interna podem considerar a utilização da Equipe de Gerenciamento do Programa de Controles 
Internos para executar essas atividades.) 
 
Disponibilizar tecnologias para atingir resultados 
 

Existem inúmeras ferramentas que podem auxiliar no desenvolvimento de um 
programa de controles internos. 

Programas de bancos de dados e ferramentas patenteadas podem ser utilizados para 
documentar objetivos, processos e atividades de controle. Também podem ajudar a identificar 
falhas e rastrear ações para corrigir deficiências e ainda fornece suporte para as atividades de 
auto avaliação e monitoramento. 
 
Conclusão 
 

É possível traçar paralelos entre o efeito produzido nas companhias de capital aberto 
pela Lei Sarbanes-Oxley de 2002 e o impacto do Federal Deposit Insurance Corporation 
Improvement Act – FDICIA de 1991 sobre o setor financeiro. Ambos os estatutos introduziram 
regulamentações para corrigir falhas observadas no mercado e cada um deles decretou novas 
exigências significativas para a emissão de relatórios. As companhias de capital aberto podem 
aprender várias lições a partir do exemplo do FDICIA. 

• Aceitar que o ambiente sofreu profundas mudanças. As companhias devem 
reconhecer que estão operando em um novo ambiente – que demanda mais esforços 
e responsabilidades. 

• Promover a compreensão dos controles internos dentro da organização. É possível 
que as companhias sejam tentadas a mostrar cumprimento superficial das regras 
impostas pela Lei Sarbanes-Oxley. Contudo, a adoção desse tipo de enfoque pode 
gerar um efeito adverso se os controles falharem porque a forma sobrepujou o 
conteúdo. 

• Decompor o custo do desenvolvimento de um programa de controles internos no 
seu modelo operacional. Bons controles internos não representam uma despesa 
única; ao contrário, alteram fundamentalmente o custo operacional. 

• Eventos recentes situaram-nos em um período ímpar da história empresarial 
americana. A demanda pela responsabilidade corporativa nunca foi tão grande. A 
necessidade de vincular a governança corporativa íntegra às atividades de controle 
eficazes nunca foi mais clara. E, em termos de recuperação da confiança pública 
nos mercados financeiros, nunca houve tanto em risco. Companhias e executivos 
que têm o pensamento inovador vão aproveitar essa oportunidade 
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ANEXO D – EMPRESAS LISTADAS NA NYSE E O VALOR DE MERCADO 

The Complete List of Brazilian ADRs trading on the US Exchanges as of 02/2018 are listed 
below:1 

S.No. Company Ticker Exchange Industry 
1 AMBEV S.A. ABEV NYSE Beverages 
2 Azul AZUL NYSE Airlines 
3 Banco Bradesco BBD NYSE Banks 
4 Banco Santander Brasil BSBR NYSE Banks 
5 BrasilAgro LND NYSE Real Estate Inv&Serv 
6 Braskem BAK NYSE Chemicals 
7 BRF S.A. BRFS NYSE Food Producers 
8 Centrais Elétricas Brasileiras EBR NYSE Electricity 
9 Comp. Paranaense de Energia (Copel) ELP NYSE Electricity 
10 Companhia Brasileira de Distribuição CBD NYSE Food & Drug Retailers 

11 Companhia Energética de Minas Gerais 
(Cemig) CIG NYSE Electricity 

12 Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) SID NYSE Indust. Metals & Mining 
13 CPFL Energia CPL NYSE Electricity 
14 Embraer ERJ NYSE Aerospace & Defense 
15 Fibria Celulose FBR NYSE Forestry & Paper 

16 Gafisa GFA NYSE HouseGoods & 
HomeConst 

17 Gerdau GGB NYSE Indust. Metals & Mining 
18 Gol Linhas  GOL NYSE Travel & Leisure 
19 Itaú Unibanco ITUB NYSE Banks 
20 Oi OIBR NYSE Fixed Line Telecom. 
21 Petróleo Brasileiro (Petrobras) PBR NYSE Oil & Gas Producers 
22 Sabesp SBS NYSE Gas, H20 & Multiutility 
23 Telefônica Brasil VIV NYSE Fixed Line Telecom. 
24 TIM Participações TSU NYSE Mobile Telecom. 
25 Ultrapar UGP NYSE Gas, H20 & Multiutility 
26 Vale VALE NYSE Indust. Metals & Mining 

 

 

 

 

                                                
1 Fonte: Topforeignstocks.com. 
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BASE R$ - US$  

  R$ Mil  US$ Mil 
ADRs 

Brasil 

 Empresa Março/2018 Abril/2018 
Var 

(%) 
March/2018 Abril/2018 

Var 

(%) 
 

