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RESUMO 
 
 
 
Esta pesquisa teve como objetivo verificar se existe diferença entre os retornos 
das Empresas listadas no IBOVESPA e nos Níveis de Governança Corporativa 
criados pela BOVESPA em dezembro de 2000, visando diferenciar as empresas 
que voluntariamente adotassem práticas adicionais de governança corporativa. O 
principal objetivo desde processo é melhorar a transparência entre o investidor e 
as empresas, reduzindo assim a assimetria de informação. Para efetuar esta 
pesquisa primeiramente foi realizada uma revisão bibliográfica sobre a assimetria 
da informação, teoria dos custos de transação, teoria da agência e um histórico da 
governança corporativa no mundo e no Brasil. Para verificar se existe diferença 
entre os retornos das empresas listadas no IBOVESPA e nos níveis diferenciados 
de governança corporativa utilizou-se o modelo estatístico ANOVA e Teste t em 
uma amostra composta por todas as empresas listadas no IBOVESPA em 
31/03/2011 que tiveram ações negociadas entre 2006 e 2010 que são os últimos 
cinco anos da implantação dos níveis de governança no Brasil. Como resultado 
obteve-se que as empresa listadas no Novo Mercado e no Nível 1 possuem maior 
retorno que as empresas listadas no mercado tradicional. 
 
 
Palavras-Chave: assimetria da informação; teoria da agência; governança 
corporativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ABSTRACT 
 
 
 
 

This research aimed to verify whether there are differences between the returns of 
companies listed on the BOVESPA and the level of corporate governance 
established by the BOVESPA in December 2000 in order to differentiate between 
companies that voluntarily adopt additional corporate governance practices. The 
main goal since the process is to improve transparency between investors and 
companies, thereby reducing the information asymmetry. To perform this research 
was first conducted a literature review on information asymmetry, transaction cost 
theory, agency theory and a history of corporate governance in the world and in 
Brazil. To check whether there are differences between the returns of the 
companies listed in IBOVESPA and different levels of corporate governance used 
the statistical model ANOVA and t test on a sample of all listed companies in 
IBOVESPA they had in stock 31/03/2011 negotiated between 2006 and 2010 
which are the last five years of implementation of the levels of governance in 
Brazil. As a result it was found that firms listed on the Novo Mercado and Level 1 
have higher returns than traditional listed companies in the market. 
 

 
Key-words: information asymmetry, agency theory, corporate governance 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Na introdução realizar-se-á uma breve descrição do tema e da problemática 

da pesquisa com vários autores. 

O mercado acionário brasileiro vem sendo muito estudado nos últimos anos 

devido a sua valorização. A expansão do mercado de capitais na última década foi 

pontuada pelas boas práticas de governança corporativa. 

 Bressan e Bressan (2008) estudaram o mercado brasileiro com o objetivo 

de verificar se a rentabilidade das ações de empresas entre os níveis de 

governança corporativa em relação ao mercado possuía comportamento 

diferenciado em relação ao mercado tradicional. Neste trabalho utilizou-se os 

dados do ano de 2006 e a conclusão dos testes revelou que resultados dos 

rendimentos das ações entre os níveis de governança foi semelhante, isto é, não 

houve diferença entre os níveis de governança, mas o rendimento das ações  

listadas em algum nível de governança foi superior aos rendimentos das empresas 

listadas no mercado tradicional. 

 Silva (2004) em seu trabalho apurou que existe uma relação 

estatisticamente significante entre o nível diferenciado de governança e o valor de 

mercado nas empresas brasileiras. 

Em outro trabalho Moreiras (2010) verificou os efeitos da governança 

corporativa sobre a informação assimétrica, os resultados obtidos indicaram que 

criar níveis de governança corporativa pela Bovespa resultou em contribuições 

positivas no processo de divulgação das informações da empresa aos seus 

investidores, criando assim, maior transparência para o mercado de ações, 

tornando-o mais seguro. 

Em sua pesquisa Michalischen (2008) buscou identificar as evidências da 

migração de empresas de capital aberto para os níveis diferenciados de 
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governança corporativa da Bovespa, e como resultado a análise da percepção de 

expropriação de acionistas minoritários mostrou que o premio de voto médio cai 

tanto no momento do anuncio como no momento da migração da empresa para o 

nível diferenciado de governança corporativa. 

Considerando que o tema governança corporativa vem sendo discutido no 

mundo com mais afinco nos últimos 20 anos, e que o Brasil no ano 2000 com a 

criação dos níveis diferenciados de governança corporativa iniciou um processo 

de maior transparência e segurança para o mercado, esta pesquisa objetiva 

verificar se existe diferença entre os rendimentos obtidos por empresas listadas no 

IBOVESPA que estão listadas nos níveis diferenciados de governança corporativa. 

 
 
1.1 Problema de Pesquisa 

 

Problema e tema de estudo da pesquisa: “Existe diferença entre os retornos 

das Empresas listadas no Ibovespa e nos Níveis de Governança Corporativa?”. 

 
 
1.2 Objetivos da Pesquisa 
 
 

• Objetivo Geral 

 

Esta pesquisa teve como objetivo verificar se existe diferença entre os 

retornos das Empresas listadas no IBOVESPA e nos Níveis de Governança 

Corporativa criados pela BOVESPA em dezembro de 2000, visando diferenciar as 

empresas que voluntariamente adotassem práticas adicionais de governança 

corporativa. 

• Objetivo Específico 
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• Apresentar uma revisão bibliográfica contemplando as características da 

informação, a teoria do custo de transação e a teoria da agência; 

• Apresentar o histórico sobre o surgimento da governança corporativa e o 

seu desenvolvimento no Brasil; 

• Realizar o teste de média (ANOVA) e o teste t para verificar se existem 

diferenças entre os retornos das ações listadas no Ibovespa e também 

nos níveis diferenciados de governança corporativa. 

 

1.3 Estrutura do Trabalho 

 

Após apresentar nesta parte inicial da pesquisa, o problema, objetivos e 

questões da pesquisa, será abordado no segundo capítulo o referencial teórico 

sobre a governança corporativa  partindo do conceito de informação, assimetria da 

informação, apresentando a teoria do custo de transação e a sua relação com a 

teoria da agência, finalizando com o histórico da governança corporativa no 

mundo e no Brasil.  

No terceiro capítulo será apresentada a metodologia da pesquisa, 

descrendo a composição da amostra, as variáveis da pesquisa, o modelo analítico 

e software utilizado para processamento dos testes estatísticos. 

Por fim, no quarto capítulo serão apresentadas as análises dos resultados, 

a partir dos testes estatísticos realizados, respondendo assim as questões da 

pesquisa descritas no primeiro capítulo. 

 



  13 

2  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Neste capítulo abordar-se-á o conceito de informação e informação 

assimétrica, o custo de transação, a teoria da agência e a governança corporativa.  

 
2.1 Informação do Mercado 

Antes de apresentar o conceito de assimetria de informação, iniciou-se com 

o conceito de Informação nos mercados. 

 A Informação é fundamental para a estabilidade dos mercados, sejam eles 

de ações, mercadorias e outros. No mundo moderno obter a informação faz parte 

da construção do conhecimento. A Informação neste contexto passou a possuir 

valor e possuí-la é a garantia de estabilidade para os agentes participantes do 

mercado MOREIRAS (2010). 

Para Mahoney (1997) o processo de avaliação da uma determinada 

empresa se faz a partir das informações que são transformadas em conhecimento 

os quais resultam em avaliações. 

A qualidade e a quantidade de informações disponíveis sobre determinado 

mercado ou empresa é a base para o processo de decisão de investimentos. 

(ROCHA E PROCIANOY, 2004). 

O conhecimento é a forma de esclarecer situações que estão em oculto, por 

isso quando não se consegue as informações sobre determinado mercado ou 

empresa, não há possibilidade da formação do conhecimento, nem de 

comunicação, e como resultado gera-se o afastamento  do agente.   

 A Informação gera valor agregado ao agente, pois por meio dela é possível 

reduzir riscos e incertezas nos mercado (HIRSHLEIFER 1970). 
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A partir dos autores supracitados observa-se que a informação resulta em 

conhecimento que é a fonte para a tomada de decisões de investimentos nos 

diversos mercados. 

Uma das funções do mercado financeiro é possibilitar eficiência e 

distribuições dos recursos investidos, pois ele aproxima o agente que possui os 

recursos e está a procura de formar investimento “poupador” e o agente que 

possui as atividades de produção ou serviços que está em busca de investimentos 

“tomador”. Como resultado, tem-se o bem estar da sociedade, pois os recursos 

são distribuídos da melhor forma possível, maximizando a aplicação, bem como 

aumentando a produção de bens e serviços na economia. (NOBREGA ET AL, 

2000). 

Considerando-se que a relação entre poupadores e investidores é baseada 

em informação, segue abaixo explanação sobre informação assimétrica. 

 
2.2 Informação Assimétrica 

Em todos os mercados encontra-se a informação assimétrica, isto é, alguns 

agentes possuem informações que não estão disponibilizadas para todos os 

demais agentes participantes do mercado. O resultado deste privilégio por parte 

de alguns agentes torna um mercado ineficiente.  

 Um dos trabalhos que tratou este tema de forma peculiar foi intitulado “o 

mercado dos limões” desenvolvido por Gerge A. Akerloff (1970). A partir deste 

artigo desenvolveu-se a teoria da assimetria da informação, pois as abordagens 

posteriores passaram a ser semelhantes devido ao entendimento do fenômeno 

sugerido por ele. 

  Para Akerlof (1970) existe divergência entre a informação que cada agente 

possui sobre o produto. O vendedor conhece a qualidade do produto com melhor 
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acuracidade que o comprador, que por sua vez, teve acesso ao produto e não 

sabe se é bom ou é um limão1.  

 Considerando que os produtos com melhor qualidade possuem preços 

maiores e os produtos com baixa qualidade preços menores, e que o equilibro do 

mercado atribui o preço médio a todos eles, supõe-se que os produtos de baixa 

qualidade serão vendidos, e os outros produtos não. 

O comprador não irá pagar mais por um produto que não conhece a 

qualidade. Esta situação resulta em um problema de seleção adversa criado pela 

informação privilegiada sobre os produtos que alguns agentes possuem em 

relação outros. Desta forma, em um mercado onde os agentes encontram 

dificuldades para obter as informações, os produtos com maior qualidade são 

expulsos pelos produtos de menor qualidade. 

Logo não existe a possibilidade de produzir produtos de boa qualidade, pois 

a qualidade não é percebida pelo comprador e assim sendo ele não se propõe a 

pagar mais por um produto cuja qualidade é semelhante. 

Na empresa a informação ou a falta dela sempre foi tratada com 

preocupação, Adam Smith (1776) afirmou que os administradores que 

gerenciavam os recursos de outros poderiam fazê-lo com menor empenho do que 

o dos sócios. Como exemplo o autor resgata a relação entre os servos que davam 

importância para pequenas coisas e deixavam outras de maior importância  de 

lado. Concluí-se que a negligência e o desperdício existem em variados graus na 

gestão de administradores que não são os proprietários. 

A assimetria de Informação aplicada no contexto das empresas é conhecida 

pelo Custo de Agência, que pode ser descrito como os custos para resolução de 

divergências entre os administradores (agentes) e os proprietários (principal) 

                                                 
1 Termo utilizado por Gerge A. Akerloff (1970) para indicar um produto com menor 
qualidade. 
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geradas pelos interesses conflitantes de ambas as partes. Com o resultado o 

proprietário se propõe a efetuar fatos com o monitoramento do administrador.  

Ao aplicar nas empresas a teoria da informação apresentada no artigo “o 

mercado dos limões” de Gerge A. Akerloff (1970), os administradores são os 

vendedores que estão gerenciando a empresa e, por isso, possuem informações 

privilegiadas sobra ela. Os acionistas são os compradores que estão no mercado 

e possuem acesso apenas as informações divulgadas para esse mercado. A partir 

deste conceito pode-se entender que apenas empresas “limões” ou com maior 

risco teriam as suas ações negociadas no mercado.  

Garcia (2002) realizou o teste desta teoria no mercado brasileiro e o 

resultado apresentou que as ações das empresas tiveram diminuição do preço 

com a emissão de novas ações demonstrando que o mercado financeiro relaciona 

a emissão com a baixa qualidade das ações.  

Em um mercado onde a informação não está disponibilizada a todos os 

seus agentes, poderá aplicar-se a teoria da Informação, ou seja, nele existem 

apenas ações de baixa qualidade, pois os compradores não estão dispostos a 

pagar mais por uma ação que para ele possui a mesma qualidade das outras. 

As empresas que possuem boas práticas para divulgar as suas informações 

são excluídas deste mercado, pois tendem a ser equiparadas as outras empresas 

com menor qualidade. 

