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RESUMO 

 

 

Os efeitos dos diferentes graus de concentração do controle e de governança corporativa das 

empresas no desempenho das ações têm crescido em interesse no Brasil. Este estudo utiliza a 

concentração do poder de voto e um índice de governança corporativa para analisar se há 

impacto destes fatores na liquidez das ações, o que poderia ser um canal de sua influência nos 

diferenciais de retorno. Becht (1999) conclui que maior concentração de controle reduz a 

liquidez, Attig el al. (2006) argumentam que a separação do poder de voto e do direito sobre o 

fluxo de caixa levam à redução da qualidade de informações e expropriação de minoritários, 

reduzindo a liquidez das ações, e Chung, Elder e Kim (2010) concluem que melhoria da 

governança interna tem impacto positivo na liquidez. Os resultados obtidos neste estudo 

sugerem que, para uma amostra de empresas brasileiras, o indicador de governança 

corporativa não influencia a liquidez com significância estatística. A maior liquidez das ações 

está em empresas com concentração de controle entre 30% e 50%, com menores preços de 

negociação, abertura de capital recente e/ou listadas no Novo Mercado. 

 

 

Palavras Chave: concentração do controle, poder de voto, governança corporativa, liquidez 

das ações, diferenciais de retorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

The effects of different degrees of control concentration and corporate governance on stock 

returns have rising interest in Brazil. This study makes use of the voting power concentration 

and of a corporate governance index to examine whether these factors affect stock liquidity, 

which can be the channel of influence in excess returns. Becht (1999) concluded that 

concentration of voting power reduces liquidity, Attig el al. (2006) argue that deviations 

between ultimate control and ownership result in reduced quality of information and 

extraction of value from minority shareholders, reducing liquidity, and Chung, Elder and Kim 

(2010) concluded that better corporate governance positively impacts liquidity. The statistical 

results of this study suggest that, for a sample of Brazilian companies, the corporate 

governance index does not affect liquidity. Superior liquidity is found when concentration of 

voting power is between 30% and 50%, with lower share prices, recently listed and on the 

Novo Mercado segment. 

 

 

Keywords: concentration of control, voting power, corporate governance, stock liquidity, 

excess returns. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A teoria das finanças corporativas tem a questão da valorização de ativos em seu cerne. 

Segundo Damodaran (2002) ativos financeiros são adquiridos como função dos fluxos de 

caixa futuros esperados deles, descontados por um custo de capital, levando em conta o valor 

do dinheiro no tempo e os riscos envolvidos na realização do valor deste ativo.  

 

No mercado acionário, uma vez que as ações das empresas podem ser vistas como uma 

moeda que comanda tanto o fluxo de caixa dos investidores quanto seus direitos de controle, a 

“negociabilidade” desta moeda tem papel fundamental na avaliação (valuation), governança e 

desempenho da empresa (Fang, Noe e Tice, 2009). Assim, os investidores buscam ações que 

possam transformar em caixa no momento pretendido. 

 

Tanto o racional teórico quanto estudos empíricos relacionam fortemente a liquidez das ações 

com seu desempenho. A liquidez pode ser vista como um componente adicional de risco 

dentro do cálculo do custo de capital. Desta forma, uma empresa pode reduzir o seu custo de 

capital e aumentar o preço de suas ações ao aplicar políticas que aumentem a liquidez destes 

papéis – independentemente de qualquer modificação nos fundamentos da empresa, de seu 

mercado ou de sua indústria (Amihud e Mendelson, 1986). 

 

Do lado das empresas, a demanda por mais capital e com menor custo para viabilizar os 

investimentos necessários ao crescimento leva à busca por atração de investidores, o que está 

diretamente conectado às políticas e práticas de proteção dos seus direitos na busca pelos seus 

interesses. Entretanto, os interesses dos administradores (agentes) podem ser distintos dos 

interesses dos acionistas (principal), criando os chamados “conflitos de agência”.  Este 

potencial conflito torna necessário um monitoramento dos administradores pelos acionistas, 

cujo objetivo é assegurar que estejam maximizando o valor da empresa ao invés de seus 

interesses pessoais. Os chamados “custos de agência” incluem a criação de mecanismos de 

governança que monitoram as ações dos administradores e seus incentivos (Brealey, Myers e 

Allen, 2008). 

 

Por interesse dos mercados e agentes, a governança corporativa tem crescido como tema de 

preocupação internacional. Casos como Enron e WorldCom causaram o convencimento de 

que os sistemas de governança corporativa precisavam ser reformados, o que resultou na 
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criação de leis como a Sarbaney-Oxley (“SOX”) em 2002 nos Estados Unidos. Entre outras 

mudanças, a SOX aumentou responsabilidades de Conselheiros independentes, presidentes 

(CEO’s) e diretores financeiros (CFO’s) e criou mecanismos para tentar evitar relatórios 

financeiros e informações enganosas (Moreiras, 2010). 

 

A assimetria de informação, que pode ocorrer entre administradores e acionistas ou mesmo 

entre acionistas controladores e minoritários, é freqüentemente citada como um dos principais 

problemas a serem resolvidos. Informação é ingrediente chave do processo de avaliação das 

empresas. “Para que possa ser mantida uma eficiência relativa do mercado de capitais, as 

informações a respeito das empresas devem ser disseminadas o mais amplamente possível, de 

forma que possam viabilizar a tomada de decisão dos investidores” (Rocha e  Procianoy, 

2004, p. 170). 

 

A assimetria de informação ocorre quando o acesso às informações públicas tem menor nível 

ou tempo relativamente maior em comparação aos administradores e controladores, que 

podem tirar vantagem deste privilégio. Acionistas que não compõe o bloco de controle podem 

incorrer, portanto, em custos adicionais de monitoria para ter acesso a informações relevantes 

à sua decisão, caso não haja proteção e equidade com relação a este acesso. 

 

Akerloff (1970), em seu artigo “The market for lemons: quality uncertainty and the market 

mechanism”, modela os efeitos da assimetria de informação entre os agentes. Um agente (o 

vendedor) tem conhecimento sobre o produto negociado enquanto outro agente (o comprador) 

tem menos informação sobre sua qualidade e, como conseqüência, não consegue distinguir 

entre produtos de boa qualidade e de má qualidade – os “limões” (lemons) – colocando preços 

médios mais baixos para sua compra. Isto reduz o potencial de compra a preços justos para os 

bons produtos, aumentando o percentual de “limões” no mercado. Está criado o problema de 

seleção adversa – em um mercado no qual a informação é custosa ou inacessível, bens de boa 

qualidade são mais escassos, dominando produtos ruins. 

 

Entretanto, a redução da assimetria de informação pode levar a contrapartidas: a uniformidade 

das informações pode levar a menores incentivos para grandes investidores monitorarem, 

piorando a governança e/ou reduzindo sua participação no papel (Maug, 1998), podendo levar 

a piora no controle da administração e redução no valor da firma (Bonton e Von Thadden, 

1998). Adicionalmente, os custos incrementais relacionados à maior proteção dos minoritários 
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e mais acesso à informação podem prejudicar a redução do custo de capital ocasionada pelo 

aumento da liquidez (Leuz e Verrecchia, 2000).  

 

No Brasil, maior governança corporativa – seja regulatória, seja voluntária – pode ser 

associada a aumentos de liquidez? O objetivo deste trabalho é analisar os efeitos da 

concentração do controle e da governança corporativa sobre a liquidez das ações do mercado 

acionário brasileiro.  

 

As hipóteses utilizadas são: (a) há uma relação negativa entre o percentual de ações 

vinculadas a blocos de controle e a liquidez; e (b) há uma relação positiva entre a qualidade de 

governança corporativa interna adotada pelas empresas e a liquidez de suas ações. 