. AMBEV S/A 378.432.085,78 366.797.696,77 -3,07 113.855.251,75 105.368.330,92 -7,45 X 

. PETROBRAS 293.795.464,85 311.986.568,36 6,19 88.391.438,97 89.622.983,64 1,39 X 

. ITAÚUNIBANCO (N1) 314.938.633,52 310.564.771,81 -1,38 94.752.582,44 89.214.550,52 -5,84 X 

. VALE (NM) 223.057.680,04 257.195.387,06 15,30 67.109.236,43 73.883.366,48 10,09 X 

. BRADESCO (N1) 238.157.879,70 223.334.483,32 -6,22 71.652.289,46 64.156.296,38 -10,46 X 

. SANTANDER BR 149.982.416,09 142.891.445,63 -4,72 45.123.778,83 41.047.785,36 -9,03 X 

. BRASIL (NM) 117.568.060,33 105.160.804,63 -10,55 35.371.580,82 30.209.073,18 -14,59 X 

. ITAUSA (N1) 106.090.312,02 105.089.122,41 -0,94 31.918.380,17 30.188.481,35 -5,41 X 

. TELEF BRASIL 81.681.445,97 80.213.912,26 -1,79 24.574.717,48 23.042.691,18 -6,23 X 

. BBSEGURIDADE (NM) 58.540.000,00 54.960.000,00 -6,11 17.612.371,38 15.788.112,95 -10,35 X 

. CIELO (NM) 56.210.903,61 52.162.849,17 -7,20 16.911.638,37 14.984.587,97 -11,39  

. B3 (NM) 54.958.406,30 52.096.203,80 -5,20 16.534.811,45 14.965.443,05 -9,49  

. SUZANO PAPEL (NM) 36.890.360,20 45.405.221,51 23,08 11.098.850,77 13.043.354,55 17,51  

. TIM PART S/A (NM) 34.862.867,70 38.615.468,04 10,76 10.488.858,44 11.092.892,49 5,75 X 

. FIBRIA (NM) 36.022.370,03 38.116.242,99 5,81 10.837.706,85 10.949.482,35 1,03 X 

. WEG (NM) 36.500.523,05 37.314.157,00 2,22 10.981.564,19 10.719.070,70 -2,39  

. BRASKEM (N1) 38.650.712,45 36.968.214,83 -4,35 11.628.471,16 10.619.693,44 -8,67 X 

. ULTRAPAR (NM) 39.460.249,41 33.634.688,05 -14,76 11.872.028,82 9.662.086,14 -18,61 X 

 CARREFOUR BR (NM) 29.723.584,89 29.921.742,12 0,66 8.942.651,45 8.595.484,80 -3,88  

. LOJAS AMERIC (N1) 27.493.086,27 29.147.447,94 6,01 8.271.582,61 8.373.056,77 1,22  

. GERDAU (N1) 25.306.685,70 27.152.358,92 7,29 7.613.781,12 7.799.936,49 2,44 X 

. KLABIN S/A (N2) 25.992.710,64 26.855.052,65 3,31 7.820.178,90 7.714.530,65 -1,35  

. ELETROBRAS (N1) 29.228.506,88 26.785.830,02 -8,35 8.793.702,05 7.694.645,38 -12,49 X 

. CPFL ENERGIA (NM) 25.356.256,32 24.623.357,71 -2,89 7.628.694,96 7.073.441,64 -7,27 X 

. CCR SA (NM) 25.250.000,00 24.159.200,00 -4,32 7.596.726,64 6.940.105,14 -8,64  

. ENGIE BRASIL (NM) 25.561.384,24 24.144.933,68 -5,54 7.690.409,84 6.936.006,92 -9,80  

. SABESP (NM) 23.922.845,42 24.032.206,99 0,45 7.197.438,30 6.903.624,43 -4,08 X 

. JBS (NM) 25.513.788,30 23.876.539,86 -6,41 7.676.090,11 6.858.906,63 -10,64  

. LOJAS RENNER (NM) 24.499.628,47 23.258.599,25 -5,06 7.370.969,51 6.681.393,60 -9,35  

. RUMO S.A. (NM) 20.501.059,06 23.151.386,09 12,92 6.167.958,08 6.650.594,95 7,82  

. KROTON (NM) 22.312.815,60 23.035.917,37 3,24 6.713.043,99 6.617.424,77 -1,42  

. RAIADROGASIL (NM) 24.712.872,80 22.723.949,08 -8,04 7.435.126,30 6.527.807,04 -12,20  

. P.AÇÚCAR-CBD (N1) 20.078.854,69 22.087.879,19 10,00 6.040.933,48 6.345.086,09 5,03 X 

. MAGAZ LUIZA (NM) 18.660.810,24 20.338.015,12 8,98 5.614.299,97 5.842.410,48 4,06  

. BRF SA (NM) 18.548.764,21 20.149.336,50 8,62 5.580.589,75 5.788.209,62 3,72 X 

. HYPERA (NM) 22.861.728,25 19.915.498,89 -12,88 6.878.190,10 5.721.036,14 -16,82  

. LOCALIZA (NM) 19.160.525,31 18.606.791,47 -2,88 5.764.644,48 5.345.089,62 -7,27  

. EMBRAER (NM) 15.957.021,70 16.393.896,07 2,73 4.800.836,90 4.709.401,07 -1,90 X 

. COSAN (NM) 16.932.109,69 16.226.435,16 -4,16 5.094.202,33 4.661.295,33 -8,49  
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. USIMINAS (N1) 14.663.950,21 15.033.812,06 2,52 4.411.802,82 4.318.695,83 -2,11  