Os modelos elaborados por Leuz e Verrecchia (2000) ponderam os 

resultados da diferença gerada pela implantação das práticas de governança 

corporativa entre as demais empresas e os custos criados para obtenção desta 

diferença. Concluem que grandes empresas buscam se diferenciar e demonstrar o 

seu comprometimento com a transparência e melhor relação com o comprador 

(investidor), melhorando assim, as suas informações junto ao mercado. Estes 

resultados foram confirmados por muitos outros trabalhos como o de DOIDGE ET 

AL (2004) E SILVEIRA ET AL (2004) E (2007). 
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Após apresentar o conceito de informação e informação assimétrica 

abordar-se-á a Teoria da Agência e o custo de agência a partir do conceito de 

custo de transação. 

 

2.3 O Custo de Transação 

Embora as organizações existam, saber por que elas existem é muito 

importante. Na microeconomia neoclássica, segundo Adam Smith, (1776) o 

objetivo era buscar formas de fazer a produção a um custo baixo sem a 

interferência do Estado, isto é, a economia poderia ser gerenciada por um sistema 

descentralizado de preços (a mão invisível). Isso não explica o porque algumas 

operações são gerenciadas pelas organizações. 

O motivo que faz com que algumas operações sejam gerenciadas pela 

empresa está relacionado ao custo de gerenciamento, que nem sempre é menor 

se gerenciado pelo mercado (COASE, 1937). 

 A principal contribuição de Coase (1937) foi a inserção do custo de 

gerenciamento de transação na questão de existência das empresas, além de 

indicar que estes poderiam ser geridos pelo mercado ou pelas empresas. O artigo 

não segregou os custos que deveriam ser gerenciados pela organização ou pelo 

mercado e isso foi aprimorado posteriormente criando-se a teoria do custo de 

transação. 

A primeira extensão do pensamento de Coase (1937) foi com as 

dificuldades de mensuração para existência das empresas como a gestão de uma 

equipe, onde os atores podem produzir mais trabalhando juntos do que 

individualmente, por isso, há um incentivo para que o trabalho seja colaborativo. 

Se isso não acontecer e quando o indivíduo perceber que seu rendimento 

individual não poderá ser mensurado, resultará certamente uma propensão à 

ociosidade dos membros da equipe (ALCHIAN E DEMSETZ, 2005). 
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Percebendo que os seus esforços individuais não são incentivados, os 

colaboradores tendem a ficar ociosos (que pode ser desde pequenas trapaças até 

contribuir o mínimo possível). Faz-se necessário a criação de mecanismos de 

remuneração da equipe para o esforço dos membros (ALCHIAN E DEMSETZ, 

2005). 

Uma das possibilidades seria remunerar igualmente os membros, tal ação 

incentivaria a não contribuição individual, pois o membro saberia que o seu 

esforço não resultaria diretamente no aumento da sua renda (ALCHIAN E 

DEMSETZ, 2005). 

A organização surge como solução para gerenciar o trabalho das pessoas, 

reduzindo a ociosidade, criando a hierarquia. A ociosidade não diminui a zero, e 

isso está relacionado entre o custo da ociosidade e o custo de monitoramento 

(ALCHIAN E DEMSETZ, 2005). 

Uma das soluções propostas foi a remuneração, contratar monitores que 

gerenciariam a equipe e seriam remunerados com base no valor residual. Com 

isso, o monitor era incentivado a monitores, pois quanto maior o rendimento da 

equipe maior o valor residual, o que resultaria em maior produtividade. Vale 

ressaltar que os monitores são gerenciados pelos acionistas. Pode-se concluir que 

os lucros são os valores já deduzidos das remunerações dos membros e 

monitores das equipes. (ALCHIAN E DEMSETZ, 1972). 

Williamson (1975) ao conceituar a teoria dos custos de transação afirma 

que mercado e as hierarquias são instrumentos que complementam as 

transações, eles são os “mecanismos de governança”. Os mecanismos de 

governança nos mercados estão relacionados aos preços, competição e contratos. 

Já na hierarquia são relacionados ao gerenciamento de terceiros que é exercida 

pelo gerente, e a ele é atribuída a resolução dos possíveis conflitos que ocorrem 

nas transações. 
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Os pressupostos da teoria dos custos de transação estão relacionados a 

racionalidade limitada (considera que as previsões são limitadas e não podem 

proteger as organizações de riscos futuros) e oportunismo, que inclui mentiras, 

roubo e trapaças. Isso não quer dizer que todas as transações são oportunistas, 

mas como algumas podem ser, as empresas devem proteger-se incorrendo em 

custo (WILLIAMSON, 1975). 

Cabe aos gestores a escolha do tipo de governança: pelo mercado (custo 

de transação econômica - preço), ou pela hierarquia (efeitos da racionalidade 

limitada e oportunismo), dentre eles diminuir as possibilidades de problemas com 

transações resultantes da racionalidade limitada pelo oportunismo e que tenha o 

menor custo (WILLIAMSON, 1975). 

Quando a racionalidade limitada e oportunismo criam problemas nas 

transações - neste item os autores inserem dois novos conceitos: o da incerteza e 

o de investimentos específicos. Concluem que a hierarquia propõe soluções para 

os problemas de governança de mercado como os investimentos específicos sob 

condições de incertezas (facilitam o oportunismo), com as devidas limitações 

(WILLIAMSON, 1975). 

 A teoria do custo de transação sugeriu uma resposta para a existência das 

empresas a partir do custo de gerenciamento e monitoramento das atividades, e 

como resultado ela passa ao investidor a escolha do tipo de governanças para as 

suas operações, indicando as vantagens e as desvantagens em cada modalidade. 

Após apresentar este conceito, apresentar-se-á a Teoria da Agência que busca 

estudar os conflitos existentes entre os agentes (administradores) e o principal 

(acionista). 
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2.4 A Teoria da Agência 

O problema de agência foi abordado no trabalho “The Modern Corporation 

and Privete Property” de Berle e Means (1932) pela primeira vez, e neste os 

autores introduzem o problema de agência criado pela separação entre a posse 

do capital  e a administração do capital. Para eles há conflitos de interesses entre 

os administradores e os proprietários do capital, pois os primeiros possuem maior 

informação e poder de decisão sobre o capital.  

Para que interesses sejam ajustados faz-se necessário a utilização de 

controles ou mecanismos de monitoramento que resultam no chamado “Custo de 

Agência”. Tema este abordado por Jensen e Meckling (1976) sobre “A Teoria da 

Firma”, que trata dos direitos de propriedade e relaciona-os com os problemas de 

agências resultando da Teoria da Agência. 

Berle e Means (1932) sugerem que a governança corporativa está 

relacionada com as questões dos sistemas de controle e monitoramento dos 

acionistas das empresas, que fazem com que os administradores tomem decisões 

de acordo com os interesses dos proprietários do capital, e não de acordo com 

seus interesses. A partir deste conceito eles analisam empiricamente o conflito de 

interesses criado pela separação da propriedade e da gestão do capital e como o 

problema de agência pode influenciar o desempenho das organizações. 

Após o trabalho apresentado Berle e Means (1932) esclareceram o 

problema existente entre o proprietário do capital e os seus agentes, pois muitos 

não compreendiam como as decisões podiam ser tomadas com objetivos 

completamente diferentes ou contrários aos dos proprietários do capital. Isso 

explica como os gestores podem influenciar o direcionamento da empresa de 

acordo com os seus interesses.  

Os trabalhos de Spence e Zeckhauser (1971) e Ross (1973) abordaram a 

teoria da agência a partir da verificação da estrutura de remuneração dos gestores 

(o agente), no alinhamento dos seus interesses com o do proprietário do capital (o 
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principal). O trabalho Jensen e Meckling (1976) é considerado o clássico desta 

teoria, pois abordou principalmente questões econômicas e financeiras desses 

conflitos de interesses que resultou na governança corporativa.  

O trabalho Jensen e Meckling (1976) trouxe novos conceitos e novas 

abordagens e foi utilizado como base para diversos outros estudos. Dentre as 

suas contribuições pode-se destacar três principais:  

1. Uma nova teoria sobre a estrutura de propriedade que a partir dos 

conflitos de interesse;  

2. A nova concepção de custos de agência;  

3. Uma nova abordagem sobre a firma, como um elemento legal que 

rege os relacionamentos contratuais entre as pessoas.  

Os conceitos trazidos por Jensen e Meckling (1976) proporcionaram uma 

nova concepção de governança corporativa, como “um conjunto de mecanismos 

internos e externos de incentivo e controle que visam minimizar os custos 

decorrentes do problema de agência”. 

Os autores iniciam o novo conceito de Firma, que deixa de ser uma pessoa 

e sim uma ficção legal formada por relações contratuais com processos 

complexos e objetivos conflitantes entre os indivíduos. Apresentam o conceito de 

relacionamento de agência como “um contrato onde uma ou mais pessoas (o 

principal) engajam outra pessoa (o agente) para desempenhar alguma tarefa em 

seu favor, envolvendo a delegação de autoridade para a tomada de decisão pelo 

agente” (JENSEN E MECKLING, 1976).  

Nota-se que no relacionamento de agência o proprietário do capital (o 

principal) contrata um indivíduo para desenvolver determinada atividade de seu 

interesse e do interesse do contratado (o agente), que passa a ser remunerado 

para realizar essa função. Existem elementos subjetivos nessa relação, pois o 

contratado (agente) muitas vezes negocia com o contratante (principal) 
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subjetivamente e também, utiliza-se de sua influência para conseguir benefícios 

próprios. Como esta é uma relação entre indivíduos os fatores subjetivos estão 

envolvidos na personalidade de cada um, em suas necessidades fisiológicas, de 

segurança, de relacionamento, de estima, entre outras (JENSEN E MECKLING, 

1976). 

Visando limitar a autonomia do agente e incentivá-lo a aprimorar o seu 

desempenho nas atividades a ele atribuídas, o principal pode monitorar as suas 

atividades e lhe conceder benefícios. Estes dois mecanismos citados são tratados 

pelos autores como custos de agência, e estes estão relacionados a quatro fatores 

(JENSEN E MECKLING, 1976): 

1. Os custos relacionados, a elaboração e estruturação dos contratos 

entre o principal e o agente devem estar em constante atualização, pois 

eles sinalizam os limites dos benefícios e também os deveres do agente 

(JENSEN E MECKLING, 1976). 

2. As despesas com o monitoramento das atividades dos agentes pelo 

principal é outro tipo de custo de agência que objetiva observar e 

controlar as principais atividades desenvolvidas pelo agente, a fim de 

verificar se o que foi acordado na forma de contrato e verbal foi 

cumprido. Isso acontece quando o principal não atua como gestor da 

empresa, pois, neste caso, o monitoramento passa a ser imprescindível, 

por ser uma forma de controlar formalmente os impulsos do agente em 

tomar decisões levando em conta apenas seus interesses, 

desconsiderando assim os interesses do principal (JENSEN E 

MECKLING, 1976).    

3.  Os gastos realizados pelo agente com o objetivo de mostrar que 

seus atos serão efetuados de acordo com o objetivo do principal e não 

dele. Como resultado estes gastos geram maior confiança na relação 

entre o agente e o principal, que pode conceder maior autonomia ao 

agente. O agente pode tomar decisões com maior autonomia e buscar a 
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maximização da riqueza (objetivo do principal) ou tomar decisões a 

partir de seus interesses (JENSEN E MECKLING, 1976). 

4. As perdas residuais na riqueza do principal geradas a partir das 

divergências eventuais entre as decisões de maximizar a riqueza do 

principal e as decisões tomadas pelos agentes. Agentes possuem o 

objetivo de maximizar os seus benefícios particulares, por isso a 

otimização dos processos e os melhores resultados possíveis para o 

principal não devem ocorrer, pois o agente não toma decisões na 

direção dos objetivos do principal, a não ser que ele também seja 

beneficiado com os resultados. Mas estabelecer esta relação 

constantemente nem sempre é possível (JENSEN E MECKLING, 1976). 

Após a exposição dos quatro tipos de custos de agência os autores,  

Jensen e Meckling (1976) afirmam que nas relações entre dois indivíduos como 

principal e  agente sempre existirá o custo de agência. Pois os conflitos de 

interesses existem e nem sempre é possível monitorar todas as decisões e 

interesses envolvidos de cada um, gerando diferenças nos processos por conta 

das divergências e como resultado tem-se a não maximização do retorno ao 

principal.  

Para Brigham et. al. (2001) os custos de agência podem ser classificados 

em três categorias: 

1. Gastos utilizados com a monitoração dos agentes, como sistemas de 

avaliação de decisões formas de prestação de contas (BRIGHAM 

ET. AL, 2001). 