 

A metodologia utilizada é semelhante à de Becht (1999) e Attig et al. (2006) na regressão 

sobre concentração versus liquidez, e semelhante à de Chung, Elder e Kim (2010) na 

regressão sobre governança corporativa versus liquidez, com pequenas alterações no índice de 

governança e nos indicadores de liquidez utilizados.  

 

Este trabalho está organizado da seguinte forma: a revisão da literatura começa mostrando 

estudos sobre os efeitos da liquidez no custo de capital e retorno das ações, justificando a 

importância de analisar a liquidez das ações de empresas brasileiras. Em seguida, a revisão da 

literatura menciona estudos sobre a concentração do controle e governança corporativa – 

estruturas de mercado, padrões de governança e assimetria de informação – e seus efeitos na 

liquidez. A terceira seção descreve as amostras, a quarta seção explica a metodologia 

utilizada, a quinta descreve os resultados obtidos, para concluir o trabalho na seção seis.  
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2. LITERATURA 

 

Os canais e efeitos da governança corporativa na propensão dos investidores por financiar as 

empresas e os impactos no desempenho das ações foram algumas vezes estudados. 

 

 Shleifer e Vishny (1997) estudam abordagens e os efeitos de diferentes formas de governança 

nas empresas, partindo da perspectiva da agência, com os investidores buscando assegurar 

seus retornos dentro de vários graus de concentração, enquanto Tirole (2001) apresenta a 

análise econômica vigente e questões sobre a geração de valor ao acionista para discutir 

custos e benefícios de métodos de proteção ao minoritário.  

 

Já Gompers, Ishii e Metrick (2003) constroem um índice de governança e regridem 

diretamente contra o retorno. Sem analisar seus canais de atuação, encontram retornos 

anormais para empresas com maiores níveis de direitos dos acionistas. Mostram também que 

empresas com menor proteção aos acionistas exibem menor margem de lucro e crescimento 

mais lento.  

 

 

2.1 Os efeitos econômicos da liquidez das ações. 

 

Os agentes econômicos, na média, são avessos ao risco, requerem maiores retornos para 

investimentos com maior risco – prêmio pelo risco – e embutem o risco de liquidez no custo 

de capital utilizado para medir seu retorno (Amihud e Mendelson, 2000). Adicionalmente, a 

adição de conteúdo informacional que a liquidez fornece sobre o preço da ação reduz a 

seleção adversa (Akerlof, 1970).  

 

Diamond e Verrecchia (1991) foram uns dos pioneiros e principais contribuintes na 

investigação sobre a relação da liquidez do ativo com seu preço corrente, bem como sobre o 

papel da divulgação de informações. Utilizando um modelo de expectativas racionais, 

estudaram as causas e conseqüências da liquidez no preço, especialmente a liquidez futura 

esperada impactando na taxa de retorno esperada – seu custo de capital. Utilizando market 

makers (“provedores de liquidez”) avessos ao risco, com capacidade limitada de tomar 

posições e esperando compensação via spread, examinaram o efeito de informações privadas 

no seu incentivo em prover volume de transações sem afetar o preço. Quanto mais um preço 
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se move em resposta a um grande volume negociado, menos líquido é seu mercado. Muita 

assimetria de informação leva ao afastamento de grandes investidores, causando redução no 

preço para suportar risco de liquidez futura. Portanto, redução da assimetria de informação 

seria benéfica para aumentar preço. Entretanto, a partir de certo ponto, maior nível de 

divulgação causaria saída de provedores de liquidez – já que teriam menos spread para 

possibilitar auferirem seus ganhos – causando redução do preço. Concluem que o preço 

máximo ocorre com certo grau de assimetria de informação. 

 

Leuz e Verrecchia (2000) estudaram empiricamente se a redução da assimetria de informação, 

causada pelo aumento no nível de divulgação, diminui o custo do capital. Comparando 

empresas da Alemanha, constatam que aquelas com padrão contábil de divulgação 

internacional (IAS ou US-GAAP) têm maior liquidez, medida pelo volume de negociações e 

menor spread compra-venda, que empresas com divulgação apenas no padrão contábil 

(GAAP) alemão. Controlam o efeito de listagem e outros fatores, como diferenças nas 

relações com investidores, para chegar a esta conclusão. De forma semelhante, mas 

reforçando maior importância da análise do bid-ask depth, Bloomfield e Wilks (2000) 

sugerem que demanda regulatória por maior grau de divulgação tende a aumentar a liquidez e 

preço das ações, com efeito mais relevante em momentos de maior incerteza sobre a demanda 

futura dos investidores. 

 

Amihud e Mendelson (1986) propõem que, para a valorização de ativos financeiros, além da 

taxa de juros livre de risco e do prêmio pelo risco, um “prêmio pela liquidez” também seja 

considerada dentro do custo de capital. Este prêmio compensaria os investidores pelos custos 

relacionados à compra ou venda destes ativos menos líquidos: (i) o spread compra-venda, que 

força a realização da compra ou da venda a preço distinto do desejado; (ii) o potencial 

impacto de grandes transações, forçando a compra ou venda a preço distinto do desejado; (iii) 

o custo oportunidade do tempo entre a oferta e a efetivação; (iv) taxas de corretagem e 

comissões. Como conseqüência, investidores devem exigir maior retorno para ações com 

menor liquidez. Amihud (2002) realiza um trabalho empírico sobre a relação entre o retorno e 

a liquidez ao longo do tempo e concluem que o excesso de retorno da ação é crescente com a 

iliquidez esperada – ou seja, menor liquidez esperada traz expectativa de maior retorno. 

 

As relações entre o prêmio pelo risco e o retorno num mercado competitivo, utilizando o 

CAPM (Capital Asset Pricing Model) foram utilizadas por Acharya e Pedersen (2005). 



16 
 

Apresentando um modelo teórico para explicar os efeitos do risco de liquidez no preço das 

ações, desenvolvem um arcabouço para explicar as evidências empíricas encontradas sobre 

esta relação. Em um modelo no qual os agentes avessos ao risco em uma economia de 

gerações sobrepostas (overlapping generations) negociam ações cuja liquidez varia 

randomicamente ao longo do tempo, derivam um “CAPM ajustado pela liquidez”.  

 

Ainda que exista o efeito, não há consenso sobre as causas do impacto da liquidez no preço 

das ações. Fang, Noe e Tice (2009) utilizam a relação entre o valor de mercado e o valor 

contábil (market-to-book ratio) como medida de desempenho e encontram que empresas com 

ações mais líquidas têm resultados melhores. Contudo, ao investigar as causas, apontam para 

a liquidez aumentando o conteúdo informacional sobre os preços de mercado e sobre a 

sensibilidade da compensação dos administradores. Não encontram impacto da liquidez na 

taxa de desconto e no retorno esperado. 

 

 

2.2 Concentração do Controle, Governança Corporativa, e o impacto na Liquidez das 

ações. 

 

Os impactos da estrutura de controle e da governança corporativa das empresas, incluindo o 

nível de divulgação de informações, apresentam divergências dependendo de cada mercado 

ou ambiente econômico, seja por regulamentação ou por decisão interna de cada empresa. 

Vários autores analisaram as relações da liquidez com a concentração das ações (Coffee, 

1991), incentivos para monitoria ou compensação da administração (Holmstrom e Tirole, 

1993), ambiente de proteção a investidores (Chung, 2006), governança interna e nível de 

divulgação (Bloomfield e Wilks, 2000). 