 M.DIASBRANCO (NM) 17.292.390,00 14.916.000,00 -13,74 5.202.596,43 4.284.852,49 -17,64  

 PORTO SEGURO (NM) 15.699.109,54 14.612.844,96 -6,91 4.723.241,33 4.197.766,50 -11,12  

. EQUATORIAL (NM) 14.210.157,89 14.140.597,68 -0,48 4.275.274,65 4.062.106,14 -4,98  

. NATURA (NM) 13.799.656,45 13.890.216,69 0,65 4.151.771,00 3.990.180,31 -3,89  

 B2W DIGITAL (NM) 11.633.475,18 13.112.614,38 12,71 3.500.052,70 3.766.801,98 7,62  

 ENERGISA (N2) 12.593.102,12 12.681.892,47 0,70 3.788.766,51 3.643.070,43 -3,84  

. MULTIPLAN (N2) 12.938.987,69 12.532.053,89 -3,14 3.892.829,80 3.600.026,97 -7,52  

. VIAVAREJO (N2) 12.360.467,74 12.227.088,27 -1,07 3.718.776,02 3.512.420,86 -5,54  

. SID NACIONAL 12.210.211,61 12.182.461,13 -0,22 3.673.569,89 3.499.601,03 -4,73  

. CEMIG (N1) 12.126.087,75 11.970.460,20 -1,28 3.648.260,35 3.438.700,47 -5,74 X 

. BRADESPAR (N1) 10.579.659,35 11.818.988,83 11,71 3.183.001,19 3.395.187,97 6,66 X 

 TRAN PAULIST (N1) 10.525.113,45 10.797.343,62 2,58 3.166.590,48 3.101.704,52 -2,04  

. ESTACIO PART (NM) 11.116.837,74 10.140.895,73 -8,77 3.344.616,93 2.913.129,68 -12,90  

. BR MALLS PAR (NM) 10.175.709,77 9.538.090,18 -6,26 3.061.468,73 2.739.964,43 -10,50  

. SMILES (NM) 8.618.552,73 8.928.572,62 3,59 2.592.981,75 2.564.871,05 -1,08  

 SUL AMERICA (N2) 8.651.679,63 8.521.608,82 -1,50 2.602.948,32 2.447.964,38 -5,95  

 CVC BRASIL (NM) 8.878.175,77 8.488.794,94 -4,38 2.671.092,05 2.438.538,09 -8,70  

. ENERGIAS BR (NM) 8.077.178,74 8.429.151,97 4,35 2.430.103,72 2.421.404,72 -0,35  

. FLEURY (NM) 8.557.572,89 8.232.801,33 -3,79 2.574.635,32 2.364.999,95 -8,14  

 ODONTOPREV (NM) 7.932.231,24 7.985.360,72 0,66 2.386.494,75 2.293.918,80 -3,87  

 BANRISUL (N1) 9.786.728,25 7.893.966,11 -19,34 2.944.439,57 2.267.664,28 -22,98  

 GOL (N2) 8.346.176,90 7.486.501,49 -10,30 2.511.034,63 2.150.613,74 -14,35 X 

 DURATEX (NM) 8.197.646,34 7.402.094,16 -9,70 2.466.347,66 2.126.366,42 -13,78  

. TAESA (N2) 7.485.961,21 7.334.381,76 -2,02 2.252.229,74 2.106.914,99 -6,45  

. GERDAU MET (N1) 6.636.623,13 7.309.293,11 10,13 1.996.697,49 2.099.707,88 5,15 X 

. QUALICORP (NM) 6.286.899,66 6.895.355,69 9,67 1.891.479,53 1.980.797,93 4,72  

. COPEL (N1) 6.694.587,39 6.761.491,96 0,99 2.014.136,65 1.942.343,50 -3,56 X 

. MRV (NM) 7.217.269,87 6.662.095,26 -7,69 2.171.391,14 1.913.790,26 -11,86  

 COPASA (NM) 6.094.189,19 6.388.251,56 4,82 1.833.500,57 1.835.124,40 0,08  

. SANEPAR (N2) 6.357.137,88 6.353.779,65 -0,05 1.912.611,43 1.825.221,81 -4,56  

. IGUATEMI (NM) 6.933.770,55 6.305.033,33 -9,06 2.086.097,40 1.811.218,68 -13,17  

 SAO MARTINHO (NM) 6.381.118,60 6.180.912,37 -3,13 1.919.826,28 1.775.563,00 -7,51  

 ELETROPAULO (NM) 2.988.761,82 5.716.467,18 91,26 899.200,26 1.642.143,91 82,62  

. ECORODOVIAS (NM) 4.888.616,95 5.559.055,85 13,71 1.470.791,55 1.596.925,07 8,57  

. CYRELA REALT (NM) 6.112.067,40 5.556.424,91 -9,09 1.838.879,41 1.596.169,29 -13,19  

 CESP (N1) 4.923.578,83 5.407.850,73 9,83 1.481.310,20 1.553.489,05 4,87  

 TOTVS (NM) 4.772.022,91 5.300.407,26 11,07 1.435.713,01 1.522.624,25 6,05  

 ALUPAR (N2) 5.236.572,82 5.101.775,70 -2,57 1.575.477,71 1.465.564,25 -6,97  

. MARFRIG (NM) 3.690.402,14 4.920.536,19 33,33 1.110.296,09 1.413.500,39 27,30  