2. Gastos com estrutura da empresa, com o objetivo de limitar as 

decisões dos agentes baseadas em seus interesses, como indicar 

para o conselho de administração um investidor externo (BRIGHAM 

ET. AL, 2001). 



  24 

3. Custo de oportunidade: ocorre quando o acionista impõe restrições 

para a realização de determinadas atividades ou operações, ou seja, 

para que determinado assunto seja desenvolvido faz-se necessário o 

acionista emitir o seu parecer por meio do voto, limitando assim, os 

agentes de maximizarem a riqueza da empresa a partir apenas das 

suas habilidades (BRIGHAM ET. AL, 2001). 

4. Na busca de reduzir as divergências de interesses entre principal e o 

agente elabora-se sistemas de monitoramento e planos de 

benefícios, que resultam em de custos de agência. O limite para os 

custos de agência está relacionado com o retorno sobre o capital que 

o agente agrega ao principal. (BRIGHAM ET. AL. 2001). A figura 1 

que apresenta como estes fatores condicionam o preço da ação. 

 

Figura 1 – Fatores que Condicionam o Preço da Ação - Fonte: Brigham et al (2001, p. 63) 

 



  25 

Jensen e Meckling (1976) em seu trabalho apresentam os tipos de 

relacionamentos entre o principal e o agente a partir de três exemplos: 

 

1. Neste caso o principal e o agente são o mesmo indivíduo. Nesta situação 

ele tenderá a buscar a maximização do seu capital resultado em benefícios 

financeiros, mas também benefícios não financeiros como a autoridade, 

status, luxuosas salas e muitos que não contribuem para a maximização da 

empresa (JENSEN E MECKLING, 1976). 

2. Quando o acionista não é único proprietário do capital, o seu 

comportamento passa a ser diferente, quanto menor sua participação 

acionária maior a tendência de existir posições divergentes entre eles. Se o 

acionista detiver mais da metade das ações ele tenderá a acumular mais 

benefícios financeiros para si, pois o benefício, bem como os gastos são 

distribuídos de acordo com a participação acionária (JENSEN E 

MECKLING, 1976).  

3. Quando não existe apenas um sócio administrador os autores sugerem 

um modelo para monitorar conflitos entre os agentes e o principal, 

estabelecendo limites mínimos e máximos para os custos de agência. Caso 

os custos de agência ultrapassem os limites aceitáveis pelos acionistas, 

estes devem tomar alguma medida para que este valor retorne para a 

empresa. Uma das formas citadas foi diminuir os custos dos preços das 

ações no momento em que a empresa capita recursos no mercado, 

transferindo assim esses custos para a empresa (JENSEN E MECKLING, 

1976). 

Quando o acionista e agente que possui parte das ações não se utiliza de 

forma total dos benefícios gerados e nem assume a totalidade dos custos, ele 

possui a tendência de tomar decisões que não retornarão com benefícios para 

todos os acionistas (BRIGHAM ET AL. 2001). 
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De acordo com Okimura (2003) a concentração da propriedade e do 

controle da empresa está diretamente relacionada aos custos e benefícios da 

empresa, fatores estes que modificam o resultado influenciando a todos os 

acionistas, os que possuem o controle e os que não possuem. 

Teoricamente diminuir a participação acionária dos gestores aumenta os 

custos de agência devido ao aumento do conflito de interesses e de abusos por 

parte dos gestores. Por outro lado, com o aumento da participação dos gestores 

como sócios da empresa ou até um sócio-administrador sendo detentor de todas 

as ações das empresas, os custos de agência tendem a ser minimizados, pois o 

acionista está ativo na participação e na tomada de decisão da empresa. Esta 

situação cria a concentração de poder e a decisão desse gestor passa a ser 

soberana, não havendo discussão ou debate, podendo influenciar de forma 

negativa nas decisões. 

 Outro ponto a ser discutido é que na busca sem limites pela maximização 

dos ganhos financeiros, questões de ética e sustentabilidade possam ser 

colocadas de lado (JENSEN E MECKLING, 1976).  

Os acionistas majoritários tendem a obter tratamento diferenciado, sendo 

custeado por todos os acionistas, especialmente quando estes também possuírem 

direito de controle, maior do que o seu direito de voto. Isso acontece quando 

acionistas possuem direitos a votos com mais peso ou quando estes possuem o 

controle da empresa por meio da estrutura piramidal. (LANZANA e SILVEIRA, 

2003) 

Para Shleifer e Vishny (1997) e La Porta et al. (1999) os acionistas 

majoritários prejudicam tanto a empresa como os acionistas com menor 

participação, pois os seus interesses podem divergir dos interesses de todos os 

outros acionistas.  

Já quando o processo passa para os administradores que não participam 

da composição acionária, eles não possuem os mesmos interesses dos acionistas 



  27 

(possuem o direito de propriedade), por isso, faz-se necessário o estabelecimento 

de controles e sistemas de decisões que permitam o monitoramento do processo 

decisório em toda a empresa. Desta forma, os problemas de agência podem ser 

reduzidos (FAMA E JENSEN, 1983). 

Observa-se que nos modelos apresentados e por se tratar de relações 

entre os seres humanos que possuem racionalidade limitada e são dotados de 

oportunismo, existe divergências entre os interesses que precisam ser ajustados 

por meio de benefícios ou monitoramento motivando certamente geração de 

custos de agência. 

Jensen e Meckling (1976) abordam as questões relacionadas aos conflitos 

de agência entre os acionistas e os credores, onde os acionistas podem por meio 

de contrato (forma legal) se apropriar de bens dos credores. Segue exemplos: 

1. Quando uma empresa possui muitas dívidas e decide investir em 

projetos de altíssimo risco, onde existem muitos ganhos ou muitas perdas. 

Se o acionista obtiver sucesso ele ficará com os maiores ganhos e o credor 

apenas com os juros, caso contrário o credor ficará com as perdas 

(JENSEN E MECKLING, 1976). 

2. Quando uma empresa está quase em processo de falência os acionistas 

param de investir nela como um todo, mesmo que alguns projetos 

apresentam VPL (valor presente líquido) positivo. Este comportamento 

ocorre com os acionistas porque eles sabem que o  montante ganho com 

estes projetos não será suficiente para gerar riqueza, e sim para 

pagamento de juros, situação que não interessa a ele (JENSEN E 

MECKLING, 1976).  

3. Quando o acionista sabe que a empresa irá falir, existe a tendência ao 

esvaziamento da propriedade. Os acionistas passam a retirar todo o capital 

investido com o objetivo de deixar apenas o mínimo possível para os 

credores (JENSEN E MECKLING, 1976). 
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Como solução para as três situações que apresentam problemas de 

agência entre os acionistas e credores, os autores sugerem a criação de 

incentivos que consigam alinhar os interesses entre os acionistas e os credores, 

porém sua implantação é muito difícil. Outra forma sugerida é o monitoramento do 

acionista por parte do credor por meio de restrições contratuais, a solicitação 

periódica de relatórios internos da empresa que possam permitir o 

acompanhamento, além dos relatórios validados por verificação das empresas de 

auditoria (JENSEN E MECKLING, 1976).  

De acordo com os conceitos apresentados na teoria da agência e existência 

de assimetria de informação entre os agentes de determinado mercado, acontece  

em muitas situações de alguns possuírem informações  privilegiadas em relação 

ao outros. Como se apresenta na figura 2 desenvolvida por Ceolin 2006 que teve 

como objetivo relacionar as duas teorias. 

 
Figura 2 - Teoria da Agência versus Assimetria Informacional 
Fonte: Ceolin 2006 p. 49. 
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A teoria do custo de transação apresenta a questão da racionalidade 

limitada e do oportunismo do ser humano e para que isso possa ser minimizado se 

estabelecem modelos de governança que geram os custos de transação. Já na 

teoria da agência o conflito de interesses ocorre porque os indivíduos buscam 

sempre os seus benefícios particulares e para que haja um alinhamento entre o 

agente e o principal é necessário criar benefícios e mecanismos de 

monitoramento, que nos encaminha para questão central deste trabalho, que está 

relacionada a Governança Corporativa. Na próxima parte abordar-se-á os 

Conceitos da Governança Corporativa e o seu desenvolvimento no Brasil. 

 
2.5 A Governança Corporativa 

A expressão inglesa Corporate Governance surgiu no final da década de 

80, mas foi nos anos 90 que este tema passou a ser difundido visando interpretar 

as relações entre os acionistas, auditores independentes e os executivos das 

empresas (LODI, 2000). 

Para Cutlip e Center (1952) entre o final do século XIX e o fim do século 

XX, as empresas não se preocupavam com os seus públicos, pois acreditavam 

que quanto menos as decisões da empresa fossem divulgadas seria melhor. Mas 

com o aumento da competitividade e massificação do mercado financeiro esta 

postura modificou. 

 Segundo Lodi (2000) o relatório Cadbury publicado em 1992 foi o primeiro 

tratado sobre governança corporativa no mundo. O documento foi elaborado com 

o objetivo de aprimorar o desempenho das empresas inglesas a partir das boas 

práticas que deram certo em empresas norte-americanas. O Conteúdo deste 

relatório apresentou a governança corporativa como um sistema gestão e controle 

das empresas, já praticado pelos americanos, mas que ainda não tinha sido 

documentado. 
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• O Conceito de Governança Corporativa 

A Governança corporativa é um mecanismo de gestão para as empresas 

que busca integração entre os acionistas, os auditores independentes e os 

executivos, fortalecendo assim o conselho de administração na tomada das 

decisões, reduzindo com isso os custos de agência. 

Segundo (Williamson, 1996) os custos de transação estão relacionados aos 

gastos para manter o funcionamento do sistema ou os custos para contratar. A 

partir deste conceito a Governança Corporativa que tem como objetivo identificar, 

e reduzir os riscos as formas de riscos nos contratos entre os acionistas e os 

agentes, esta se constitui como instrumento fundamental da economia dos custos 

de transação. 

A empresa estabelece a busca por ações que vão contra os interesses do 

acionista, mas se os resultados destas decisões podem ser previstas, estes são 

inseridos na proposta de governança, reduzindo assim a possibilidade de sua 

ocorrência. Desta forma, os possíveis custos são reduzidos e os benefícios que 

puderam ser previstos são gerados maximizando os resultados da empresa 

(WILLIAMSON, 1996). 

A partir destes conceitos apresentados, o custo de transação está 

relacionado operação ou transação, já a governança é mecanismo que permite o 

cumprimento dos contratos, mesmo em um cenário onde os conflitos de interesses 

que podem impedir ou prejudicar a oportunidade obter-se o melhor desempenho 

para a empresa (WILLIAMSON, 1996). 

A Governança Corporativa nasce objetivando reduzir os custos gerados 

pelo problema de agência. Implementar as boas práticas de governança 

corporativa pode resultar em maior transparência das informações entre os 

agentes no mercado diminuindo assim a assimetria de informação existente entre 

os agentes e o principal, e como consequência permitir que os acionistas que 
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fazem parte do controle da propriedade diminuam as suas perdas em caso de 

venda da companhia (VIERA e MENDES, 2004). 

Para Shleifer e Vishny (1997) a governança corporativa é um conjunto de 

mecanismos que garantem ao comprador (investidor) o retorno sobre o seu 

investimento. 

Para a OECD, 2004, a governança corporativa engloba um conjunto de 

relações entre a gerência da empresa, seus diretores, acionistas, e outros 

stakeholders. Além de fornecer a estrutura pela qual os objetivos da empresa 

podem ser determinados, ela proporciona os meios para  que os objetivos possam 

ser atingidos e define as formas de monitoramento da performance da empresa. 

Para Silveira (2003) a governança corporativa busca responder a questão 

relacionada sobre quais são os mecanismos pelos quais os investidores podem 

garantir que irão receber o retorno pelo seu investimento? 

Cerda (2000) sugere que a governança corporativa possui dois objetivos 

fundamentais: proporcionar uma estrutura que gere benefícios aos 

administradores buscando a maximização de valor da empresa;  e  estabelecer 

proteções a propriedade, impedindo com isso que os agentes expropriem o capital 

em favor de seus interesses em detrimento do principal (shareholders) e demais 

partes interessadas (stakeholders). 