 

Pelo lado do ambiente econômico em que as empresas estão inseridas, as regulamentações 

dos mercados acionários podem trazer fatores determinantes para a liquidez das ações. Dentre 

estes fatores, podemos destacar os custos de transação, exigências do nível de divulgação 

sobre os detentores das ações, restrições à negociação com informações privilegiadas (insider 

trading), regulamentações de intermediários, e outras normas e regras de proteção aos 

investidores.  
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Bhide (1993) entende que o mercado americano tem maior liquidez em comparação com 

muitos mercados europeus devido às regulações mais fortes de proteção aos minoritários. 

Brockman e Chung (2003) apontam que um sistema econômico-legal com qualidade de 

proteção aos investidores, regras claras de direitos dos acionistas, contratos e poder para a 

implantação dos direitos, traz redução de assimetrias de informação, impulsionando a 

liquidez. Eles testam empiricamente esta hipótese usando o mercado acionário de Hong Kong, 

uma vez que ele permite comparar empresas listadas sobre diferentes ambientes de proteção 

aos investidores; encontram que os spreads entre a compra e venda (bid-ask spreads) são 

menores e a capacidade de ordens grandes de compra e venda sem impacto no preço (bid-ask 

depths) são maiores para empresas baseadas em Hong-Kong, onde a proteção a minoritários é 

maior, comparadas às baseadas na China continental. 

 

La Porta et al. (1998) estudam as leis de proteção ao investidor e sua aplicação em 49 países e 

concluem que aqueles países cujas leis são originadas do direito comum (common-law) 

protegem mais os investidores, seguidas pelos países escandinavos e países cujas leis são 

originadas do direito civil germânico. Países com tradição das leis oriundas do direito civil 

francês apresentam proteções fracas e pouca aplicação prática das leis. Também encontram 

uma relação negativa da proteção com a concentração das ações: países com proteção mais 

fraca apresentam maior concentração em suas empresas de capital aberto, o que seria a 

maneira encontrada pelos grandes investidores para proteger seu investimento. 

 

A concentração do controle pode ter contrapartidas com a liquidez. Algum grau de 

concentração melhoraria o monitoramento sobre a administração, favorecendo o valor da 

empresa (Shleifer e Vishny, 1986); mas o custo da assimetria de informação poderia reduzir a 

liquidez. Dispersão de controle aumentaria a liquidez e melhoraria a diversificação de risco, 

reduzindo o prêmio de liquidez e o custo de capital; mas aumentaria os custos de agência, 

podendo reduzir a governança. Segundo Bhide (1993), um modelo de forte proteção aos 

minoritários traz controle difuso e potencial passividade dos investidores sobre a gestão da 

empresa, pois o incentivo à “venda se não estiver satisfeito” pode ocasionar governança 

menos eficiente. 

 

Bolton e Von Thadden (1998) elaboraram um modelo para comparar os benefícios da liquidez 

com os benefícios que algum grau de concentração traz para o monitoramento da 

administração, trazendo um critério para a escolha da estrutura de controle. Maug (1998) 
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investiga a hipótese de que maior liquidez reduz o incentivo para monitorar por permitir 

venda da ação com maior facilidade.  Conclui que a facilitação à eventual necessidade de 

exercício de controle, gerada por maior liquidez, supera o incentivo à venda de ações quando 

há falhas da administração: com maior liquidez, os grandes investidores vão preferir se 

engajar em monitoria, pois os benefícios da “negociação informada” superam os custos de 

monitoria e reduzem o free-rider problem  (“problema do carona”).  

 

Becht (1999) analisa empiricamente a Alemanha e Bélgica – países com distintas 

regulamentações de proteção aos investidores e, por conseqüência, diferentes graus de 

concentração das ações (La Porta et al., 1998). Faz regressões do percentual de dispersão das 

ações contra a liquidez, medida pelo índice de giro total anual dividido pelo valor de mercado 

(market capitalization). Conclui que maior concentração reduz a liquidez. Sugere como 

soluções para melhorar liquidez sem prejudicar o monitoramento: (i) mecanismos que 

permitam concentração de poder de voto; (ii) separação do poder de voto e da concentração 

de ações; e (iii) quem concentrar voto tenha os incentivos adequados, evitando ser a 

administração via proxy voting. Attig et al. (2006) analisam as empresas do Canadá e 

argumentam que os direitos de voto discrepantes dos direitos ao caixa (ownership) leva à 

redução da qualidade de divulgação de informações, por interesse egoísta daqueles que 

concentram o controle, levando à redução da liquidez. 

 

Diamond (1985) analisa as conseqüências da divulgação voluntária e demonstra que seu 

aumento reduz a necessidade e incentivo de maior busca por informação privada, reduzindo 

assimetria de informação e gerando menos posições especulativas baseadas em informação 

privada.  

 

Não podemos estabelecer um consenso sobre se liquidez gera preferência pela negociação das 

ações (Bhide, 1993) ou pela melhora no monitoramento – uma vez que reduz os custos de 

adquirir maiores posições (Faure-Grimaud e Gromb, 2004). De qualquer maneira, entendendo 

que liquidez adiciona valor, estudar a relação entre a governança corporativa e liquidez é 

importante para encontrar o canal através do qual as atividades de fortalecimento da 

governança corporativa geram valor.  

 

Enquanto a maioria dos estudos teve foco em fatores externos à firma, como a proteção legal 

aos investidores e comparação entre diferentes ambientes regulatórios, ou em fatores 
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específicos como a qualidade da divulgação e a concentração do controle, Chung, Elder e 

Kim (2010) utilizaram um modelo regredindo índices de governança corporativa interna 

contra índices de liquidez, para estudar empiricamente esta relação. A suposição para o 

estabelecimento da hipótese é que maior qualidade da transparência financeira e 

administrativa reduz as assimetrias, gerando segurança para que os provedores de liquidez 

(market makers) reduzam os spreads e aumentem os depths, dando menor impacto de grandes 

transações no preço.  

 

Bardedo, Silva e Leal (2009) citam que nos países da América Latina o uso ilegal de 

informação privilegiada costuma permanecer impune, provocando a seleção adversa nos 

investidores com receio de prejuízo na transação. Os diferentes índices de Governança da 

Bovespa oferecem uma oportunidade para seu estudo no Brasil. A conclusão é que níveis 

mais altos de governança apresentam menor probabilidade de operação com informação (PIN) 

dentro de níveis similares de liquidez. 

 

Quando comparado ao mercado acionário norte-americano e ao mercado de outros países 

cujas leis têm origem no direito comum, ou mesmo países cujas leis têm origem no direito 

civil germânico ou escandinavos, as companhias brasileiras geralmente possuem uma 

estrutura de propriedade mais concentrada – como acontece nos países de leis com origem no 

direito civil francês – em conformidade com a conclusão de La Porta et al. (1998). É 

freqüente a presença de um acionista fundador-controlador, atuando diretamente como 

executivo principal ou indicando pessoas de sua confiança (Silveira, 2010). 

 

A governança corporativa e a liquidez têm evoluído fortemente no Brasil desde o final dos 

anos 1990, com demanda crescente por parte das instituições e investidores. Os principais 

fatos que marcaram sua recente evolução no Brasil (segundo o Instituto Brasileiro de 

Governança Corporativa (IBGC)) foram: 

 

 1999 – Criação do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa e publicação do 

primeiro código sobre governança corporativa; 

 2000 – Lançamento pela Bovespa dos segmentos diferenciados de governança 

corporativa; Novo Mercado, Nível 1 e Nível 2; 

 2001 – Segunda reforma da Lei das S.As.; criação pela Bovespa do Índice de 

Governança Corporativa (IGC); 
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 2002 – A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) lança cartilha com o tema 

Governança; aprovação da Lei Sarbanes-Oxley nos EUA, em resposta a escândalos 

corporativos envolvendo grandes empresas do país; 

 2004 – Retomada do movimento de Ofertas Públicas Iniciais no Brasil; 

 2005 – Primeira oferta de empresa amplamente dispersa no Brasil; 

 2009 – Ostrom e Williamson ganham o Nobel de Economia por estudos relacionados 

à governança. 