 AREZZO CO (NM) 4.537.665,34 4.755.796,43 4,80 1.365.204,08 1.366.176,33 0,07  

 MULTIPLUS (NM) 5.005.306,78 4.640.251,99 -7,29 1.505.898,90 1.332.984,40 -11,48  

 AES TIETE E (N2) 4.806.992,99 4.512.474,23 -6,12 1.446.234,13 1.296.278,25 -10,36  

 IOCHP-MAXION (NM) 3.821.706,43 4.231.154,02 10,71 1.149.800,36 1.215.464,66 5,71  

 LINX (NM) 3.364.135,13 3.716.505,02 10,47 1.012.135,25 1.067.623,74 5,48  
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 LIGHT S/A (NM) 2.763.306,51 3.577.003,41 29,44 831.369,67 1.027.549,74 23,59  

 MARCOPOLO (N2) 3.352.045,13 3.491.250,35 4,15 1.008.497,84 1.002.915,85 -0,55  

 ALIANSCE (NM) 3.807.380,60 3.489.085,20 -8,35 1.145.490,28 1.002.293,87 -12,50  

 EZTEC (NM) 3.808.241,15 3.316.535,84 -12,91 1.145.749,19 952.726,39 -16,84  

 CIA HERING (NM) 3.340.452,61 3.091.213,41 -7,46 1.005.010,11 887.999,03 -11,64  

 RANDON PART (N1) 2.770.821,82 2.759.845,22 -0,39 833.630,73 792.808,37 -4,89  

 SER EDUCA (NM) 2.777.628,12 2.304.279,20 -17,04 835.678,48 661.939,96 -20,79  

 MINERVA (NM) 1.692.791,73 1.833.671,36 8,32 509.294,10 526.750,56 3,42  

 MOVIDA (NM) 1.539.274,34 1.718.607,27 11,65 463.106,79 493.696,61 6,60  

 WIZ S.A. (NM) 1.774.970,83 1.592.676,53 -10,27 534.018,54 457.521,05 -14,32  

 VALID (NM) 1.296.295,00 1.303.417,50 0,54 390.003,91 374.426,91 -3,99  

 GAFISA (NM) 456.530,72 527.248,23 15,49 137.352,04 151.460,24 10,27 X 

 Subtotal (cias do Ibovespa) 2.965.390.191,59 2.961.894.507,91 -0,11 892.168.659,84 850.850.164,58 -4,63  

 Subtotal (cias do IBrX-100) 3.195.961.394,28 3.190.671.951,69 -0,16 961.538.418,16 916.570.035,82 -4,67  

 Total de Empresas (341) 3.542.550.631,45 3.570.309.416,66 0,78 1.065.813.415,81 1.025.626.789,43 (3,77) 2.312.627.655,38 

        65% 

Total IBX: Valor de Mercado das empresas da carteira teórica do IBX      

Total Ibovespa: Valor de Mercado das empresas da carteira teórica do Ibovespa (somente empresas com o sinal (.) à 
esquerda) 

  

(NM) - Novo Mercado        

(N1) - Companhias do Nível 1 de governança corporativa.      

(N2) - Companhias do Nível 2 de governança corporativa.      

Fonte: B3 Ibovespa, 03-04/2018. 
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ANEXO E – EMPRESAS LISTADAS IBOVESPA E IGC (GOVERNANÇA 
CORPORATIVA) – FONTE: B3 

 

Os índices da Bovespa utilizam procedimentos e regras constantes do Manual de 
Definições e Procedimentos dos Índices da B3 (Antiga BM&F Bovespa). 

O IBOVESPA é o principal indicador de desempenho das ações negociadas na B3 e 
reúne as empresas mais importantes do mercado de capitais brasileiro. Foi criado em 1968 e, 
ao longo desses 50 anos, consolidou-se como referência para investidores ao redor do mundo. 

Reavaliado a cada quatro meses, o índice é resultado de uma carteira teórica de ativos. 
É composto pelas ações e units de companhias listadas na B3 que atendem aos critérios 
descritos na sua metodologia, correspondendo a cerca de 80% do número de negócios e do 
volume financeiro do nosso mercado de capitais. 

O IGC (índice de governança corporativa) é resultado de uma carteira teórica de ativos, 
elaborado de acordo com os critérios estabelecidos nesta metodologia. 

