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RESUMO 

 
A Governança Corporativa, que surge com uma superação ao conflito de agência, exige 

dentre seus princípios que as organizações adotem uma estrutura que proteja os direitos dos 
acionistas e assegure a divulgação e a transparência de fatos relevantes e suas demonstrações 

contábeis. No Brasil, em 2000, a BM&FBOVESPA criou níveis diferenciados de Governança 

Corporativa a fim de estimular o interesse de investidores e auxiliar na valorização das 

empresas que podem aderir voluntariamente a um dos segmentos. Juntamente à preocupação 

quanto às boas práticas de governança, existe outra questão altamente importante e 
preocupante que se refere à sustentabilidade. Cada vez mais investidores buscam empresas 
que atuam sob os princípios do Triple Bottom Line, o qual abrange elementos das esferas 
ambientais, sociais e econômicas, como uma forma de segurança para seus investimentos. Em 
2005, foi criado o Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE), pela BM&FBOVESPA, 
como uma referência nas boas práticas de sustentabilidade e comprometimento das empresas 

com a sustentabilidade empresarial. Neste contexto, este estudo visa verificar se existem 
diferenças entre as médias dos retornos mensais das ações, no período de cinco anos antes e 

após a sua adesão à Governança Corporativa e ao Índice de Sustentabilidade Empresarial. O 
método utilizado para testar as hipóteses das três amostras selecionadas foi o Paired-Samples 

T Test, por meio do software SPSS, versão 18.0. Os resultados obtidos demonstraram que, no 
caso das amostras do ISE (p= 0,006 < 0,05) e GC_ISE (p= 0,030 < 0,05) a hipótese nula é 

rejeitada, pois existe diferença significativa entre as médias dos retornos mensais e no caso da 
amostra de GC (p= 0,081 > 0,05) a hipótese nula não é rejeitada, pois não existe diferença 

significativa entre estas médias. Analisando os valores das médias é possível perceber que a 

maioria delas sofre queda no segundo momento de análise, apesar disso não é possível 

generalizar afirmando que a Governança Corporativa e o Índice de Sustentabilidade 

Empresarial não agregam valor às empresas e aos acionistas. Isto porque o momento 
econômico analisado coincide com a crise financeira do subprime, que atingiu as principais 
bolsas de valores do mundo e influenciou fortemente as ações na BM&FBovespa, 

principalmente em 2008. 
 
 

 
Palavras-chave: Governança Corporativa, Índice de Sustentabilidade Empresarial, valor das 

ações. 
  



ABSTRACT 
 

The Corporate Governance, which is a manner of overcoming the agency conflict, demands, 
among its principles, that the organization adopt a structure that protects the rights of the 
stockholders, and assure disclosure and transparency of relevant facts and their accounting 
demonstrations. In Brazil, in 2000, BM&FBOVESPA created differentiated levels of 
Corporate Governance, in order to stimulate the interest of investors, and the appreciation of 
companies that may voluntarily join one of the segments. Along with the preoccupation with 
the good practices of governance, there is another highly important and worrying issue, which 
refers to sustainability. More and more the investor seek companies that work under the 
principles of Triple Bottom Line, which involves elements of the environmental, social and 
economic fields, as a safety measure for their investments. In 2005, BM&FBOVESPA 
created the Corporate Sustainability Index (ISE), as a reference to the good practices of 
sustainability and commitment between the companies and the corporate sustainability. In this 
context, the following study aims to verify whether there are differences between the average 
of the monthly returns, in the period of five years, before and after, the company became 
involved in Corporate Governance and the Corporate Sustainability Index. The method used 
to test the hypothesis of the three selected samples was the Paired-Samples T Test, with the 
software SPSS, version 18.0. The results obtained show that in the case of the samples of ISE 
(p= 0,006 < 0,05) and CG_ISE (p= 0,030 < 0,05), the null hypothesis is discarded, once there 
is a significant difference between the average of the monthly returns, and in the case of the 
samples of CG (p= 0,081 > 0,05), the null hypothesis is not discarded, once there is no 
significant difference between the averages. Analyzing the values of the averages, it is 
possible to notice that most of them decrease on the second moment of the analysis. However, 
it is not possible to generalize by stating that the Corporate Governance and the Corporate 
Sustainability Index do not add value to the company and its stockholders.  That happens 
because the economic moment coincides with the subprime mortgage crisis, which affected 
the major stock Exchange in the world, and strongly influenced the BM&FBOVESPA stock, 
especially in 2008.  