 

O Índice de Ações com Governança Corporativa Diferenciada (IGC), criado pela Bovespa em 

2001, teve como objetivo medir o desempenho de uma carteira composta por ações de 

empresas que apresentem bons níveis de governança. São incluídas na carteira do índice as 

ações de todas as empresas admitidas à negociação no Novo Mercado e nos Níveis 1 e 2 da 

Bovespa, com exceção daquelas consideradas de liquidez muito pequena. A ponderação é 

realizada pelo valor de mercado – considerando as ações disponíveis para negociação – 

multiplicado por um fator igual a 2 para ações do Novo Mercado, igual a 1,5 para ações no 

Nível 2, e igual a 1 para ações do Nível 1. 
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3. DESCRIÇÃO DA AMOSTRA 

 

Este trabalho tem como objetivo analisar se a concentração de controle e a qualidade da 

governança corporativa afetam a liquidez das ações brasileiras. Para isto, as hipóteses 

comparam a liquidez das ações de empresas brasileiras com suas respectivas concentrações de 

controle e medições da governança corporativa.  

 

Fizeram parte da amostra inicial todas as empresas que pertenceram ao ranking das 100 

empresas mais negociadas entre maio de 2009 e abril de 2010, e ao ranking das 99 empresas 

mais negociadas entre maio de 2010 e abril de 2011, e cuja abertura de capital tenha ocorrido 

anteriormente a junho de 2010. Das 113 empresas que compuseram a amostra inicial, uma 

empresa foi excluída devido a uma grande redução das ações disponíveis ao mercado durante 

o período considerado. Apresentamos um resumo das 112 empresas da amostra por Segmento 

de Listagem. A relação por empresa se encontra no Anexo. 

Tabela 1 – Resumo da amostra 

Novo Mercado  66 

Nível 1 22 

Tradicional 14 

Nível 2 10 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Os dados sobre a concentração das ações, movimentações do capital social no período, e 

padrões de governança corporativa foram coletados nos Formulários de Referência 

divulgados pelas empresas junto à CVM, na última atualização realizada antes de outubro de 

2011. As duas pesquisas realizadas pela revista Capital Aberto – divulgados em outubro de 

2010 e outubro de 2011 – sobre Governança Corporativa nas empresas de maior liquidez 

complementaram os dados. 

 

Para as observações sobre a concentração do controle, foi verificado o percentual de 

concentração das ações com poder de voto (ON) nas mãos de blocos e administração - em 

linha com Becht (1999) e Attig et al. (2006). As estatísticas mostram que o número de 

empresas que possuem controladores – 67% da amostra – é superior às sem controle definido. 
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Poucas empresas possuem capital efetivamente pulverizado – conforme observado por 

Silveira (2010).  

 

O índice de governança (Ind_Gov) foi composto por padrões que suportam o funcionamento 

do Conselho de Administração, os direitos e a proteção dos investidores, e a gestão e 

transparência – elementos com potencial relevância para a liquidez. Foram selecionados 21 

padrões, conforme detalhados na tabela 2 abaixo.  

 

Tabela 2 – Composição dos padrões utilizados no índice de governança 

Conselho de Administração 

1     Tamanho do conselho de administração é ao menos 5 e não maior que 14 membros 

2     Conselheiros independentes representam pelo menos 20% 

3     Conselheiros independentes são maioria 

4     Presidente executivo e presidente do conselho são ocupados por pessoas diferentes 

5     O presidente do conselho é um conselheiro independente 

6     Existe conselho fiscal 

7     Possui comitê de auditoria, ou o conselho fiscal é turbinado (tem papel de comitê de auditoria) 

8     Há outros comitês de apoio ao conselho 

9     O conselho e seus membros são formalmente avaliados 

Participação dos Minoritários 

10   As ações são uniformes – cada ação é igual a um voto. 

11    A empresa divulga política de negociação de ações relacionada aos administradores 

12    Existe um código de ética e/ou conduta disponível publicamente 

13    Não há controle majoritário 

14    Há regras ou políticas claras e formais para transações com partes relacionadas 

15    Facilita minoritários a participarem na Assembléia, p.e., adotando procuração eletrônica 

Gestão e transparência 

16     Possui auditoria interna 

17     A auditoria interna reporta diretamente ao conselho ou ao comitê de auditoria 

18     Possui política formal de gerenciamento de riscos, ou um comitê de risco 

19     A auditoria externa não presta nenhum serviço adicional além de auditoria 

20     Divulga a remuneração dos conselheiros e diretoria (não necessário nomear) 

21     Realiza divulgação em bolsas no exterior 

Fonte: Elaboração própria. 
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A mensuração da pontuação foi então realizada para cada empresa da amostra, dando um 

ponto para cada padrão de governança atendido, com base nos Formulários de Referência 

divulgados. A soma de padrões cumpridos correspondeu ao índice de governança da empresa. 

Vale notar que a construção do índice foi baseada em Chung, Elder e Kim (2010), adequada à 

realidade e aos dados brasileiros. 

 

O IGC (Índice de Governança Corporativa) não foi considerado neste estudo por equalizar a 

governança corporativa entre as empresas da amostra, com exceção das 14 pertencentes ao 

segmento Tradicional de listagem, não possibilitando a diferenciação para comparação com a 

liquidez. 

  

Para compor os índices de liquidez foram coletados os seguintes dados, referentes à 

negociação na bolsa de valores brasileira entre janeiro de 2010 e outubro de 2011:  

 

 Quantidade de ações negociadas – dados diários; 

 Volume financeiro negociado (em R$) – dados diários; 

 Quantidade de ações total que compõe o capital da empresa – em dezembro de 2010 e 

outubro de 2011; 

 Quantidade de ações em circulação – em dezembro de 2010 e outubro de 2011; 

 Preço diário das ações em 2010 e 2011, até o mês de outubro. 

 

Em caso de oferta inicial ocorrida no início de 2010, os três primeiros meses pós oferta foram 

retirados. Quando a empresa realizou alguma emissão pública ao longo do período, foi 

realizada uma ponderação de acordo com o mês de realização com o objetivo de tornar o 

valor da empresa comparativo aos indicadores de liquidez. Também foram realizadas as 

necessárias adequações nos preços e volumes para os casos de desdobramento ou grupamento 

das ações.  
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4. METODOLOGIA 

 

Duas hipóteses foram elaboradas para o estudo do impacto da concentração de controle e da 

qualidade da governança corporativa na liquidez de ações da bolsa de valores brasileira. 

 

Para analisar as hipóteses, foram utilizadas como proxy da liquidez dois indicadores: 

 

 Participação Relativa do Valor Negociado (Part_Vlr) com ações da empresa em 

relação ao valor negociado pela soma das empresas da amostra. Este indicador verifica 

o quanto as ações de uma empresa tiveram de negociação diária no período, em 

relação a quanto tinham de valor disponível para ser negociado – quanto de seu valor 

de mercado, estava em circulação (free float). Este percentual é comparado ao mesmo 

cálculo para a soma do valor para todas as empresas da amostra. Assim, o indicador é 

Part_Vlr =                  , sendo vi = volume financeiro diário negociado com as ações da 

empresa “i”, ci = valor disponível para negociação das ações da empresa “i”, 

calculado como o valor de mercado multiplicado pelo percentual em circulação, V = 

volume financeiro diário negociado com todas as ações das 112 empresas da amostra, 

e C = valor total disponível para negociação somando as 112 empresas da amostra.  