O objetivo do IGC é ser o indicador do desempenho médio das cotações dos ativos de 
empresas listadas nos Níveis 1, 2 e Novo Mercado da B3. O IGC é um índice de retorno total 
conforme Manual de Definições e Procedimentos dos Índices. 

O IGC é composto de ações e units exclusivamente de ações de companhias listadas 
na B3 que atendem aos critérios e padrões estabelecidos de listagem nos Niveis N1, N2 e NM. 

Não estão incluídos nesse universo BDRs e ativos de companhias em recuperação 
judicial ou extrajudicial, regime especial de administração temporária, intervenção ou que 
sejam negociados em qualquer outra situação especial de listagem. 

 

IBOVESPA: 66 Ações Listadas referente a Grupos Empresariais e sua participação: 
Base: 06/2019 

Código  Ação Tipo Qtde. Teórica Part. 
(%) 

Quantidade Total   59.396.909.800 100 
ITUB4 ITAUUNIBANCO PN ED N1 4.718.960.710 10,25 
VALE3 VALE ON NM 3.147.736.916 9,77 
BBDC4 BRADESCO PN EJ N1 3.873.597.664 8,72 
PETR4 PETROBRAS PN N2 4.332.323.046 7,11 
PETR3 PETROBRAS ON N2 2.708.734.869 4,87 
ABEV3 AMBEV S/A ON 4.342.636.342 4,66 
B3SA3 B3 ON EJ NM 2.044.215.807 4,59 
BBAS3 BRASIL ON NM 1.331.530.017 4,30 
ITSA4 ITAUSA PN N1 4.492.854.927 3,47 
LREN3 LOJAS RENNER ON EJ NM 778.042.663 2,20 
JBSS3 JBS ON NM 1.603.247.593 2,04 
BBDC3 BRADESCO ON EJ N1 904.516.682 1,81 
SUZB3 SUZANO S.A. ON NM 751.848.759 1,48 
BRFS3 BRF SA ON NM 811.139.545 1,44 
RAIL3 RUMO S.A. ON NM 1.115.172.704 1,39 
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RENT3 LOCALIZA ON EJ NM 561.023.808 1,38 
UGPA3 ULTRAPAR ON NM 1.085.159.631 1,31 
BBSE3 BBSEGURIDADE ON NM 671.584.112 1,30 
VIVT4 TELEF BRASIL PN EJ 415.131.868 1,23 
EQTL3 EQUATORIAL ON NM 198.163.464 1,09 
SANB11 SANTANDER BR UNT 372.112.887 1,01 
KROT3 KROTON ON NM 1.470.274.625 0,97 
RADL3 RAIADROGASIL ON EJ NM 211.224.469 0,96 
WEGE3 WEG ON EJ NM 740.453.283 0,95 
CCRO3 CCR SA ON NM 1.115.695.556 0,91 
GGBR4 GERDAU PN N1 987.996.350 0,90 
PCAR4 P.ACUCAR-CBD PN EJ N1 155.389.579 0,88 
SBSP3 SABESP ON NM 305.385.123 0,87 
CMIG4 CEMIG PN N1 969.719.162 0,86 
EMBR3 EMBRAER ON NM 735.864.045 0,86 
MGLU3 MAGAZ LUIZA ON NM 67.597.600 0,86 
AZUL4 AZUL PN N2 316.666.637 0,82 
IRBR3 IRBBRASIL RE ON NM 134.759.156 0,80 
BRML3 BR MALLS PAR ON NM 839.974.219 0,72 
HYPE3 HYPERA ON NM 396.959.288 0,71 
LAME4 LOJAS AMERIC PN N1 686.775.763 0,68 
EGIE3 ENGIE BRASIL ON NM 254.813.849 0,66 
CSNA3 SID NACIONAL ON 630.161.054 0,63 
NATU3 NATURA ON NM 172.485.909 0,58 
KLBN11 KLABIN S/A UNT N2 591.009.862 0,58 
ELET3 ELETROBRAS ON N1 269.667.840 0,57 
TIMP3 TIM PART S/A ON NM 807.711.660 0,56 
BRKM5 BRASKEM PNA N1 264.632.416 0,56 
ESTC3 ESTACIO PART ON NM 300.112.915 0,52 
BRDT3 PETROBRAS BR ON NM 334.937.500 0,50 
ELET6 ELETROBRAS PNB N1 225.964.766 0,49 
CIEL3 CIELO ON EJ NM 1.118.386.806 0,45 
MULT3 MULTIPLAN ON EJ N2 267.482.247 0,45 
CVCB3 CVC BRASIL ON NM 147.088.800 0,44 
BRAP4 BRADESPAR PN N1 222.108.601 0,44 
CSAN3 COSAN ON NM 155.785.693 0,43 
FLRY3 FLEURY ON NM 306.936.057 0,39 
TAEE11 TAESA UNT N2 218.568.280 0,36 
MRVE3 MRV ON NM 292.037.854 0,34 
ENBR3 ENERGIAS BR ON NM 295.342.982 0,33 
BTOW3 B2W DIGITAL ON NM 167.767.522 0,33 
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QUAL3 QUALICORP ON NM 237.835.371 0,33 
CYRE3 CYRELA REALT ON NM 261.043.342 0,33 
USIM5 USIMINAS PNA N1 513.629.423 0,28 
GOLL4 GOL PN N2 133.111.745 0,26 
GOAU4 GERDAU MET PN N1 570.896.065 0,25 
IGTA3 IGUATEMI ON NM 86.705.835 0,24 
MRFG3 MARFRIG ON NM 402.731.780 0,15 
VVAR3 VIAVAREJO ON NM 499.769.567 0,15 
SMLS3 SMILES ON NM 58.691.428 0,15 
ECOR3 ECORODOVIAS ON NM 195.023.762 0,13 