A Governança Corporativa é formada pela aplicação de políticas que 

fornecem aos acionistas a possibilidade de visualizarem de forma transparente as 

atitudes dos agentes (gestores da empresa) e também a situação estratégica  da 

empresa fazendo com que os agentes atuem de acordo com os interesses dos 

acionistas. Por tanto, ela é uma estrutura de relações e responsabilidades 

estabelecidas entre os acionistas, conselho de administração e executivos, com o 

objetivo de maximizar o desempenho econômico da empresa (MILLSTEIN, 1998). 
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Jensen (1993) no seu trabalho “The modern industrial revolution, exit and 

the failure of internal control systems” (1993), indica que a governança corporativa 

é formada por quatro categorias:  

 

1. O ambiente legal, regulatório e político; 

2. O mercado de capitais e de incorporações e fusões; 

3. Mercado formado pelo setor de atuação da empresa; e 

4. Os mecanismos de controles internos. 

 

A governança corporativa tem como objetivo reduzir a assimetria de 

informação existente nas empresas os entre os agentes do mercado: investidores, 

administradores, fornecedores, clientes, colaboradores e o Estado. Com adoção 

da transparência nas informações sugeridas pela Governança Corporativa, os 

custos do capital devem ser reduzidos, pois esta atitude gerará maior credibilidade 

nas informações divulgadas pela por empresa aos credores. Já investidores 

estarão dispostos a investir se acreditarem que os gestores não poderão tomar 

decisões de acordo com os seus interesses próprios (VIEIRA e MENDES, 2004). 

Essa discussão sobre a governança corporativa nas empresas, surge como 

forma de conter a destruição do capital dos acionistas pelos gestores com a 

estrutura de capital pulverizada, e também dos acionistas minoritários que 

estavam sendo prejudicados pelos acionistas majoritários em empresas cuja 

propriedade é concentrada. Situações já tratadas pela teoria da agência, onde o 

gestor ou controlador toma decisões para maximizar os seus benefícios pessoais 

e não para maximizar o capital de todos os acionistas (SILVEIRA, 2004). 
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Silveira (2004) entende que as perdas residuais inseridas como um dos 

tipos de custos de agência por Jensen e Meckling (1976) são geradas a partir das 

decisões tomadas pelos agentes (gestores), sem considerarem os interesses o 

principal (acionistas) que é maximizar a riqueza. A figura 3 a seguir considera o 

problema de agência, as decisões com interesses do agente que divergem do 

interesse do principal e a governança corporativa.  

 

 

Figura 3 – Problema de Agência e a Governança  
Fonte: Silveira A.M. (2004, p.32) 

 

Observa-se nesta figura que o acionista remunera o gestor pelos serviços 

de gestão contratados e espera que as decisões tomadas por ele sejam do tipo 1, 

que maximizam a sua riqueza. Mas em muitas situações os gestores tomam 

decisões do tipo 2, em que os seus interesses particulares são colocados acima 

dos interesses do agente, isto é, para o seu próprio benefício. Logo a diferença 

entre a decisão tipo 1 e a decisão tipo 2 indica um custo para a empresa em 

decorrência da divergência de interesses entre o principal e o agente, o problema 
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de agência. Existem muitos exemplos destes tipos de custos na literatura que 

podem variar desde pequenos gastos com despesas pessoais, até decisões que 

maximizem a sua remuneração, comprometendo a continuidade e o desempenho 

da empresa no longo prazo como o excesso de crescimento por meio de 

aquisições (SILVEIRA, 2004). 

O autor sugere o conselho de administração que é um dos principais 

mecanismos utilizados para estabelecer a convergência entre os acionistas e os 

gestores a partir da governança corporativa. Existem outras formas que podem ser 

utilizadas, como a criação sistemas de remuneração e a transferência de parte da 

propriedade das ações para os gestores (SILVEIRA, 2004). 

Para o IBGC2 a discussão sobre governança corporativa está em foco 

atualmente no mundo devido aos fatos ocorridos na última década, como as crises 

mundiais em que muitos escândalos financeiros repercutiram devido a falta de 

transparência nas informações divulgadas ao mercado.  

No período entre 2001 e 2002 as empresas como a Enron, World Com e 

Tyco foram acusadas de cometerem fraudes contábeis, como adulteração de 

demonstrativos econômico-financeiros, negociações de agentes ou de acionistas 

junto ao mercado financeiro se utilizando de informações privilegiadas, além de 

evasão fiscal. 

O Caso “Enron” foi um dos precursores das denuncias, esta empresa foi 

uma das sete maiores dos Estados Unidos da América e com os prejuízos 

gerados por suas fraudes contábeis e financeiras foi a falência levando consigo 

uma das cinco maiores empresas de auditoria do mundo, a Arthur Andersen.  

Os problemas com fraudes fazem parte da história da Contabilidade e da 

Auditoria, após estes escândalos a preocupação com a ética e a transparência 

passou a ser discutido com maior ênfase no mercado acionário.  

                                                 
2 Instituto Brasileiro de Governança Corporativa 
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Este assunto tomou proporções mundiais e o governo americano no mesmo 

ano, em 2002 sancionou a lei Sarbanes-Oxley (SOX), como resposta aos 

escândalos ocorridos nas empresas americanas citadas anteriormente. Isso se 

deu pelo porte das empresas e a sua boa reputação junto ao mercado.  

Fatos relacionados às fraudes nos demonstrativos econômico-financeiros e 

outras irregularidades contábeis causaram a perda da confiança em todos os 

setores sobre a credibilidade e transparência das informações econômico-

financeiras divulgadas ao mercado, o que resultou na diminuição do valor de 

mercado das ações (BECHT, 2002). 

 
2.6 A Governança Corporativa no Brasil 

No Brasil o processo de gestão das empresas passou por fortes mudanças 

nas últimas décadas, até os anos 60 a gestão era centralizada pelo acionista 

majoritário e controlador familiar. Nos anos 70 aparecem os conselhos de 

administração com autonomia e a segregação do poder entre os acionistas os 

executivos profissionais (BORGES e SERRÃO, 2005). 

Nesta mesma década, em 1976 foi aprovada a lei das Sociedades 

Anônimas que regulamentava as relações entre o conselho de administração e os 

acionistas que também indicavam cinco linhas básicas para orientação do 

mercado:  

• Proteção aos acionistas minoritários; 

• Responsabilidade do acionista controlador; 

• Ampla diversificação dos instrumentos de fiscalização postos à disposição 

dos acionistas; 

• Diferenciação entre companhia aberta e fechada; 
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• Definição dos interesses fundamentais que a sociedade anônima 

representa. 

Os anos 80 foram marcados pelo surgimento e expansão dos fundos de 

pensão e investimentos, o fortalecimento da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, 

da CVM (Comissão de valores Imobiliários) e CADE (Conselho Administrativo de 

Defesa econômica) e nos anos 90 aparece novas formas de governanças 

resultado do compartilhamento do controle acionário, nesta década devido a 

falência de companhias abertas e mercado financeiro a discussão sobre o 

aprimoramento das práticas de governança toma força com visando melhorar a 

gestão e também proteger os acionista minoritários (BORGES e SERRÃO, 2005). 

No início do século 20, devido ao aumento do volume de capital negociado 

no mercado de ações foi necessária a inserção de mecanismos que pudessem 

proteger o investidor. Estes mecanismos foram inseridos por meio da lei 10.303/01 

com o objetivo de promover a transparência e a dispersão acionária no mercado 

de capital. Paralelo a isso já vinha se desenvolvendo no Brasil as novas práticas 

de governança corporativa. Este momento foi marcado por ações de órgãos como 

a Bovespa, a CVM e o Banco Central do Brasil e como resultado se tornou um 

marco no processo de desenvolvimento da Governança Corporativa no Brasil 

(VIEIRA E MENDES, 2004.).  

Para Silveira (2005) as práticas de governança corporativa no Brasil foram 

formadas por iniciativas do setor privado e também do setor público, como:  

• A criação do IBGC em 1995, com a meta de fomentar as práticas de 

governança corporativa. Esta entidade também criou o primeiro Código de 

Melhores Práticas de Governança Corporativa no Brasil; 

• A aprovação da lei de 10.303/2001 que passou a vigorar em 01/03/2002; 

• A criação de três níveis de governança corporativa na Bovespa (Nível 1, 

Nível 2 e Novo Mercado); 
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• A criação de limites de aplicação para os fundos de pensão pela SPC 

(secretaria de Previdência Complementar); 

• A inserção do quesito “adoção de práticas de governança corporativa como 

exigência para a liberação de crédito”. 
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3  METODOLOGIA 

 

Um conjunto de afirmações inter-relacionadas forma a teoria, incluindo 

algumas generalizações semelhantes a leis que podem ser verificadas através de 

testes empíricos, pois a teoria tem como objetivo explicar algum evento. Algumas 

vezes a teoria é confirmada por pesquisas que a antecederam, em outras vezes a 

teoria pode explicar um determinado evento, resguardadas as devidas limitações. 

As generalizações semelhantes a leis são expectativas quanto ao que acontecerá 

em circunstâncias específicas que permitam previsões da realidade (HAIR, 

BABIN, MONEY E SAMOUEL, 2005). 

 
A pesquisa quantitativa explica fenômenos por meio da análise de um 

banco de dados. Para esta análise são utilizadas metodologias estatísticas para 

avaliar as hipóteses pré-estabelecidas a partir do referencial teórico.  

 
Esta pesquisa objetiva verificar se as empresas classificadas nos níveis 

diferenciados de governança corporativa obtém um retorno diferenciado em 

relação as empresas do mercado tradicional e se entre os níveis de governança 

corporativa o retorno varia de acordo com o nível de transparência. Por isso, essa 

pesquisa é classificada como um estudo empírico-analítico de natureza descritiva, 

pois as suas abordagens apresentam em comum a utilização de técnicas de 

coleta, tratamento e análise de dados quantitativos, e os seus procedimentos de 

pesquisa exigem um conhecimento prévio do tema a ser estudado, portanto é o 

pesquisador que após o conhecimento do tema elabora as variáveis a serem 

avaliadas (MARTINS, 2002).  

 
Utilizou-se a técnica estatística ANOVA o teste t, para verificar se existem 

diferenças entre as médias dos retornos obtidos por empresas que participam do 

IBOVESPA, do mercado tradicional ou de algum nível de governança da 

BOVESPA. A escolha desta metodologia de pesquisa considerou a necessidade 
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da pesquisa em diferenças nas médias entre as empresas em cada amostra, num 

período de 5 anos. 

Neste capítulo apresentar-se-á a composição das amostras, as hipóteses, 

as variáveis e o modelo analítico utilizados nesta pesquisa, que será a ANOVA.  

 
3.1 Composição das Amostras 

Antes de apresentar as caraterísticas das amostras, faz-se necessário 

informar que todos os dados utilizados foram extraídos na base de informações 

“Economática”, disponível na biblioteca da Fundação Getúlio Vargas em São 

Paulo. 

 A amostra foi composta por todas as empresas listadas no IBVOSPA em 

31/03/20113, estas empresas possuem maior liquidez, pois, as empresas com 

baixa liquidez tendem a não terem cotações adequadas ao valor de mercado 

(SILVEIRA ET AL. 2006). 

Na composição da amostra foram excluídas as empresas do setor 

financeiro, e também as demais empresas que abriram o seu capital após 

01/01/20064. O período selecionado para a amostra foi de cinco anos, de 2006 a 

2010, correspondentes aos últimos cinco anos da implantação dos níveis 

diferenciados de governança no Brasil.  

Para realizar os testes foram compostas quatro amostras com o rendimento 

das empresas listadas no Mercado Tradicional, Novo mercado, Nível 1 e Nível 2 

de governança corporativa, bem como uma amostra com as médias de 

rendimentos das empresas listadas em cada grupo, cujas características serão 

descritas a seguir: 

                                                 
3 A lista das empresas listadas no IBOVESPA em 31/03/2011 está disponível no Anexo G: 
4 As empresas listadas no IBOVESPA que foram excluídas da amostra, por serem bancos ou por 
terem aberto o capital a partir de 01/01/2006 estão indicadas no anexo G. 
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 Inspirado na experiência criada no mercado de ações da Alemanha - Neuer 

Markt 1997, a Bovespa implantou em 2000 os três níveis de governança 

corporativa: novo mercado, nível 1 e nível 2. Antes da implantação existia apenas 

o mercado tradicional que segue as normas definidas pela CVM e outros órgãos 

regulados das entidades de Capital Aberto, como a BOVESPA, Banco Central, e 

outros. Abaixo a descrição de cada um destes níveis:  

 

• Novo Mercado: para que a empresa possa ser enquadrada neste nível de 

governança, o seu capital social deve ser formado apenas por ações 

ordinárias, suas principais características estão descritas no anexo A 

(BOVESPA 2002). 