 

 Giro Financeiro das ações (Giro_Vlr), medido pelo valor médio anual negociado no 

período da amostra, em R$, no mercado à vista, dividido pelo valor de mercado das 

ações em circulação de cada empresa. O valor de mercado de cada empresa foi 

calculado utilizando-se a média da cotação de fechamento dos meses do período vezes 

a quantidade total de ações. Deste valor foi calculado o montante em circulação, 

conforme percentual reportado pelas empresas. 

 

 

Hipótese 1: concentração do controle tem relação negativa com a liquidez das ações. 

 

A hipótese 1 é especialmente relevante em ambientes onde os grupos controladores sentem-se 

confortáveis para expropriar os ganhos dos acionistas minoritários através do uso de 

informações privilegiadas ou através da tomada de decisões de interesse divergente a dos 

minoritários, como na América Latina (Barbedo, Silva e Leal (2009)). 
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A variável utilizada foi a concentração das ações com direito a voto (C_Voto) em grupo(s) de 

controle, ou grupo com acordo de acionistas. 

 

Nos estudos de Becht (1999) com empresas da Alemanha e Bélgica, ele busca avaliar 

mecanismos de concentração e de liquidez. Uma vez que há diferenças nos instrumentos de 

proteção dos investidores de cada país, e na Alemanha há a possibilidade de separação de 

ações com e sem direito a voto, foram feitas regressões separadas com as mesmas hipóteses. 

As regressões mostram que para ambos os países a liquidez é inversamente relacionada à 

existência de maior concentração de ações, e as diferenças citadas podem explicar maiores 

níveis de liquidez na Alemanha comparada com a Bélgica.  

 

Attig et al. (2006) analisam, para empresas do Canadá, o impacto na liquidez da diferença de 

concentração do controle e dos direitos ao caixa, controlando o tamanho, preço da ação e 

volatilidade do preço. 

 

No Brasil, a diferença entre concentração de voto e de caixa está refletida nas ações ordinárias 

(ON) e preferenciais (PN) respectivamente. A posse de alta parcela das ações ordinárias traz a 

concentração do controle, mesmo que a empresa não tenha alta concentração total das ações. 

O Novo Mercado exige que a empresa tenha apenas ONs, enquanto que nos demais 

segmentos de listagem é permitida a existência também de PNs, sendo que ambas ou apenas 

um tipo podem estar em circulação. Nas empresas do Novo Mercado, liquidez tem relação 

direta com eventual troca controle, enquanto que nos demais segmentos é possível aumentar o 

volume negociado sem perder o controle, emitindo ações preferenciais; por isto, com base nos 

estudos de Becht (1999), foi incluída uma dummy binária para o Novo Mercado. 

 

Outras variáveis de controle utilizadas foram: 

1. Preço, que é o preço médio da ação no período considerado. De acordo com Attig et 

al. (2006) e Chung, Elder e Kim (2010), maiores preços restringem o aumento do spread 

relativo – medida utilizada por eles para a liquidez. É utilizada a medida 1/preço (PR_INV) 

para capturar a relação do preço com os indicadores de liquidez. 

 

2. Tamanho da empresa, medido pelo valor de mercado (VLR_MERC). Empresas 

maiores têm capacidade de atrair a atenção de maior número de investidores, além de serem 

freqüentemente incluídas em índices e atraírem mais analistas (“sell-side”), gerando mais 
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liquidez. Ao mesmo tempo mais investidores e analistas olhando o papel aumenta a exigência 

por governança corporativa e a disponibilidade de informações. 

 

3. Volatilidade do retorno (RISK), medido pelo desvio padrão dos retornos diários, 

baseado nos preços de fechamento do período. 

 

4.  Listagem no exterior (LIST_EXT), com uma dummy binária. Empresas com listagem 

no exterior têm maior exposição e menor assimetria de informação, mas podem ter liquidez 

local prejudicada. 

 

Os modelos de regressão para testar a hipótese 1, baseados em Becht (1999) e Attig et al. 

(2006), para analisar o impacto da concentração de ações e controle na liquidez foram: 

 

PART_VLRi = 0 + 1C_VOTOi +  2PR_INVi + 3lnVLR_MERCi + 4RISKi  + 

5NOVO_MERCi  + 6LIST_EXTi  + i     

    

lnGIRO_VLRi = 0 + 1C_VOTOi + 2PR_INVi + 3lnVLR_MERCi + 4RISKi  + 

5NOVO_MERCi  + 6LIST_EXTi  + i     

 

Tabela 3 – Descrição das variáveis independentes e expectativas H1.  

 

Fonte: Elaboração própria. 
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Realizada a análise com estas variáveis, uma variável de controle adicional foi incluída para 

verificar se a presença do governo no bloco de controle tem impacto diferenciado na liquidez. 

Isto é, verificar se a existência de influência estatal causa impacto distinto de outros tipos de 

controle. Desta forma, uma dummy (Contr_Est) foi acrescentada para ações com controle 

estatal ou para empresas nas quais o governo tem golden share.  

 

 

Hipótese 2: Empresas com melhor índice de governança corporativa apresentam maior 

liquidez de suas ações.  

 

A hipótese 2 aqui estudada é que investidores preferem negociar ações de empresas com 

melhor governança interna. Quando os investidores têm, como no caso do Brasil, incertezas 

quanto à efetividade da proteção aos minoritários (Moreiras, 2010) e a transparência das 

informações (Rocha e Procianoy, 2004), esta analise se torna mais relevante.  

 

Sobre esta hipótese, segundo Chung, Elder e Kim (2010), conseguiríamos estabelecer o canal 

pelo qual a governança corporativa afeta a riqueza dos acionistas. O motivo seria que a 

governança melhora a transparência financeira e operacional, reduzindo assimetrias de 

informação e mitigando a capacidade e incentivo da administração em distorcer a divulgação 

de informações (Leuz, Nanda e Wysocki (2003)), além de alinhar os interesses da 

administração e dos investidores (Tirole, 2001). 

 

Uma vez que o índice de governança e as medidas de liquidez podem ter correlação espúria 

por estarem relacionadas a algumas variáveis em comum, foram adicionadas as variáveis de 

controle explicadas na seção anterior – (i) Preço, utilizando (PR_INV); (ii) Tamanho da 

empresa (VLR_MERC); (iii) Volatilidade do retorno (RISK) – além da adição da variável 

tempo de presença no mercado de capitais (IDAD), medida em anos a partir o ano de sua 

abertura até 2011. Sua inserção se deve ao potencial maior conhecimento dos agentes sobre 

empresas com maior tempo de exposição, gerando potencial liquidez, enquanto sua maturação 

aumenta a probabilidade de inclusão de mais ferramentas de gestão e governança. Por outro 

lado, pode haver maior interesse no fator “novidade” das ações. As dummies Novo Mercado e 

Listagem no Exterior foram excluídas por já estarem implicitamente refletidas no índice de 

governança. 
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Os modelos de regressão utilizados para testar a hipótese 2, tendo como base o modelo de 

Chung, Elder e Kim (2010) que utiliza o log do índice de governança (Ind_Gov), foram: 

 

PART_VLRi = 0 + 1lnIND_GOVi  + 2PR_INVi + 3lnVLR_MERCi + 4RISKi   + 

5lnIDADi + i         



lnGIRO_VLRi = 0 + 1lnIND_GOVi  + 2PR_INVi + 3lnVLR_MERCi + 4RISKi   + 

5lnIDADi + i         

 

Tabela 4 – Descrição das variáveis independentes e expectativas H2.  