 
 

IGC: 191 Ações Listadas referente a Grupos Empresariais e sua participação, sendo que 
as 5 (cinco) ações mais relevantes de acordo com a participação no índice, foram 
consideradas IGC TOP 5: Base: 06/2019  

Código  Ação Tipo Qtde. Teórica Part. (%) 

Quantidade Total   108.091.710.435 100,00 
VALE3 VALE ON NM 6.295.473.832 11,20 
PETR4 PETROBRAS PN N2 6.498.484.569 6,12 
ITUB4 ITAUUNIBANCO PN ED N1 4.718.960.710 5,87 
B3SA3 B3 ON EJ NM 4.088.431.614 5,26 
BBDC4 BRADESCO PN EJ N1 3.873.597.664 5,00 
BBAS3 BRASIL ON NM 2.663.060.034 4,93 
PETR3 PETROBRAS ON N2 4.063.102.303 4,19 
LREN3 LOJAS RENNER ON EJ NM 1.556.085.326 2,52 
JBSS3 JBS ON NM 3.206.495.186 2,34 
ITSA4 ITAUSA PN N1 4.492.854.927 1,99 
SUZB3 SUZANO S.A. ON NM 1.503.697.518 1,70 
BRFS3 BRF SA ON NM 1.622.279.090 1,64 
RAIL3 RUMO S.A. ON NM 2.230.345.408 1,59 
RENT3 LOCALIZA ON EJ NM 1.122.047.616 1,58 
UGPA3 ULTRAPAR ON NM 2.170.319.262 1,50 
BBSE3 BBSEGURIDADE ON NM 1.343.168.224 1,49 
BBDC3 BRADESCO ON EJ N1 1.139.475.740 1,30 
EQTL3 EQUATORIAL ON NM 396.326.928 1,25 
KROT3 KROTON ON NM 2.940.549.250 1,11 
RADL3 RAIADROGASIL ON EJ NM 422.448.938 1,10 
WEGE3 WEG ON EJ NM 1.480.906.566 1,08 
CCRO3 CCR SA ON NM 2.231.391.112 1,05 
SBSP3 SABESP ON NM 610.770.246 0,99 
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EMBR3 EMBRAER ON NM 1.471.728.090 0,98 
MGLU3 MAGAZ LUIZA ON NM 135.195.200 0,98 
IRBR3 IRBBRASIL RE ON NM 269.518.312 0,91 
BRML3 BR MALLS PAR ON NM 1.679.948.438 0,83 
HYPE3 HYPERA ON NM 793.918.576 0,82 
GNDI3 INTERMEDICA ON NM 573.934.076 0,79 
EGIE3 ENGIE BRASIL ON NM 509.627.698 0,76 
AZUL4 AZUL PN N2 474.999.955 0,71 
NATU3 NATURA ON NM 344.971.818 0,67 
TIMP3 TIM PART S/A ON NM 1.615.423.320 0,65 
ESTC3 ESTACIO PART ON NM 600.225.830 0,60 
ENGI11 ENERGISA UNT N2 376.064.154 0,60 
CRFB3 CARREFOUR BR ON NM 769.162.846 0,58 
BRDT3 PETROBRAS BR ON NM 669.875.000 0,58 
SULA11 SUL AMERICA UNT N2 431.525.364 0,56 
ENEV3 ENEVA ON NM 629.980.998 0,52 
CIEL3 CIELO ON EJ NM 2.236.773.612 0,52 
GGBR4 GERDAU PN N1 987.996.350 0,52 
BPAC11 BTGP BANCO UNT N2 291.130.390 0,51 
PCAR4 P.ACUCAR-CBD PN EJ N1 155.389.579 0,51 
CVCB3 CVC BRASIL ON NM 294.177.600 0,50 
KLBN11 KLABIN S/A UNT N2 886.514.793 0,50 
CMIG4 CEMIG PN N1 969.719.162 0,49 
CSAN3 COSAN ON NM 311.571.386 0,49 
TOTS3 TOTVS ON NM 322.525.934 0,49 
ITSA3 ITAUSA ON N1 1.061.353.293 0,48 
FLRY3 FLEURY ON NM 613.872.114 0,45 
ITUB3 ITAUUNIBANCO ON ED N1 387.544.443 0,41 
HAPV3 HAPVIDA ON NM 292.065.842 0,40 
MRVE3 MRV ON NM 584.075.708 0,39 
LAME4 LOJAS AMERIC PN N1 686.775.763 0,39 
ENBR3 ENERGIAS BR ON NM 590.685.964 0,38 
MULT3 MULTIPLAN ON EJ N2 401.223.370 0,38 
BTOW3 B2W DIGITAL ON NM 335.535.044 0,38 
QUAL3 QUALICORP ON NM 475.670.742 0,38 