 

• Nível 1:  as empresas listadas neste nível assumem o compromisso de 

melhorar prestação de contas das informações ao mercado e também com 

a dispersão acionária, suas principais características estão descritas no 

anexo B (BOVESPA 2002); 

 

•  Nível 2: para serem listadas neste nível as empresas precisam adotar as 

práticas indicadas para o nível 1 e também inserirem nas práticas de 

governança os direitos adicionais para os acionistas minoritários, bem como 

suas principais características que estão descritas no anexo C (BOVESPA 

2002);  

 

O quadro 1 apresenta uma síntese das obrigações de cada um deles: 
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  NOVO 
MERCADO NÍVEL 2 NÍVEL 1 TRADICIONAL

Percentual Mínimo 
de Ações em 

Circulação (free 
float) 

No mínimo 
25% de free 

float 

No mínimo 
25% de free 

float 

No mínimo 
25% de free 

float 
Não há regra 

Características das 
Ações Emitidas 

Permite a 
existência 

somente de 
ações ON 

Permite a 
existência de 

ações ON e PN 
(com direitos 
adicionais) 

Permite a 
existência 
de ações 
ON e PN 

Permite a 
existência de 

ações ON e PN

Conselho de 
Administração 

Mínimo de 
cinco 

membros, dos 
quais pelo 

menos 20% 
devem ser 

independentes

Mínimo de 
cinco membros, 
dos quais pelo 

menos 20% 
devem ser 

independentes

Mínimo de 
três 

membros 
(conforme 
legislação)

Mínimo de três 
membros 
(conforme 
legislação) 

Demonstrações 
Financeiras Anuais 

em Padrão 
Internacional 

US GAAP ou 
IFRS 

US GAAP ou 
IFRS Facultativo Facultativo 

Concessão de Tag 
Along 

100% para 
ações ON 

100% para 
ações ON 
80% para 
ações PN 

80% para 
ações ON 
(conforme 
legislação)

80% para 
ações ON 
(conforme 
legislação) 

Adoção da Câmara 
de Arbitragem do 

Mercado 
Obrigatório Obrigatório Facultativo Facultativo 

 
Quadro 1 - Comparativo dos Níveis de Governança Corporativa 
 
Fonte: http://www.bmfbovespa.com.br/empresas/pages/empresas_governanca-
corporativa.asp (acessado 26/10/2010) 
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Pode-se observar que as diferenças entre os níveis de governança e o 

mercado tradicional buscam diminuir os riscos de assimetria de informação entre o 

principal e o agente, protegendo assim o proprietário do capital. 

Os quadros a seguir ilustram as empresas que compõe as amostras para o 

mercado tradicional, novo mercado, Nível 1 e Nível 2: 

Empresas Listadas no Mercado Tradicional 
Nº Código  Empresa Grupo 
1 AMBV4 CIA BEBIDAS DAS AMERICAS - AMBEV Tradicional 
2 BRTO4 BRASIL TELECOM S.A. Tradicional 
3 CRUZ3 SOUZA CRUZ S.A. Tradicional 
4 CSNA3 CIA SIDERURGICA NACIONAL Tradicional 
5 LAME4 LOJAS AMERICANAS S.A. Tradicional 
6 PETR3 PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRÁS Tradicional 
7 PETR4 PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRÁS Tradicional 
8 TCSL3 TIM PARTICIPACÕES S.A. Tradicional 
9 TCSL4 TIM PARTICIPACÕES S.A. Tradicional 
10 TLPP4 TELEC DE SAO PAULO S.A. - TELESP Tradicional 
11 TMAR5 TELEMAR NORTE LESTE S.A. Tradicional 
12 TNLP3 TELE NORTE LESTE PARTICIPACÕES S.A. Tradicional 
13 TNLP4 TELE NORTE LESTE PARTICIPACÕES S.A. Tradicional 
14 VIVO4 VIVO PARTICIPACÕES S.A. Tradicional 

 
Quadro 2 - Empresas Listadas no Mercado Tradicional 
Fonte: Elaborado pelo autor 
 

Empresas Listadas no Novo Mercado 
1 ALLL3 ALL AMERICA LATINA LOGÍSTICA S.A. NM 
2 BRFS3 BRF - BRASIL FOODS S.A. NM 
3 BTOW3 B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO NM 
4 CCRO3 CCR S.A. NM 
5 CPFE3 CPFL ENERGIA S.A. NM 
6 CSAN3 COSAN S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO NM 
7 CYRE3 CYRELA BRAZIL REALTY S.A.EMPREEND E PART NM 
8 EMBR3 EMBRAER S.A. NM 
9 LIGT3 LIGHT S.A. NM 
10 LREN3 LOJAS RENNER S.A. NM 
11 NATU3 NATURA COSMÉTICOS S.A. NM 
12 RSID3 ROSSI RESIDENCIAL S.A. NM 
13 SBSP3 CIA SANEAMENTO BÁSICO EST SÃO PAULO NM 

 
Quadro 3 - Empresas Listadas no Novo Mercado 
Fonte: Elaborado pelo autor 
 



  43 

Empresas Listadas no Nível 1 - da Governança Corporativa 
1 BRKM5 BRASKEM S.A. N1 
2 CMIG4 CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG N1 
3 CPLE6 CIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL N1 
4 ELET3 CENTRAIS ELET BRAS S.A. – ELETROBRÁS N1 
5 ELET6 CENTRAIS ELET BRAS S.A. - ELETROBRÁS N1 
6 GGBR4 GERDAU S.A. N1 
7 GOAU4 METALURGICA GERDAU S.A. N1 
8 KLBN4 KLABIN S.A. N1 
9 PCAR4 CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO N1 

10 TRPL4 
CTEEP - CIA TRANSMISSÃO ENERGIA ELÉTRICA 
PAULISTA N1 

11 UGPA4 ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A. N1 
12 USIM3 USINAS SID DE MINAS GERAIS S.A.-USIMINAS N1 
13 USIM5 USINAS SID DE MINAS GERAIS S.A.-USIMINAS N1 
14 VALE3 VALE S.A. N1 
15 VALE5 VALE S.A. N1 

 
Quadro 4 - Empresas Listadas no Nível 1 
Fonte: Elaborado pelo autor 
 
 
 

Empresas Listadas no Nível 2 - da Governança Corporativa 
1 GOLL4 GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. N2 
2 TAMM4 TAM S.A. N2 

 
Quadro 5 - Empresas Listadas no Nível 2 
Fonte: Elaborado pelo autor 
 
 
3.2 Hipóteses da Pesquisa 

A problemática desta pesquisa, objetiva verificar se existem diferenças nas 

médias dos retornos das ações das empresas listadas no IBOVESPA, bem como 

classificadas nos níveis diferenciados de governança corporativa.  

De acordo com o referencial teórico, as empresas nos níveis de governança 

corporativa devem obter retornos diferenciados, pois os investidores estão 

disponíveis a pagar prêmios nestas ações, porém elas estão enquadradas em 

políticas diferenciadas de governança corporativa que visam aumentar a 

transparência das informações, reduzindo assim, o risco da assimetria de 

informação entre o principal e o agente. 
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Abaixo as Hipóteses: 

 

H0 = µ1= µ2= µ3= µ4= µ5= µn 

Ha nem todas as médias são iguais 

 

Se H0 é rejeitado, não se pode concluir que todas as médias são diferentes, 

pois rejeitar H0 significa que temos pelo menos uma média populacional diferente. 

 A partir do modelo teórico apresentado, quando a empresa participa de 

algum nível diferenciado de governança corporativa, devem conseguir captar 

recursos junto ao mercado com menor custo, pois os investidores estão dispostos 

a pagar um prêmio pelas boas práticas de governança corporativa. Seguindo este 

pressuposto as ações de empresas listadas no novo mercado oferecem maior 

segurança ao investidor, pois ele pode participar do processo de decisão na 

empresa (DARÓS PEIXE, 2003). 

 

3.3 Variáveis de Pesquisa 
 

• Amostra do Rendimento das Empresas 

Para realizar os testes desta pesquisa os dados selecionados foram os 

preços das ações (última cotação de cada mês) das empresas que compuseram a 

amostra no período dos últimos cinco  anos (2006 e 2010). Como a variável a ser 

analisada foi o rendimento de cada ação, utilizou-se a metodologia do logaritmo 

neperiano, pois esta abordagem de capitalização contínua aproxima-se de uma 

distribuição normal (MICHALISCHEN 2008). 
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Onde:  

Pt = é a cotação do preço da ação no mês atual. 
 
Pt-1 = é a cotação do preço da ação no mês anterior. 
 

 

Após o cálculo do retorno para cada empresa que compôs a amostra do 

rendimento das empresas para cada grupo: Mercado Tradicional (14 empresas), 

Novo Mercado (13 empresas), Nível 1 (15 empresas) e Nível 2 (2 empresas), 

totalizando 44 empresas e 59 observações para cada empresa, somando assim 

2.596 observações.  

Para verificar se existem diferenças entre os retornas das empresas de 

cada grupo, utilizou-se o teste de média ANOVA.  

  

 

• Amostra do Rendimento Médio dos Grupos 

A amostra composta pela média dos rendimentos de cada grupo foi obtida a 

partir da média do rendimento de cada empresa classificada: Mercado Tradicional 

(14 observações), Novo Mercado (13 observações), Nível 1 (15 observações) e 

Nível 2 (2 observações), totalizando 44 observações. 

 Para analisar esta amostra realizou-se testes de média com o objetivo de 

verificar se existem diferenças entre as médias dos rendimentos neste período 

entre os grupos. Foi utilizado o teste t para verificar se existe diferença significativa 

entre os grupos, dois a dois. 

A seguir o modelo analítico utilizado para realizar os testes estatísticos: a 

Análise de Variância e o Teste t. 

)ln()ln(:dimRe 1−− tt PPenton
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3.4 Modelo Analítico 
 

A metodologia utilizada para análise dos dados foi a Análise de Variância 

(ANOVA). Ela verifica a igualdade entre duas ou mais médias populacionais a 

partir de dados observados. O Teste t pode ser utilizado quando não se parte do 

pressuposto de que as duas populações que possuem variâncias iguais sejam 

distribuídas de forma normal. Nestas situações o Teste t pode ser utilizado sem 

comprometer as análises (LEVINE ET AL. 2000). 

• Análise de Variância (ANOVA):  

“é uma técnica estatística usada para determinar se as amostras de dois ou 

mais grupos surgem de populações com médias iguais (ou seja, as médias 

de grupos diferem significativamente)” (HAIR, 2009). 

Para que o teste seja efetuado utilizando a ANOVA, os dados precisam 

atender a três suposições: as observações devem ser independentes, as matrizes 

de variância devem ser as mesmas para todos os grupos, as variáveis 

dependentes devem seguir a distribuição normal (HAIR, 2009). 

Considerando que as quatro amostras seguiram os pressupostos indicados, 

o próximo passo é apresentar o modelo de estimativa entre os grupos, que é 

conhecido como MSTR (mean square due to treatements). 

 

 

 

Onde: O numerador é a soma dos quadrados resultante do modelo e o 

denominador representa os graus de liberdade. 
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O segundo passo é analisar as médias dentro de cada amostra, e este 

modelo é definido como sendo o erro quadrado medido, chamado MSE (mean 

square error). 

 

 

 

 
 
 

 

Onde: O numerador é a soma dos quadrados resultante dos erros e o 

denominador representa os graus de liberdade. 

Para Calcular a estatística F: basta dividir MSTR por MSE 

 

MSE
MSTRfaEstatístic :  

 

Utilizando a ANOVA pode-se verificar as médias dos grupos, viabilizando 

assim o estudo da posição relativa de cada grupo em relação a medida 

dependente (HAIR, 2009). 

Os Resultados da ANOVA podem ser interpretados a partir dos seguintes 

parâmetros, se o valor da estatística F foi maior que o valor F crítico , pode-se 

concluir que entre os grupos analisados nem todas as médias são iguais. 

Utilizando a ANOVA para testar as médias entre dois ou mais grupos, pode-

se concluir que as médias entre os grupos são iguais ou diferentes, mas não 

kn

sn
MSE

t

k

j
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−

−
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teremos como concluir qual ou quais dos grupos possuem médias diferentes. Para 

identificar estas diferenças pode-se utilizar o teste t ou outros tipos de teste post 

hoc (HAIR, 2009). 

 

• Teste t:  

“avalia a significância estatística da diferença entre duas médias de 

amostras independentes para uma única variável dependente” (HAIR, 

2009). 

O cálculo da estatística t é apurado entre as médias das duas amostras 

pela razão do erro padrão. Segue abaixo a equação: 

 

 

 
Onde:  
µ1 = média do grupo 1 

µ2 = média do grupo 2 

SE µ1 µ2 = erro padrão da diferença em médias de grupos 

 

A partir da estatística t, obtida pela equação acima, compara-se esta 

informação com o valor crítico da estatística t para assim determinar a diferença 

estatisticamente significante (HAIR, 2009). 

Se a estatística t for superior ao valor crítico da estatística t, existirá 

diferenças em médias de grupos na medida dependente, podendo examinar as 

médias reais para apurar qual grupo é maior no valor dependente (HAIR, 2009). 