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Também para a hipótese 2 foi realizada uma análise adicional incluindo uma variável dummy 

referente à participação estatal no controle (Contr_Est), seja através da maioria das ações com 

direito a voto, seja através de golden share. 

 

Posteriormente, uma variável para controle difuso – companhias sem controle definido – foi 

acrescentada. Para isto, foi adicionada uma dummy (Sem_Contr) para empresas cuja 

concentração das ações com direito a voto for menor que 50%. Das 112 empresas da amostra, 

37 tinham esta característica. 
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Tabela 5 – Estatística Descritiva das Variáveis 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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5. RESULTADOS 

 

5.1 Resultados da Hipótese 1 

 

Analisando graficamente os dados da concentração do controle contra os indicadores de 

liquidez, na figura 1 abaixo, verificamos que há forte dispersão dos dados, o que pode refletir 

em baixa relação estatística. Por outro lado, analisando a tendência gráfica e a tabela 6 com os 

quartis, parece haver menos liquidez nos extremos da concentração, com aumento para 

concentrações intermediárias. A maior média de liquidez está entre 30% e 50% de 

concentração das ações com direito a voto. 

 

 

Figura 1.a e 1.b – Distribuição dos indicadores de liquidez X concentração de poder de voto. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Tabela 6 – Média dos indicadores de liquidez por quartil de concentração do poder de voto  

  

Fonte: Elaboração própria. 

 

As regressões dos modelos originais para o teste com os ambos indicadores de liquidez, 

rodados no software E-views, apresentaram como resultados que a variável de controle RISK 

pode ser descartada do modelo devido a seu alto P-valor – não podemos rejeitar a hipótese 

nula de que seu coeficiente seja igual a zero na explicação da liquidez; ou seja, a volatilidade 

do retorno não se mostrou estatisticamente significante para influenciar a liquidez das ações 
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brasileiras. Para a variável LIS_EXT, testes de Wald conjuntos com outras variáveis, 

incluindo RISK, indicaram que ela pode também ser desconsiderada do modelo. 

 

Ao mesmo tempo, podemos rejeitar, com altas probabilidades, a hipótese nula de que os 

coeficientes para a variável PR_INV e para a dummy Novo_Merc sejam iguais a zero; ou seja, 

há indicação de que quanto menor o preço maior a liquidez, e empresas do Novo Mercado 

apresentam maior liquidez que as demais, conforme podemos ver nas tabelas 7 e 8 abaixo. 

 

Tabela 7 – Resultados da Estimação do Modelo (1), para o indicador PART_VLR.  

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Tabela 8 – Resultados da Estimação do Modelo (2), para o indicador LNGIR_VLR.  

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Em relação à concentração do poder de voto (C_VOTO), os coeficientes não nos permitem 

rejeitar com alta significância estatística a nula de que seu coeficiente seja igual a zero, mas 

ao mesmo tempo não é possível afirmar que os coeficientes sejam estatisticamente iguais a 

zero. O mesmo ocorreu para a variável representando o tamanho da empresa 

(LNVLR_MERC), conforme P-valor e testes de Wald realizados. 

 

Decidiu-se então testar modelos com e sem cada uma destas variáveis, comparando o 

ajustamento de cada modelo. Não foi possível concluir com significância estatística pela 



32 
 

exclusão ou manutenção da variável C_VOTO (e da variável representando o tamanho da 

empresa). Os modelos com menor Erro Médio Quadrático apresentaram os seguintes 

resultados, com respectivas estatísticas:  

 

PART_VLR =  + 0,3246C_VOTO + 1,3156PR_INV + 0,48618NOVO_MERC

 

Tabela 9 – Resultados da Estimação do Modelo (1) ajustado, para PART_VLR.  



Fonte: Elaboração própria. 



lnGIRO_VLR = 0,76565 + 1,77239PR_INV + 0,59187NOVO_MERC  

 

Tabela 10 – Resultados da Estimação do Modelo (2) ajustado, para LNGIR_VLR.  

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Os coeficientes estimados acima nos permitem inferir que quanto menor o preço, maior a 

liquidez da ação – ou, dito de outra maneira, quanto maior o preço da ação, menor a liquidez. 

Vale ressaltar que tanto Attig et al. (2006) quanto Chung, Elder e Kim (2010) utilizam o 

spread compra-venda, indicador diferente dos utilizados neste estudo. Em relação à binária 

Novo Mercado, podemos observar que pertencer a este segmento traz efeito positivo sobre a 

liquidez, conforme esperado. 

 

Ao mesmo tempo, a variável C_Voto – caso seja incluída no modelo, mesmo que não 

estatisticamente significante – indica que maior concentração do poder de voto traz maior 

liquidez, o que é contrário às expectativas. Este último resultado pode ser decorrência de dois 

efeitos: o primeiro é o crescimento da liquidez no intervalo intermediário da concentração do 

poder de voto; o segundo é a correlação existente entre a variável Novo_Merc e a variável 

C_Voto - provavelmente devido às regras diferenciadas existentes neste segmento de 



33 
 

listagem. Neste último ponto, vale a pena citar que a retirada da variável Novo_Merc do 

modelo leva a uma inversão do coeficiente da variável C_Voto, mas com perda relevante no 

ajustamento do modelo. 

 

A nova realização das regressões para a hipótese 1 com a adição da dummy Contr_Est 

possibilitou pequena melhoria no ajustamento do modelo, mas ainda sem possibilitar 

conclusão com relação à variável C_Voto: ela teve seu P-valor reduzido, mas não o suficiente 

para afirmar que a variável tem significância estatística na explicação dos índices de liquidez. 

Também não foi possível concluir com significância estatística pela manutenção ou exclusão 

da variável Contr_Est – conforme verificado nas tabelas 11 e 12 abaixo, ela não tem P-valor 

próximo a zero. De qualquer maneira, o sinal do coeficiente leva ao entendimento de que o 

controle estatal tem impacto negativo na liquidez.  

 

PART_VLR =  + 0,3548C_VOTO + 1,2871PR_INV + 0,4704NOVO_MERC - 

0,2938CONTR_EST

 

Tabela 11 – Resultados do Modelo (1) ajustado, para PART_VLR com CONTR_EST.  



Fonte: Elaboração própria. 



lnGIRO_VLR = 0,847 + 1,7238PR_INV + 0,5537NOVO_MERC - 0,431CONTR_EST 

 

Tabela 12 – Resultados do Modelo (2) ajustado, para LNGIR_VLR com CONTR_EST.  

 

Fonte: Elaboração própria. 
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5.2 Resultados da Hipótese 2 

 

A análise gráfica dos dados do índice de governança contra os indicadores de liquidez, na 

figura 2 abaixo, indicam dispersão dos dados ainda maiores. A tendência gráfica e a tabela 11 

com os quartis confirmam a impressão de baixa relação estatística. 

 

 

Figura 2.a e 2.b – Distribuição dos indicadores de liquidez X índice de governança. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Tabela 13 – Média dos indicadores de liquidez por quartil do índice de governança 

corporativa 

  

Fonte: Elaboração própria. 

 

As regressões dos modelos originais para o teste com os ambos indicadores de liquidez, 

rodados no software E-views, apresentaram como resultados que tanto a variável IND_GOV 

quanto as variáveis de controle RISK e LNVLR_MERC (variável representando o tamanho 

da empresa) podem ser descartadas do modelo devido a seu alto P-valor – não podemos 

rejeitar a hipótese nula de que seu coeficiente seja igual a zero na explicação da liquidez; ou 

seja, estas variáveis não se mostraram estatisticamente significantes para influenciar a 

liquidez das ações brasileiras. Testes de Wald confirmaram. 