CYRE3 CYRELA REALT ON NM 522.086.684 0,37 
CPFE3 CPFL ENERGIA ON NM 340.419.562 0,36 
BKBR3 BK BRASIL ON NM 451.318.892 0,35 
TRPL4 TRAN PAULIST PN N1 395.801.044 0,34 
PSSA3 PORTO SEGURO ON EJ NM 188.626.388 0,34 
ODPV3 ODONTOPREV ON EJ NM 529.987.266 0,33 
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ELET3 ELETROBRAS ON N1 269.667.840 0,33 
LINX3 LINX ON NM 263.762.112 0,32 
BRKM5 BRASKEM PNA N1 264.632.416 0,32 
TAEE11 TAESA UNT N2 327.852.420 0,31 
CSMG3 COPASA ON EJ NM 125.939.472 0,29 
ELET6 ELETROBRAS PNB N1 225.964.766 0,28 
IGTA3 IGUATEMI ON NM 173.411.670 0,27 
SAPR11 SANEPAR UNT EJ N2 100.495.767 0,27 
HGTX3 CIA HERING ON NM 250.538.588 0,26 
BRAP4 BRADESPAR PN N1 222.108.601 0,25 
SAPR4 SANEPAR PN EJ N2 503.735.130 0,25 
LCAM3 LOCAMERICA ON EJ NM 144.693.262 0,24 
MDIA3 M.DIASBRANCO ON NM 170.183.704 0,23 
GOLL4 GOL PN N2 199.667.617 0,22 
DTEX3 DURATEX ON NM 546.735.672 0,22 
MYPK3 IOCHP-MAXION ON NM 273.337.162 0,21 
ALUP11 ALUPAR UNT N2 226.440.904 0,20 
SMTO3 SAO MARTINHO ON NM 291.014.606 0,20 
STBP3 SANTOS BRP ON NM 1.324.420.534 0,20 
TIET11 AES TIETE E UNT N2 446.828.073 0,18 
MRFG3 MARFRIG ON NM 805.463.560 0,17 
VVAR3 VIAVAREJO ON NM 999.539.134 0,17 
ALSC3 ALIANSCE ON NM 202.155.844 0,17 
CESP6 CESP PNB N1 182.017.689 0,17 
CPLE6 COPEL PNB N1 101.013.662 0,17 
SMLS3 SMILES ON NM 117.382.856 0,17 
BRSR6 BANRISUL PNB N1 202.532.835 0,17 
TEND3 TENDA ON NM 198.394.408 0,16 
USIM5 USIMINAS PNA N1 513.629.423 0,16 
CMIG3 CEMIG ON N1 238.971.791 0,15 
ARZZ3 AREZZO CO ON EJ NM 88.274.612 0,15 
ECOR3 ECORODOVIAS ON NM 390.047.524 0,14 
GRND3 GRENDENE ON NM 538.212.934 0,14 
GOAU4 GERDAU MET PN N1 570.896.065 0,14 
ALPA4 ALPARGATAS PN N1 188.053.404 0,13 
LIGT3 LIGHT S/A ON NM 195.258.950 0,13 
PRIO3 PETRORIO ON NM 239.777.700 0,13 
EVEN3 EVEN ON NM 410.560.574 0,12 
POMO4 MARCOPOLO PN EJ N2 867.536.694 0,12 
SLCE3 SLC AGRICOLA ON NM 186.574.332 0,11 
RLOG3 COSAN LOG ON NM 172.348.220 0,11 
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SEER3 SER EDUCA ON NM 117.174.214 0,10 
EZTC3 EZTEC ON NM 112.837.628 0,10 
TUPY3 TUPY ON NM 131.895.030 0,09 
LAME3 LOJAS AMERIC ON N1 199.174.900 0,09 
MEAL3 IMC S/A ON NM 314.066.448 0,09 
BRPR3 BR PROPERT ON NM 235.551.448 0,08 
CAML3 CAMIL ON EJ NM 320.389.878 0,08 
BIDI4 BANCO INTER PN EJ N1 37.086.723 0,08 
OMGE3 OMEGA GER ON NM 90.912.470 0,08 
BEEF3 MINERVA ON NM 272.897.912 0,07 
MOVI3 MOVIDA ON EJ NM 144.696.914 0,07 
VLID3 VALID ON NM 138.075.734 0,07 
ABCB4 ABC BRASIL PN N2 109.549.063 0,07 
ENAT3 ENAUTA PART ON NM 148.110.230 0,07 
LEVE3 METAL LEVE ON NM 76.985.038 0,07 
TGMA3 TEGMA ON NM 64.013.558 0,06 
PMAM3 PARANAPANEMA ON NM 81.452.432 0,06 
PARD3 IHPARDINI ON EJ NM 90.113.192 0,06 