21

21:
µµ

µµ
SE

tticaEstatistís −
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O teste t por ser fácil de ser aplicado e interpretado, e é muito utilizado em 

bases com poucos dados, mas possui algumas limitações: a primeira é que 

comporta apenas dois grupos e a segunda é que pode avaliar apenas uma  

Para realizar os testes estatísticos apresentados: ANOVA e Teste t utilizou-

se o Softwares: Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versão 13.0.1. 

O próximo capítulo apresentará os resultados dos testes estatísticos 

efetuados.  
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Neste capítulo serão analisados os resultados dos testes efetuados a partir 

das amostras compostas de acordo com os parâmetros apresentados 

anteriormente. As analises serão separadas em duas partes. 

Na primeira parte serão analisadas as amostras dos rendimentos das 

empresas separadas em cada grupo, isto é, verificar-se-á se existe diferença entre 

os retornos das empresas em cada grupo: Mercado Tradicional, Novo Mercado, 

Nível 1 e Nível 2. 

Na segunda parte analisar-se-á se os testes a partir da amostra das médias 

dos resultados separados por grupo - Mercado Tradicional, Novo Mercado, Nível 1 

e Nível 2, objetivando verificar se existem diferenças dos retornos entre eles, 

utilizando a ANOVA, e posteriormente comparar cada grupo utilizando o Teste t.  

A metodologia utilizada na segunda parte da análise foi realizada em um 

estudo feito por Bressan e Bressan, publicado em 2008. Nesta pesquisa os 

autores utilizaram como base 130 empresas, sendo que 65 delas adotavam 

políticas de governança diferenciadas, e por isso estavam classificadas em algum 

nível diferenciado, as outras 65 não participavam de nenhum nível diferenciado de 

governança, o período da amostra foi de março/2005 a março/2006. 

O modelo analítico utilizado foi o mesmo descrito na segunda análise:  a 
ANOVA para verificar se existem diferenças entre os retornos apurados e 

posteriormente o Teste t para verificar se existem diferenças significativas em 

relação a cada grupo analisado: Mercado Tradicional, Novo Mercado, Nível 1 e 

Nível 2. 

As diferenças entre a pesquisa acima citada e esta pesquisa estão 

relacionadas na seleção das empresas, que no caso se compõe apenas na 

amostra das empresas que participam do IBOVESPA, no período entre 
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janeiro/2005 e dezembro/2010. A composição do rendimento por empresa foi 

apurada pela média do rendimento mensal e não apenas na diferença entre a 

cotação inicial em 01/01/2005 e a cotação final em 31/12/2010. Utilizar-se-á  

também a Anova para verificar se existem diferenças entre as ações de cada 

grupo (4.1) e a ANOVA e o Teste t para verificar existem diferenças entre os 

grupos. 

 

4.1 Análises dos Resultados entre as Empresas do mesmo Grupo 

Nesta parte da pesquisa verificar-se-á se existem diferenças entre os 

retornos das empresas dentro de cada grupo: Mercado Tradicional (14 empresas), 

Novo Mercado (13 empresas), Nível 1 (15 empresas) e Nível 2 (2 empresas). Para 

esta análise utilizou-se a técnica estatística ANOVA, bem como se realizou quatro 

testes, sendo um para cada grupo. A quadro 6 apresenta os resultados extraídos 

do software: 

Grupos 
Entre 

Grupos 
Dentro dos 

Grupos 
Estatística F P valor F crítico Hipótese 

MT 0,0605 8,6380 0,4372 0,9563 1,7322 
Não Rejeitar a Hipótese 
Nula 

NM 0,0580 12,6431 0,2881 0,9912 1,7650 
Não Rejeitar a Hipótese 
Nula 

N1 0,0215 8,3242 0,1602 0,9998 1,7031 
Não Rejeitar a Hipótese 
Nula 

N2 0,0039 2,4197 0,1892 0,6644 3,9229 
Não Rejeitar a Hipótese 
Nula 

Quadro 6 - Resultado o Teste ANOVA para cada amostra 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

De acordo com tabela acima pode-se observar que em todos os resultados 

temos o valor da estatística f inferior ao f crítico, o que possibilita afirmar que de 
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acordo com a regra de decisão da ANOVA, podemos não rejeitar a hipótese nula 

de que todos os retornos das empresas em cada grupo são semelhantes. 

Com relação ao resultado dos testes, pode-se observar que o Mercado 

Tradicional (0,06) apresentou a maior média de retorno entre as empresa, mas as 

empresas do Novo Mercado (12,64) apresentaram a maior média de rendimentos 

de cada empresa, isto é, rendimento de cada empresa.  

Embora o objetivo desta pesquisa foi verificar se existem diferenças entre 

os retornos para as empresas, os resultados do teste acima poderão incentivar o 

inicio de outras pesquisas visando  buscar  porque existem diferenças entre os 

retornos das empresas classificadas no mesmo nível de diferenciado ou mesmo 

no mercado tradicional.  

 

4.2 Análises dos Resultados entre os Grupos 

Nesta parte da pesquisa será verificado se existe diferença entre a média 

dos retornos apurados entre os grupos. A amostra para esta análise será 

composta da seguinte maneira: Mercado Tradicional (14 observações), Novo 

Mercado (13 observações), Nível 1 (15 observações) e Nível 2 (2 observações), 

totalizando 44 observações. 

Primeiramente será realizado o teste ANOVA para verificar se existem 

diferenças das médias entre os grupos indicados. No quadro 7 apresenta-se os 

resultados extraídos do software: 
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Estatística Descritiva   
Grupos Amostra Média Variância   

MT 14 0,7506% 
7,8838E-

05   

NM 13 0,8407% 
8,1871E-

05   

N1 15 1,0948% 
2,5973E-

05   

N2 2 -0,9559% 
6,688E-

05   
      

Resultado da Anova 
Entre Grupos Dentro dos Grupos Estatística F P valor F crítico Hipótese 

0,0008 0,0024 4,1092 0,0124 2,8387 
Rejeitar Hipótese 

Nula 

Quadro 7 - Resultado o teste ANOVA entre todos os Grupos 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Ao analisar o quadro acima se verifica que existem diferenças entre as 

médias dos retornos entre os grupos, porque de acordo com a regra de decisão da 

ANOVA a estatística f é maior que o f crítico, logo não se aceita a hipótese nula de 

que todas as médias são iguais. 

Outra informação obtida do quadro 7, está relacionada com o valor P, isto é, 

a probabilidade de ocorrência do erro tipo 2. Neste resultado o valor P é inferior ao 

α = 0,05 utilizado, por isso, pode-se afirmar que este resultado é estatisticamente 

significante.  

Com relação a estatística descritiva, observa-se que o rendimento médio 

das empresas listadas no IBOVESPA  que participam do Novo Mercado (0,84%) e 

do Nível 1 (1,09%) possuem retorno superior às empresas listadas no mercado 

Tradicional (0,75%), bem como o das empresas que participam do Nível 2 (-

0,95%). 

Na pesquisa realizada por Bressan e Bressan (2008) o resultado da 

ANOVA apresentou estatística f de 3,2162 e valor p igual a 0,0262 e as empresas 
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que participavam dos níveis diferenciados de governança corporativa obtiveram 

um retorno superior às empresas listadas no mercado tradicional. 

Comparando os dois resultados, pode-se dizer que foram semelhantes, 

exceto ao resultado apurado em relação ao Nível 2,  fato que pode ter acontecido 

porque as duas empresas listadas no Ibovespa e classificadas no nível tiveram 

retorno negativo nos últimos 5 anos. 

A partir do resultado indicado no quadro 7 que existem médias diferentes, 

foram efetuados os testes da ANOVA entre os três grupos que participam dos 

níveis diferenciados de governança corporativa, bem como dos resultados dos 

testes entre os grupos. O quadro 8 apresenta os resultados dos testes descritos 

acima:  

 

Grupos Entre 
Grupos 

Dentro 
dos 

Grupos 
Estatística 

F P valor F 
crítico Hipótese 

NM/N1/N2 0,0007 0,0014 7,0920 0,0033 3,3541 Rejeitar Hipótese Nula

NM/MT 0,0000 0,0020 0,0681 0,7962 4,2417 
Não Rejeitar Hipótese 

Nula 

N1/MT 0,0001 0,0014 1,6686 0,2074 4,2100 
Não Rejeitar Hipótese 
Nula 

N2/MT 0,0005 0,0011 6,5350 0,0228 4,6001 
Não Rejeitar Hipótese 
Nula 

NM/N1 0,0000 0,0013 0,8688 0,3599 4,2252 
Não Rejeitar Hipótese 
Nula 

NM/N2 0,0006 0,0010 6,9312 0,0207 4,6672 Rejeitar Hipótese Nula
N1/N2 0,0007 0,0011 6,5350 0,0228 4,6001 Rejeitar Hipótese Nula

Quadro 8 - Resultado o Teste ANOVA entre grupos 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

O quadro 8 será analisado em duas etapas, na primeira analisar-se-á o 

resultado do teste ANOVA entre os grupos que são classificados em níveis 
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diferenciados de governança corporativa, na segunda o resultado do teste ANOVA 

para as análises entre cada grupo. 

Visualizando o resultado do teste Anova para os três grupos: Novo 

Mercado, Nível 1 e Nível 2, pode-se observar que não se aceita a hipótese nula, 

pois de acordo com a regra de decisão se a estatística f é maior que o fcrítico, não 

aceita-se a hipótese nula de que todas as médias são iguais, observe também que 

a média entre eles é bem pequena (0,0007) e a média dentro dos grupos é o 

dobro da média entre eles (0,0014). E por fim o valor p do teste é inferior ao α = 

0,05, tornando assim o teste estatisticamente significante. 

Passamos para a análise dos testes da ANOVA realizados entre os grupos. 

Esta análise foi realizada com o objetivo de verificar se existem diferenças entre 

cada grupo, na próxima análise será efetuado o teste t . 

Analisando os testes entre os grupos apresentados no quadro 8, pode-se 

observar que em todas as análises efetuadas o Nível 2, apresenta diferença 

estatisticamente significante, e como resultado não devemos aceitar a hipótese 

nula de que o grupo Nível 2 possui médias iguais aos demais grupos. 

 Outra observação que se extraiu do quadro 8 é que em todas as análises 

que envolveram o Novo Mercado, Nível 1 e Mercado Tradicional tivemos como 

resultado da regra de decisão que não se deve rejeitar a hipótese nula 

considerando-se que as médias são iguais. Isto é considerando um α=0,05. 

Não rejeitamos a hipótese nula de que retornos das empresas listadas no 

IBOVESPA e nos níveis diferenciados de governança corporativa são iguais. 

Após apresentar os resultados do teste ANOVA, segue abaixo o quadro 9 

com os resultados do teste t efetuados para comparar cada grupo.  
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Descrição Estatística t P valor t crítico Hipótese 
NMxMT 0,2609 0,7963 2,0595 Não Rejeitar Hipótese Nula 
N1xMT 1,2686 0,2191 2,0860 Não Rejeitar Hipótese Nula
N2xMT - 2,7301 0,2235 12,7062 Não Rejeitar Hipótese Nula
NMxN1 - 0,8969 0,3816 2,1009 Não Rejeitar Hipótese Nula
NMxN2 2,8500 0,2148 12,7062 Não Rejeitar Hipótese Nula
N1xN2 3,4579 0,1792 12,7062 Não Rejeitar Hipótese Nula

Quadro 9 - Resultado o teste t 

Fonte: elaborado pelo Autor 

De acordo com os resultados do teste t apresentados no quadro 9 efetuado 

entre os grupos, observou-se que em todas as análises não se pode rejeitar a 

hipótese nula de acordo com a regra de decisão do teste t, que indica que quando 

a estatística t é menor que o tcrítico não pode-se rejeitar a hipótese nula, por isso as 

médias entre os grupos são iguais. 

 Ao analisar os dados apresentados observou-se que os testes concluíram 

não existem entre as médias dos retornos em cada grupo Mercado Tradicional, 

Novo Mercado, Nível 1 e Nível 2, mas que o retorno médio das empresas listadas 

no Novo Mercado (0,8407%) e Nível 1 (1,0948%) foram superiores ao retorno 

médio das empresas listadas no Mercado Tradicional (0,7506%). Confirmando 

assim os princípios teóricos apresentados nesta pesquisa, de que o mercado está 

disposto a pagar mais por ações de empresas que se dispõe a diminuir o nível de 

informação assimétrica entre os agentes e o principal por meio da governança 

corporativa. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

Para finalizar este trabalho abordaremos os principais aspectos 

desenvolvidos em cada capítulo, bem como de sua conclusão apresentada como 

resposta às questões indicadas no início da pesquisa. 