 

Ao mesmo tempo, podemos rejeitar, com altas probabilidades, a hipótese nula de que os 

coeficientes para as variáveis PR_INV e LNIDAD sejam iguais a zero; ou seja, há indicação 

de que quanto menor o preço maior a liquidez, e de empresas mais novas têm maior liquidez, 
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conforme podemos ver nas tabelas 14 e 15 abaixo. Vale observar que, referenciando aos 

comentários sobre os resultados da hipótese 1, as empresas com abertura de capital realizado 

na última década o fizeram predominantemente no Novo Mercado. Isto é, há relação entre 

estas duas variáveis. 

 

Tabela 14 – Resultados da Estimação do Modelo (3), para o indicador PART_VLR.  

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Tabela 15 – Resultados da Estimação do Modelo (4), para o indicador LNGIR_VLR.  

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

A indicação de não significância estatística do índice de governança corporativa para explicar 

a liquidez da ação é contraditória à expectativa baseadas na literatura. Entretanto, vale a pena 

salientar que Chung, Elder e Kim (2010) utilizam o spread compra-venda como indicador de 

liquidez, o que ainda pode ser testado para ações da bolsa de valores brasileiras. Uma hipótese 

a ser estudada é que empresas com melhor governança corporativa geram maior segurança 

para investidores institucionais, levando-os a permanecer mais tempo com as ações destas 

empresas. Quando em negociação, os spreads compra-venda podem ser menores devido à 

menor assimetria de informação. Assim, os resultados aqui encontrados não seriam 

contraditórios.  

 

Os modelos apenas com as variáveis PR_INV e LNIDAD apresentaram os seguintes 

resultados, com respectivas estatísticas:  
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PART_VLR =  + 1,25925PR_INV - 0,21349LNIDAD

 

Tabela 16 – Resultados da Estimação do Modelo (3) ajustado, para PART_VLR.  



Fonte: Elaboração própria. 



lnGIRO_VLR = 1,89967 + 1,75986PR_INV - 0,33514LNIDAD  

 

Tabela 17 – Resultados da Estimação do Modelo (4) ajustado, para LNGIR_VLR.  

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

A nova realização das regressões para a hipótese 2 com a adição das dummies Contr_Est e 

Sem_Contr não causou alterações com relação à variável Ind_Gov: ela continuou com P-valor 

alto, com sua exclusão confirmada nos testes de Wald. Da mesma forma, foi possível concluir 

com significância estatística pela exclusão das variáveis Contr_Est e Sem_Contr do modelo, 

mantendo os resultados expostos nas tabelas 16 e 17 como os melhores modelos ajustados.  
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6. CONCLUSÃO 

 

O objetivo deste trabalho foi estudar se a concentração das ações com direito a voto 

(concentração do controle) e a governança corporativa têm impacto sobre a liquidez das ações 

do mercado acionário brasileiro. Esta análise ganha importância devido à crescente 

preocupação com estes temas, sendo que a liquidez pode ser um canal de sua influência no 

retorno das ações, conforme mencionado na primeira parte da literatura. Foram testadas duas 

hipóteses para verificar a existência destas correlações, utilizando dados de 112 das empresas 

mais negociadas na bolsa de valores brasileira, no período entre janeiro de 2010 e outubro de 

2011. 

 

As regressões executadas para a primeira hipótese utilizaram duas proxies para a liquidez – a 

participação do volume financeiro negociado em relação ao valor das ações disponíveis para 

negociação, e o giro financeiro anual – e seus resultados indicaram não ser possível afirmar 

enfaticamente e pela exclusão ou manutenção da concentração de controle como variável 

explicativa da liquidez. Entretanto, a análise dos dados mostra que há crescimento da liquidez 

quando a concentração está entre 30% e 50%. Este resultado pode sugerir a preferência por 

negociação de empresas sem controle definido, mas com potencial para alcançá-lo. Desta 

forma, o investidor destas empresas teria a opção de monitoria, com potencial de tomada de 

controle e de benefícios da negociação informada, ou mesmo a opção de rápida venda quando 

não satisfeitos com a administração. 

 

Os resultados mostraram também que o preço da ação e o segmento de listagem influenciam 

na liquidez. As ações com preços menores apresentam maior liquidez, comprovando os 

benefícios de desdobramentos quando os preços atingem maiores patamares. Da mesma 

forma, as ações de empresas listadas no Novo Mercado apresentaram maior liquidez que nos 

demais segmentos de listagem. Vale citar, não obstante a observação de coeficiente positivo 

para a concentração, o que é inverso à expectativa, que isto provavelmente se deve à 

correlação da variável de concentração com a variável do segmento de listagem: a retirada da 

variável “Novo Mercado” do modelo leva o coeficiente da “Concentração do Controle” a ficar 

negativo, conforme esperado. Além disto, os dados indicam que as empresas com alta 

concentração têm liquidez menor que as empresas com baixa concentração. As conclusões e 

sugestões de Becht (1999) e Attig et al. (2006) seriam, portanto, válidas também para as ações 

brasileiras. 
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Já os testes para a segunda hipótese, relacionando um índice de governança corporativa com 

os mesmos indicadores da variável dependente – Participação Relativa e Giro Financeiro das 

ações – indicaram não ser possível concluir pela existência de correlação deste índice com a 

liquidez das ações. Seguindo estes resultados, não se pode apresentar a mesma conclusão que 

Chung, Elder e Kim (2010) sobre o impacto positivo da governança corporativa na liquidez 

das ações.  

 

Da mesma forma que nos testes da primeira hipótese, os testes da segunda hipótese indicaram 

que as ações com preços menores apresentam maior liquidez. Adicionalmente, a idade da 

empresa apresentou correlação negativa com a liquidez, o que pode estar relacionado ao 

maior número de adesões recentes ao Novo Mercado quando comparado aos outros 

segmentos de listagem. 

 

Assim, o estudo contribuiu para uma verificação empírica, entre as empresas mais negociadas 

no mercado acionário brasileiro, da existência de maior liquidez para: (i) ações com menores 

preços, (ii) ações de empresas com abertura de capital recente, e (iii) empresas com 

concentração das ações com direito a voto entre 30% e 50%. O estudo também indicou que as 

empresas listadas no Novo Mercado apresentam maior liquidez que nos demais segmentos, o 

que pode ser um efeito do regulamento do Novo Mercado, que traz maior compromisso com 

regras de proteção aos minoritários e com a divulgação simétrica de informações. De alguma 

forma, isto poderia ser um indicativo de preferência por negociação de ações de empresas 

com melhor governança corporativa. Vale observar que há uma correlação positiva do índice 

de governança corporativa com o Novo Mercado, isto é, empresas do Novo Mercado 

cumprem, na média, mais padrões que empresas dos demais segmentos. 

 

Fica aqui a recomendação de um aprofundamento do estudo, com a inclusão das variáveis 

bid-ask spread e bid-ask depth como proxies da liquidez, e com a ampliação da amostra para 

inclusão de empresas de menor tamanho e menor volume de ações negociadas. Este 

aprofundamento permitiria também melhor comparação com a metodologia de Chung, Elder e 

Kim (2010). 