LOGG3 LOG COM PROP ON NM 85.891.366 0,06 
BPAN4 BANCO PAN PN N1 189.142.301 0,06 
CLSC4 CELESC PN N2 34.215.220 0,06 
DIRR3 DIRECIONAL ON NM 151.168.630 0,06 
OFSA3 OUROFINO S/A ON NM 47.141.666 0,06 
USIM3 USIMINAS ON N1 161.021.802 0,06 
WIZS3 WIZ S.A. ON NM 153.613.850 0,06 
SCAR3 SAO CARLOS ON NM 51.590.606 0,06 
RAPT4 RANDON PART PN N1 179.922.500 0,06 
CNTO3 CENTAURO ON NM 107.438.018 0,05 
JSLG3 JSL ON NM 104.065.876 0,05 
MILS3 MILLS ON NM 223.930.022 0,05 
AALR3 ALLIAR ON NM 89.396.636 0,04 
ANIM3 ANIMA ON NM 66.778.618 0,04 
LLIS3 LE LIS BLANC ON NM 51.600.184 0,04 
SSBR3 SIERRABRASIL ON NM 40.342.930 0,04 
AGRO3 BRASILAGRO ON NM 60.981.496 0,04 
CPLE3 COPEL ON N1 21.703.707 0,04 
VULC3 VULCABRAS ON NM 149.370.582 0,03 
LPSB3 LOPES BRASIL ON NM 186.723.432 0,03 
AMAR3 LOJAS MARISA ON NM 106.148.850 0,03 
FESA4 FERBASA PN N1 38.812.100 0,03 
POMO3 MARCOPOLO ON EJ N2 252.553.840 0,03 
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BRAP3 BRADESPAR ON N1 26.480.417 0,03 
ELPL3 ELETROPAULO ON NM 16.266.704 0,03 
JHSF3 JHSF PART ON NM 266.955.458 0,03 
PFRM3 PROFARMA ON NM 174.999.556 0,02 
ROMI3 INDS ROMI ON NM 57.249.618 0,02 
SQIA3 SINQIA ON NM 17.242.830 0,02 
CCPR3 CYRE COM-CCP ON NM 52.569.908 0,02 
PTBL3 PORTOBELLO ON NM 145.971.342 0,02 
TRIS3 TRISUL ON NM 87.086.052 0,02 
HBOR3 HELBOR ON NM 360.540.366 0,02 
FRAS3 FRAS-LE ON N1 105.169.972 0,02 
GFSA3 GAFISA ON NM 79.694.516 0,02 
BRKM3 BRASKEM ON N1 12.907.077 0,02 
TCSA3 TECNISA ON NM 343.286.784 0,02 
SGPS3 SPRINGS ON NM 46.817.282 0,02 
BBRK3 BR BROKERS ON NM 70.961.876 0,01 
LOGN3 LOG-IN ON NM 34.300.494 0,01 
SHOW3 TIME FOR FUN ON NM 70.463.480 0,01 
GOAU3 GERDAU MET ON N1 47.814.600 0,01 
APER3 ALPER S.A. ON NM 10.975.838 0,01 
BSEV3 BIOSEV ON NM 122.326.798 0,01 
EUCA4 EUCATEX PN N1 56.493.469 0,01 
TECN3 TECHNOS ON NM 126.160.414 0,01 
CARD3 CSU CARDSYST ON EJ NM 33.854.840 0,01 
GGBR3 GERDAU ON N1 17.192.658 0,01 
ALPA3 ALPARGATAS ON N1 11.390.682 0,01 
RDNI3 RNI ON NM 30.358.258 0,01 
TESA3 TERRA SANTA ON NM 13.240.964 0,01 
UCAS3 UNICASA ON NM 56.608.676 0,01 
RAPT3 RANDON PART ON N1 21.308.966 0,01 
CESP3 CESP ON N1 5.270.139 0,01 
PINE4 PINE PN N2 46.558.497 0,00 
POSI3 POSITIVO TEC ON NM 48.242.996 0,00 
RNEW11 RENOVA UNT N2 6.095.487 0,00 
RSID3 ROSSI RESID ON NM 25.784.424 0,00 
RNEW4 RENOVA PN N2 12.142.204 0,00 
CRDE3 CR2 ON NM 4.007.298 0,00 
FJTA4 FORJA TAURUS PN N2 21.218.154 0,00 
RNEW3 RENOVA ON N2 6.095.487 0,00 
FJTA3 FORJA TAURUS ON N2 5.443.246 0,00 
GSHP3 GENERALSHOPP ON NM 38.471.000 0,00 
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CCXC3 CCX CARVAO ON NM 1.489.592 0,00 
CPRE3 CPFL RENOVAV ON NM 581.732 0,00 
IDVL4 INDUSVAL PN N2 3.779.226 0,00 
LIQO3 LIQ ON NM 22.018.824 0,00 

 

 

 