O objetivo principal desta pesquisa foi verificar se existe diferença entre os 

retornos das Empresas listadas no Ibovespa e nos Níveis de Governança 

Corporativa criados pela BOVESPA em dezembro de 2000, visando diferenciar as 

empresas que voluntariamente adotassem práticas adicionais de governança 

corporativa.  

As questões de pesquisa objetivaram verificar se existem diferenças entre 

os retornos das empresas dentro do mesmo grupo e se existem diferenças entre 

os retornos entre os grupos: Mercado tradicional, Novo Mercado, Nível 1 e Nível 2. 

Para o desenvolvimento do tema foi elaborado um referencial teórico sobre 

o tema governança corporativa a partir do problema de assimetria da informação, 

passando pela teoria de custos de transação e teoria da agência, concluído com 

um breve histórico da governança corporativa no Brasil e no Mundo. 

Após o referencial teórico apresentou-se a metodologia que seria utilizada 

para testar as questões de pesquisa, e também os critérios utilizados na seleção 

das empresas que compuseram a amostra. 

Diante disso, apresentou-se os resultados dos testes efetuados com a 

ANOVA para verificar se existem diferenças entre os retornos das empresas que 

participavam do mesmo grupo. Como resultado verificou-se que as médias  não 

são diferentes entre as empresas do mesmo grupo. A outra análise tinha como 

objetivo verificar se existem diferenças entre os retornos em cada grupo e o 
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resultado indicou que existem diferenças entre as médias em cada grupo. A última 

parte dos testes foi verificar se existe diferença entre os grupos, dois a dois e 

como conclusão observou-se não existem diferenças entre as médias em cada 

grupo. 

Comparando a média dos retornos de cada grupo, observou-se que o 

retorno médio das empresas listadas no Novo Mercado (0,8407%) e Nível 1 

(1,0948%) foram superiores ao retorno médio das empresas listadas no Mercado 

Tradicional (0,7506%) e também no Nível 2 (-0,9559%), que nesta amostra era 

composto por apenas duas empresas que obtiveram retornos negativos neste 

período.  

As limitações desta pesquisa estão relacionadas ao pequeno número de 

empresas utilizadas para comparação dos retornos, pois foram utilizadas apenas 

as empresas listadas no IBOVESPA com operações entre 01/01/2006 a 

31/12/2010.  

Como sugestão para as próximas pesquisas, destaca-se a possibilidade de 

realizar-se o mesmo teste em outros períodos com as empresas do IBOVESPA ou 

com todas as empresas que possuem ações negociadas na BOVESPA, e ou 

pesquisar o porquê existem diferenças entre os retornos das empresas 

classificadas no mesmo nível diferenciado de governança ou mesmo no mercado 

tradicional. 

Por fim, com as informações obtidas concluí-se  que em concordância com 

os princípios teóricos apresentados as empresas listadas nos níveis diferenciados 

de governança corporativa possuem maior retorno, pois o  mercado está disposto 

a pagar um prêmio maior por ações de empresas que se dispõe a diminuir o nível 

de informação assimétrica entre a empresa e seus investidores por meio da 

governança corporativa. 
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Anexo A: Características do Novo Mercado e a Lista das 
Empresas que fazem parte dele: 

 “Extensão para todos os acionistas das mesmas condições 
obtidas pelos controladores quando da venda do controle da 
companhia (tag along).  

 Realização de uma oferta pública de aquisição de todas as 
ações em circulação, no mínimo, pelo valor econômico, nas 
hipóteses de fechamento do capital ou cancelamento do 
registro de negociação no Novo Mercado.  

 Conselho de Administração com mínimo de 5 (cinco) 
membros e mandato unificado de até 2 (dois) anos, permitida 
a reeleição. No mínimo, 20% (vinte por cento) dos membros 
deverão ser conselheiros independentes.  

 Melhoria nas informações prestadas, adicionando às 
Informações Trimestrais (ITRs) - documento que é enviado 
pelas companhias listadas à CVM e à BM&FBOVESPA, 
disponibilizado ao público e que contém demonstrações 
financeiras trimestrais - entre outras: demonstrações 
financeiras consolidadas e a demonstração dos fluxos de 
caixa.  

 Melhoria nas informações relativas a cada exercício social, 
adicionando às Demonstrações Financeiras Padronizadas 
(DFPs) - documento que é enviado pelas companhias listadas 
à CVM e à BM&FBOVESPA, disponibilizado ao público e que 
contém demonstrações financeiras anuais - entre outras, a 
demonstração dos fluxos de caixa.  

 Divulgação de demonstrações financeiras de acordo com 
padrões internacionais IFRS ou US GAAP.  

 Melhoria nas informações prestadas, adicionando às 
Informações Anuais (IANs) - documento que é enviado pelas 
companhias listadas à CVM e à BM&FBOVESPA, 
disponibilizado ao público e que contém informações 
corporativas - entre outras: a quantidade e características dos 
valores mobiliários de emissão da companhia detidos pelos 
grupos de acionistas do Conselho Fiscal, bem como a 
evolução dessas posições.  
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 Realização de reuniões públicas com analistas e investidores, 
ao menos uma vez por ano.  

 Apresentação de um calendário anual, do qual conste a 
programação dos eventos corporativos, tais como 
assembléias, divulgação de resultados etc.  

 Divulgação dos termos dos contratos firmados entre a 
companhia e partes relacionadas.  

 Divulgação, em bases mensais, das negociações de valores 
mobiliários e derivativos de emissão da companhia por parte 
dos acionistas controladores.  

 Manutenção em circulação de uma parcela mínima de ações, 
representando 25% (vinte e cinco por cento) do capital social 
da companhia.  

 Quando da realização de distribuições públicas de ações, 
adoção de mecanismos que favoreçam a dispersão do capital.  

 Adesão à Câmara de Arbitragem do Mercado para resolução 
de conflitos societários”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  66 

Anexo B: Empresas listadas atualmente no novo mercado: 

Razão Social Nome de Pregão 

ALIANSCE SHOPPING CENTERS S.A. ALIANSCE 
ALL AMERICA LATINA LOGISTICA S.A. ALL AMER LAT 
AMIL PARTICIPACOES S.A. AMIL 
B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO B2W VAREJO 
BCO BRASIL S.A. BRASIL 
BEMATECH S.A. BEMATECH 
BHG S.A. - BRAZIL HOSPITALITY GROUP BHG 
BMFBOVESPA S.A. BOLSA VALORES MERC FUT BMFBOVESPA 
BR MALLS PARTICIPACOES S.A. BR MALLS PAR 
BR PROPERTIES S.A. BR PROPERT 
BRASIL BROKERS PARTICIPACOES S.A. BR BROKERS 
BRASIL ECODIESEL IND COM BIO.OL.VEG.S.A. ECODIESEL 
BRASILAGRO - CIA BRAS DE PROP AGRICOLAS BRASILAGRO 
BRF - BRASIL FOODS S.A. BRF FOODS 
BROOKFIELD INCORPORAÇÕES S.A. BROOKFIELD 
CAMARGO CORREA DESENV. IMOBILIARIO S.A. CC DES IMOB 
CETIP S.A. - BALCÃO ORGANIZADO DE ATIVOS E DERIV. CETIP 
CIA CONCESSOES RODOVIARIAS CCR RODOVIAS 

CIA HERING CIA HERING 

CIA PROVIDENCIA INDUSTRIA E COMERCIO PROVIDENCIA 
CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO SABESP 
CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS-COPASA MG COPASA 
CIELO S.A. CIELO 
COSAN S.A. INDUSTRIA E COMERCIO COSAN 
CPFL ENERGIA S.A. CPFL ENERGIA 
CR2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. CR2 
CREMER S.A. CREMER 
CSU CARDSYSTEM S.A. CSU CARDSYST 
CYRELA BRAZIL REALTY S.A.EMPREEND E PART CYRELA REALT 
CYRELA COMMERCIAL PROPERT S.A. EMPR PART CYRE COM-CCP 
DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A. DASA 
DIRECIONAL ENGENHARIA S.A. DIRECIONAL 
DROGASIL S.A. DROGASIL 
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Razão Social Nome de Pregão 

DURATEX S.A. DURATEX 
ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. ECORODOVIAS 
EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. ENERGIAS BR 
EMBRAER-EMPRESA BRAS DE AERONAUTICA S.A. EMBRAER 
EQUATORIAL ENERGIA S.A. EQUATORIAL 
ESTACIO PARTICIPACOES S.A. ESTACIO PART 
ETERNIT S.A. ETERNIT 
EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. EVEN 
EZ TEC EMPREEND. E PARTICIPACOES S.A. EZTEC 
FERTILIZANTES HERINGER S.A. FER HERINGER 
FIBRIA CELULOSE S.A. FIBRIA 
FLEURY S.A. FLEURY 
GAFISA S.A. GAFISA 
GENERAL SHOPPING BRASIL S.A. GENERALSHOPP
GRENDENE S.A. GRENDENE 
HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A. HELBOR 
HRT PARTICIPAÇÕES EM PETRÓLEO S.A. HRT PETROLEO 
HYPERMARCAS S.A. HYPERMARCAS 
IDEIASNET S.A. IDEIASNET 
IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S.A IGUATEMI 
INDUSTRIAS ROMI S.A. INDS ROMI 
INPAR S.A. INPAR S/A 
IOCHPE MAXION S.A. IOCHP-MAXION 
JBS S.A. JBS 
JHSF PARTICIPACOES S.A. JHSF PART 
JÚLIO SIMÕES LOGÍSTICA S.A. JULIO SIMOES 
LIGHT S.A. LIGHT S/A 
LLX LOGISTICA S.A. LLX LOG 
LOCALIZA RENT A CAR S.A. LOCALIZA 
LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL S.A. LOG-IN 
LOJAS RENNER S.A. LOJAS RENNER 
LPS BRASIL - CONSULTORIA DE IMOVEIS S.A. LOPES BRASIL 
LUPATECH S.A. LUPATECH 
M.DIAS BRANCO S.A. IND COM DE ALIMENTOS M.DIASBRANCO 
MAGNESITA REFRATARIOS S.A. MAGNESITA SA 
MARFRIG ALIMENTOS S/A MARFRIG 
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Razão Social Nome de Pregão 

MARISA LOJAS S.A. LOJAS MARISA 
METALFRIO SOLUTIONS S.A. METALFRIO 
MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S.A. MILLS 
MINERVA S.A. MINERVA 
MMX MINERACAO E METALICOS S.A. MMX MINER 
MPX ENERGIA S.A. MPX ENERGIA 
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A. MRV 
MULTIPLUS S.A. MULTIPLUS 
NATURA COSMETICOS S.A. NATURA 
OBRASCON HUARTE LAIN BRASIL S.A. OHL BRASIL 
ODONTOPREV S.A. ODONTOPREV 
OGX PETROLEO E GAS PARTICIPACOES S.A. OGX PETROLEO 
OSX BRASIL S.A. OSX BRASIL 
PDG REALTY S.A. EMPREEND E PARTICIPACOES PDG REALT 
PORTO SEGURO S.A. PORTO SEGURO
PORTOBELLO S.A. PORTOBELLO 
POSITIVO INFORMATICA S.A. POSITIVO INF 
PROFARMA DISTRIB PROD FARMACEUTICOS S.A. PROFARMA 
REDECARD S.A. REDECARD 
REDENTOR ENERGIA S.A. REDENTOR 
RENAR MACAS S.A. RENAR 
RESTOQUE COMÉRCIO E CONFECÇÕES DE ROUPAS 
S.A. LE LIS BLANC 

RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S.A. RODOBENSIMOB
ROSSI RESIDENCIAL S.A. ROSSI RESID 
SAO CARLOS EMPREEND E PARTICIPACOES S.A. SAO CARLOS 
SAO MARTINHO S.A. SAO MARTINHO 
SLC AGRICOLA S.A. SLC AGRICOLA 
SPRINGS GLOBAL PARTICIPACOES S.A. SPRINGS 
TARPON INVESTIMENTOS S.A. TARPON INV 
TECNISA S.A. TECNISA 
TEGMA GESTAO LOGISTICA S.A. TEGMA 
TEMPO PARTICIPACOES S.A. TEMPO PART 
TEREOS INTERNACIONAL S.A. TEREOS 
TIVIT TERC. DE PROC., SERV. E TEC. S.A. TIVIT 
TOTVS S.A. TOTVS 
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Razão Social Nome de Pregão 

TPI - TRIUNFO PARTICIP. E INVEST. S.A. TRIUNFO PART 
TRACTEBEL ENERGIA S.A. TRACTEBEL 
TRISUL S.A. TRISUL 
VALID SOLUÇÕES E SERV. SEG. MEIOS PAG. IDENT. S.A. ABNOTE 
WEG S.A. WEG 
Fonte:http://www.bmfbovespa.com.br/cias-listadas/Empresas-
Listadas/BuscaEmpresaListada.aspx?indiceAba=2&seg=N1&Idioma=pt-br 
(acessado em 26/10/2010) 
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Anexo C: Características do Nível 1 e a Lista das Empresas que 
fazem parte dele: 
 

  “Melhoria nas informações prestadas, adicionando às 
Informações Trimestrais (ITRs) - documento que é enviado 
pelas companhias listadas à CVM e à BM&FBOVESPA, 
disponibilizado ao público e que contém demonstrações 
financeiras trimestrais - entre outras: demonstrações 
financeiras consolidadas e a demonstração dos fluxos de 
caixa.  