 

Uma sugestão adicional para pesquisas futuras é verificar se a concentração do controle e a 

governança corporativa possuem outros canais de influência nos diferenciais de retorno, como 
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analisam Gompers, Ishii e Metrick (2003), e verificar se, conforme sugerem Chung, Elder e 

Kim (2010) “a estrutura de governança afeta tanto o numerador (fluxo de caixa) quanto o 

denominador (custo do capital) do modelo de avaliação das empresas pelo fluxo de caixa 

descontado”. Também fica a sugestão de um exame mais profundo de como a liquidez 

impacta o retorno das ações brasileiras. 
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ANEXO – Relação de empresas utilizadas na amostra 

 

  

Empresa
Ano de 

abertura

Segmento de 

Listagem

Concentraçã

o das ONs *

Índice de 

Governança
Empresa

Ano de 

abertura

Segmento de 

Listagem

Concentração 

das ONs *

Índice de 

Governança

Banco do Brasil 1906 Novo Mercado 59,2% 16,5 ALL 2004 Nível 2 41,3% 13,0

Alpargatas 1913 Nível 1 90,3% 9,0 DASA 2004 Novo Mercado 23,6% 15,0

Lojas Americanas 1940 Tradicional 58,5% 7,0 Gol 2004 Nível 2 100,0% 14,0

CSN 1943 Tradicional 51,9% 12,5 Natura 2004 Novo Mercado 60,5% 15,5

Itaú Unibanco 1944 Nível 1 89,7% 13,5 Porto Seguro 2004 Novo Mercado 69,9% 9,5

Bradesco 1946 Nível 1 73,9% 15,5 Cosan 2005 Novo Mercado 74,2% 8,0

Duratex 1951 Novo Mercado 57,2% 13,5 Cyrela 2005 Novo Mercado 32,6% 7,0

Petrobras 1957 Tradicional 63,6% 17,0 EDP 2005 Novo Mercado 51,0% 12,5

Ferbasa 1961 Tradicional 98,8% 5,0 Localiza 2005 Novo Mercado 34,2% 11,5

Lojas Renner 1967 Novo Mercado 0,0% 16,5 OHL Brasil 2005 Novo Mercado 65,0% 11,0

Light 1969 Novo Mercado 52,1% 15,0 TAM 2005 Nível 2 92,6% 13,5

Magnesita 1969 Novo Mercado 30,4% 9,0 Valid 2006 Novo Mercado 2,7% 9,0

Souza Cruz 1969 Tradicional 73,3% 14,0 Brookfield 2006 Novo Mercado 6,8% 9,0

Vale 1970 Nível 1 59,4% 11,5 Copasa 2006 Novo Mercado 53,1% 12,0

Cemig 1971 Nível 1 83,9% 14,0 Equatorial 2006 Novo Mercado 53,7% 9,0

CESP 1971 Nível 1 94,1% 10,5 Gafisa 2006 Novo Mercado 0,0% 17,5

Eletrobras 1971 Nível 1 79,5% 15,0 Lupatech 2006 Novo Mercado 25,1% 12,0

Paranapanema 1971 Nível 1 41,2% 12,5 M Dias Banco 2006 Novo Mercado 63,1% 11,0

Weg 1971 Novo Mercado 65,4% 12,5 MMX 2006 Novo Mercado 46,4% 11,0

Banrisul 1977 Nível 1 99,6% 9,5 Odontoprev 2006 Novo Mercado 51,0% 12,5

Drogasil 1977 Novo Mercado 40,6% 10,0 Positivo Info. 2006 Novo Mercado 72,7% 9,0

Itausa 1977 Nível 1 85,1% 7,0 Totvs 2006 Novo Mercado 17,8% 12,5

Marcopolo 1977 Nível 2 80,6% 12,5 Vanguarda Agro 2006 Novo Mercado 35,8% 14,0

Brasil Telecom 1980 Tradicional 79,6% 14,0 Amil 2007 Novo Mercado 68,6% 5,0

Braskem 1980 Nível 1 94,0% 11,0 Anhanguera 2007 Nível 2 17,2% 13,0

BRF Foods 1980 Novo Mercado 27,5% 19,0 B2W 2007 Novo Mercado 57,7% 11,0

Confab (Tenaris) 1980 Nível 1 99,3% 8,0 Banco ABC 2007 Nível 2 88,2% 10,0

Gerdau 1980 Nível 1 82,0% 11,0 BR Malls 2007 Novo Mercado 11,0% 10,0

Kepler Weber 1980 Tradicional 35,1% 13,5 Brasil Brokers 2007 Novo Mercado 33,8% 8,5

Suzano 1982 Nível 1 95,1% 10,0 Estácio 2007 Novo Mercado 22,8% 14,0

Iochpe Maxion 1984 Novo Mercado 26,8% 10,0 Even 2007 Novo Mercado 7,9% 10,5

Fíbria 1986 Novo Mercado 59,8% 15,5 Iguatemi 2007 Novo Mercado 64,2% 9,5

Embraer 1989 Novo Mercado 21,6% 16,5 Viver (Inpar) 2007 Novo Mercado 46,8% 5,0

Plascar 1989 Tradicional 56,5% 7,0 JBS 2007 Novo Mercado 76,1% 14,0

Vale Fertilizantes 1992 Tradicional 99,0% 5,5 JHSF 2007 Novo Mercado 80,9% 11,0

Eletropaulo 1993 Nível 2 97,8% 10,5 Mafrig 2007 Novo Mercado 45,0% 14,5

Randon 1993 Nível 1 78,6% 9,5 Minerva 2007 Novo Mercado 67,5% 5,0

Copel 1994 Nível 1 85,0% 18,5 MPX 2007 Novo Mercado 67,8% 11,0

Sabesp 1994 Novo Mercado 50,3% 16,5 MRV Engenharia 2007 Novo Mercado 32,1% 12,0

Usiminas 1994 Nível 1 76,5% 11,0 Multiplan 2007 Nível 2 33,7% 6,0

Cia Hering 1995 Novo Mercado 16,2% 11,5 Panamericano 2007 Nível 1 100,0% 10,0

Pão de Açucar 1995 Nível 1 100,0% 7,0 PDG Realty 2007 Novo Mercado 0,0% 14,5

Klabin 1997 Nível 1 79,5% 10,0 Redecard 2007 Novo Mercado 50,0% 12,5

Lojas Marisa 1997 Novo Mercado 74,0% 12,0 Santander 2007 Nível 2 82,1% 12,5

Rossi Residencial 1997 Novo Mercado 36,8% 11,5 SLC Agrícola 2007 Novo Mercado 51,0% 9,0

Telefônica Brasil 1998 Tradicional 91,8% 8,0 Sul América 2007 Nível 2 76,3% 13,5

Telemar 1998 Tradicional 57,2% 11,0 BM&Fbovespa 2008 Novo Mercado 0,0% 18,5

TIM 1998 Tradicional 66,9% 10,5 Hypermarcas 2008 Novo Mercado 41,5% 11,5

Tractebel Energia 1998 Novo Mercado 78,7% 12,0 LLX Logística 2008 Novo Mercado 29,9% 11,0

AES Tietê 1999 Tradicional 71,4% 10,0 OGX 2008 Novo Mercado 57,9% 11,0

Ultrapar 1999 Novo Mercado 23,7% 14,0 Cetip 2009 Novo Mercado 17,9% 12,0

Ambev 2000 Tradicional 91,1% 11,0 Cielo 2009 Novo Mercado 57,3% 13,5

Bradespar 2000 Nível 1 55,9% 5,0 OSX 2009 Novo Mercado 78,7% 9,0

CCR 2000 Novo Mercado 51,2% 14,0 BR Properties 2010 Novo Mercado 5,6% 8,5

CPFL 2000 Novo Mercado 69,2% 15,5 Ecorodovias 2010 Novo Mercado 74,2% 11,0

CTEEP 2001 Nível 1 99,3% 11,5 Multiplus 2010 Novo Mercado 73,2% 9,5

* Com controle, acordo de acionistas, administradores ou voto comum.