 Melhoria nas informações relativas a cada exercício social, 
adicionando às Demonstrações Financeiras Padronizadas 
(DFPs) - documento que é enviado pelas companhias listadas 
à CVM e à BM&FBOVESPA, disponibilizado ao público e que 
contém demonstrações financeiras anuais - entre outras, a 
demonstração dos fluxos de caixa.  

 Melhoria nas informações prestadas, adicionando às 
Informações Anuais (IANs) - documento que é enviado pelas 
companhias listadas à CVM e à BM&FBOVESPA, 
disponibilizado ao público e que contém informações 
corporativas - entre outras: a quantidade e características dos 
valores mobiliários de emissão da companhia detidos pelos 
grupos de acionistas do Conselho Fiscal, bem como a 
evolução dessas posições.  

 Realização de reuniões públicas com analistas e investidores, 
ao menos uma vez por ano.  

 Apresentação de um calendário anual, do qual conste a 
programação dos eventos corporativos, tais como 
assembléias, divulgação de resultados etc.  

 Divulgação dos termos dos contratos firmados entre a 
companhia e partes relacionadas.  

 Divulgação, em bases mensais, das negociações de valores 
mobiliários e derivativos de emissão da companhia por parte 
dos acionistas controladores.  

 Manutenção em circulação de uma parcela mínima de ações, 
representando 25% (vinte e cinco por cento) do capital social 
da companhia.  
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 Quando da realização de distribuições públicas de ações, 
adoção de mecanismos que favoreçam a dispersão do 
capital”.  
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Anexo D: Empresas listadas atualmente no nível 1: 

 

Razão Social Nome de Pregão

BCO BRADESCO S.A. BRADESCO 
BCO CRUZEIRO DO SUL S.A. CRUZEIRO SUL 
BCO DAYCOVAL S.A. DAYCOVAL 
BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. BANRISUL 
BCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A. BICBANCO 
BCO INDUSVAL S.A. INDUSVAL 
BCO PANAMERICANO S.A. PANAMERICANO
BCO PINE S.A. PINE 
BRADESPAR S.A. BRADESPAR 
BRASKEM S.A. BRASKEM 
CENTRAIS ELET BRAS S.A. - ELETROBRAS ELETROBRAS 
CESP - CIA ENERGETICA DE SAO PAULO CESP 
CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO P.ACUCAR-CBD 
CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG CEMIG 
CIA FIACAO TECIDOS CEDRO CACHOEIRA CEDRO 
CIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL COPEL 
CONFAB INDUSTRIAL S.A. CONFAB 
CTEEP - CIA TRANSMISSÃO ENERGIA ELÉTRICA 
PAULISTA TRAN PAULIST 

EUCATEX S.A. INDUSTRIA E COMERCIO EUCATEX 
FRAS-LE S.A. FRAS-LE 
GERDAU S.A. GERDAU 
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. ITAUUNIBANCO 
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU S.A. ITAUSA 
KLABIN S.A. KLABIN S/A 
MANGELS INDUSTRIAL S.A. MANGELS INDL 
METALURGICA GERDAU S.A. GERDAU MET 
PARANA BCO S.A. PARANA 
PARANAPANEMA S.A. PARANAPANEMA
RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPACOES RANDON PART 
SAO PAULO ALPARGATAS S.A. ALPARGATAS 
SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A. SUZANO PAPEL 
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Razão Social Nome de Pregão

ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A. ULTRAPAR 
UNIPAR PARTICIPAÇÕES S.A. UNIPAR 
USINAS SID DE MINAS GERAIS S.A.-USIMINAS USIMINAS 
VALE S.A. VALE 
Fonte:http://www.bmfbovespa.com.br/cias-listadas/Empresas-
Listadas/BuscaEmpresaListada.aspx?indiceAba=2&seg=N1&Idioma=pt-br (acessado em 
26/10/2010) 
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Anexo E: Características do Nível 2 e a Lista das Empresas que 
fazer parte dele: 
 

 “Divulgação de demonstrações financeiras de acordo com 
padrões internacionais IFRS ou US GAAP.  

 Conselho de Administração com mínimo de 5 (cinco) membros 
e mandato unificado de até 2 (dois) anos, permitida a 
reeleição. No mínimo, 20% (vinte por cento) dos membros 
deverão ser conselheiros independentes.  

 Direito de voto às ações preferenciais em algumas matérias, 
tais como, transformação, incorporação, fusão ou cisão da 
companhia e aprovação de contratos entre a companhia e 
empresas do mesmo grupo sempre que, por força de 
disposição legal ou estatutária, sejam deliberados em 
assembléia geral.  

 Extensão para todos os acionistas detentores de ações 
ordinárias das mesmas condições obtidas pelos controladores 
quando da venda do controle da companhia e de, no mínimo, 
80% (oitenta por cento) deste valor para os detentores de 
ações preferenciais (tag along).  

 Realização de uma oferta pública de aquisição de todas as 
ações em circulação, no mínimo, pelo valor econômico, nas 
hipóteses de fechamento do capital ou cancelamento do 
registro de negociação neste Nível;  

 Adesão à Câmara de Arbitragem do Mercado para resolução 
de conflitos societários”.  
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Anexo F: Empresas listadas atualmente no nível 2: 

 

Razão Social Nome de Pregão

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S.A ANHANGUERA 
BCO ABC BRASIL S.A. ABC BRASIL 
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. SANTANDER BR 
BCO SOFISA S.A. SOFISA 
CENTRAIS ELET DE SANTA CATARINA S.A. CELESC 
ELETROPAULO METROP. ELET. SAO PAULO S.A. ELETROPAULO 
GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. GOL 
KROTON EDUCACIONAL S.A. KROTON 
MARCOPOLO S.A. MARCOPOLO 
MULTIPLAN - EMPREEND IMOBILIARIOS S.A. MULTIPLAN 
NET SERVICOS DE COMUNICACAO S.A. NET 
PEARSON SISTEMAS DO BRASIL S.A. SEB 
RENOVA ENERGIA S.A. RENOVA 
SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. SANTOS BRP 
SARAIVA S.A. LIVREIROS EDITORES SARAIVA LIVR 
SUL AMERICA S.A. SUL AMERICA 
TAM S.A. TAM S/A 
TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. TERNA PART 
UNIVERSO ONLINE S.A. UOL 
Fonte:http://www.bmfbovespa.com.br/cias-listadas/Empresas-
Listadas/BuscaEmpresaListada.aspx?indiceAba=2&seg=N2&Idioma=pt-br  
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Anexo G: Empresas Listadas no IBOVESPA em 31/03/2011 

Empresas Listadas no IBOVESPA - 31/03/2011 

Nº Código  Empresa Mercado 
Motivo da Exclusão da 
Amostra 

1 ALLL3 ALL AMERICA LATINA LOGISTICA S.A. NM   
2 BBAS3 BCO BRASIL S.A. NM Bancos 
3 BISA3 BROOKFIELD INCORPORAÇÕES S.A. NM abertura em 10/2006 
4 BRFS3 BRF - BRASIL FOODS S.A. NM   
5 BTOW3 B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO NM   

6 BVMF3 
BMFBOVESPA S.A. BOLSA VALORES MERC 
FUT NM abertura em 11/2007 

7 CCRO3 CCR S.A. NM   
8 CIEL3 CIELO S.A. NM abertura em 06/2009 
9 CPFE3 CPFL ENERGIA S.A. NM   

10 CSAN3 COSAN S.A. INDUSTRIA E COMERCIO NM   

11 CYRE3 
CYRELA BRAZIL REALTY S.A.EMPREEND E 
PART NM   

12 DTEX3 DURATEX S.A. NM abertura em 09/2007 

13 ECOD3 
BRASIL ECODIESEL IND COM 
BIO.OL.VEG.S.A. NM abertura em 11/2006 

14 EMBR3 EMBRAER S.A. NM   
15 FIBR3 FIBRIA CELULOSE S.A. NM abertura em 08/2009 
16 GFSA3 GAFISA S.A. NM abertura em 02/2006 
17 HYPE3 HYPERMARCAS S.A. NM abertura em 04/2008 
18 JBSS3 JBS S.A. NM abertura em 03/2007 
19 LIGT3 LIGHT S.A. NM   
20 LLXL3 LLX LOGISTICA S.A. NM abertura em 07/2008 
21 LREN3 LOJAS RENNER S.A. NM   
22 MMXM3 MMX MINERACAO E METALICOS S.A. NM abertura em 07/2006 
23 MRFG3 MARFRIG ALIMENTOS S/A NM abertura em 06/2007 
24 MRVE3 MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A. NM abertura em 07/2007 
25 NATU3 NATURA COSMETICOS S.A. NM   
26 OGXP3 OGX PETROLEO E GAS PARTICIPACOES S.A. NM abertura em 06/2008 

27 PDGR3 
PDG REALTY S.A. EMPREEND E 
PARTICIPACOES NM abertura em 01/2007 

28 PRTX3 PORTX OPERAÇÕES PORTUÁRIAS S.A. NM abertura em 12/2010 
29 RDCD3 REDECARD S.A. NM abertura em 07/2007 
30 RSID3 ROSSI RESIDENCIAL S.A. NM   
31 SBSP3 CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO NM   

1 BBDC4 BCO BRADESCO S.A. N1 Bancos 
2 BRAP4 BRADESPAR S.A. N1 Bancos 
3 BRKM5 BRASKEM S.A. N1   
4 CESP6 CESP - CIA ENERGETICA DE SAO PAULO N1 abertura em 07/2006 
5 CMIG4 CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG N1   
6 CPLE6 CIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL N1   
7 ELET3 CENTRAIS ELET BRAS S.A. - ELETROBRÁS N1   
8 ELET6 CENTRAIS ELET BRAS S.A. - ELETROBRÁS N1   
9 GGBR4 GERDAU S.A. N1   
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10 GOAU4 METALURGICA GERDAU S.A. N1   
11 ITSA4 ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU S.A. N1 Bancos 
12 ITUB4 ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. N1 Bancos 
13 KLBN4 KLABIN S.A. N1   
14 PCAR4 CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO N1   

15 TRPL4 
CTEEP - CIA TRANSMISSÃO ENERGIA 
ELÉTRICA PAULISTA N1   

16 UGPA4 ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A. N1   

17 USIM3 
USINAS SID DE MINAS GERAIS S.A.-
USIMINAS N1   

18 USIM5 
USINAS SID DE MINAS GERAIS S.A.-
USIMINAS N1   

19 VALE3 VALE S.A. N1   
20 VALE5 VALE S.A. N1   

1 ELPL4 
ELETROPAULO METROP. ELET. SAO PAULO 
S.A. N2 abertura em 08/2006 

2 GOLL4 GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. N2   
3 SANB11 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. N2 abertura em 10/2009 
4 TAMM4 TAM S.A. N2   
1 AMBV4 CIA BEBIDAS DAS AMERICAS - AMBEV Tradicional   
2 BRTO4 BRASIL TELECOM S.A. Tradicional   
3 CRUZ3 SOUZA CRUZ S.A. Tradicional   
4 CSNA3 CIA SIDERURGICA NACIONAL Tradicional   
5 LAME4 LOJAS AMERICANAS S.A. Tradicional   
6 PETR3 PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRÁS Tradicional   
7 PETR4 PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRÁS Tradicional   
8 TCSL3 TIM PARTICIPACOES S.A. Tradicional   
9 TCSL4 TIM PARTICIPACOES S.A. Tradicional   

10 TLPP4 TELEC DE SAO PAULO S.A. - TELESP Tradicional   
11 TMAR5 TELEMAR NORTE LESTE S.A. Tradicional   
12 TNLP3 TELE NORTE LESTE PARTICIPACOES S.A. Tradicional   
13 TNLP4 TELE NORTE LESTE PARTICIPACOES S.A. Tradicional   
14 VIVO4 VIVO PARTICIPACOES S.A. Tradicional   

Fonte:http://www.bmfbovespa.com.br/cias-listadas/Empresas-
Listadas/BuscaEmpresaListada.aspx?indiceAba=2&seg=N2&Idioma=pt-br  
 

 

 