 
 
 

Keywords: Corporate Governance, Corporate Sustainability Index, value of stock. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

1.1 Aspectos introdutórios 

 

O objeto principal de análise desta pesquisa são as médias dos retornos mensais das 

ações de empresas aderentes à Governança Corporativa e ao Índice de Sustentabilidade 

Empresarial. Para tanto, este estudo apresenta esta introdução aos assuntos principais a fim de 

auxiliar na investigação do tema. 

O mercado de capitais compõe uma das principais vertentes do Sistema Financeiro 

Nacional, é responsável pela circulação de um grande volume de capital a médio e longo 

prazo e colabora significativamente com o desempenho econômico brasileiro. 

De acordo com Rogers e Ribeiro (2004) a partir da década de 80 o mercado de 

capitais no Brasil se tornou mais flexível, mudando sua legislação e criando novas 

possibilidades para a captação de recursos. Frente a isto, houve uma grande abertura de 

capitais por parte de empresas brasileiras, expandindo assim o mercado de capitais no país. 

Berle Jr. e Means (1932) afirmam que nas organizações complexas a propriedade é 

separada do controle, onde o acionista (principal) delega para um gestor (agente) o poder de 

tomadas de decisão. Esta transferência de poder causa o chamado conflito de agência, que 

ocorre quando o poder está nas mãos de gestores cujos interesses não são iguais aos dos 

acionistas (FAMA; JENSEN, 1982). 

Como uma forma de resolver o conflito de agência surge a Governança Corporativa, 

sendo um sistema que monitora o controle nas organizações, fortemente ligado à estrutura de 

propriedade, às características do sistema financeiro, a densidade e profundidade do mercado 

de capitais e o arcabouço legal da economia (RABELO; SILVEIRA, 1999). 

O Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) apresenta a seguinte 

definição: 

Governança Corporativa é o sistema pelo qual as organizações são dirigidas, 

monitoradas e incentivadas, envolvendo os relacionamentos entre proprietários, 

conselho de administração, diretoria e órgãos de controle. As boas práticas de 

governança corporativa convertem princípios em recomendações objetivas, 

alinhando interesses com a finalidade de preservar e otimizar o valor  da 
organização, facilitando seu acesso ao capital e contribuindo para a sua longevidade 

(IBGC, 2011). 
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A Governança Corporativa vem sendo considerada como foco da alta gestão nas 

organizações, principalmente a partir dos escândalos ocorridos no mercado americano por 

conta das fraudes contábeis de empresas como Enron e WorldCom (SILVEIRA, 2004).  

Segundo o IBGC (2011) a Governança Corporativa garante como princípios básicos: 

o direito dos acionistas; o tratamento equânime dos acionistas (shareholders); o direito das 

partes interessadas (stakeholders); a divulgação e transparência e a responsabilidade do 

conselho. 

Leal e Camuri (2008) identificam cinco modelos de Governança Corporativa no 

mundo: o Anglo-Saxão, predominante nos Estados Unidos e Reino Unido; o Alemão; o 

Japonês; o Latino-Europeu que predomina na Itália, França, Espanha e Portugal e o Latino-

Americano, predominante na Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, México e Peru. 

De acordo com Colombo e Galli (2010), no Brasil, a bolsa de valores 

BM&FBOVESPA criou no ano 2000 os níveis diferenciados de Governança Corporativa, que 

determinam algumas regras e códigos de conduta, aos quais as empresas aderem 

voluntariamente a determinado nível, demonstrando ao mercado um maior comprometimento 

com os interesses de seus acionistas. Os níveis diferenciados são: Nível 1, Nível 2, Novo 

Mercado e Bovespa Mais. 

O nível Novo Mercado, que é o padrão mais elevado de Governança Corporativa, 

baseado no Neuer Markt alemão, lista apenas os papéis das empresas que aderem às melhores 

regras de proteção aos acionistas minoritários e apresentam maior transparência em suas 

contas (SROUR, 2005). 

O IBGC (2011), que é reconhecido nacional e internacionalmente como um órgão de 

difusão das melhores práticas de Governança Corporativa na América Latina, sediado em São 

Paulo, lançou em 2009 a quarta edição do Código das Melhores Práticas de Governança 

Corporativa. Este código tem a intenção de tornar o ambiente organizacional mais sólido, 

justo, responsável e transparente (IBGC, 2011). 

De acordo com Bianchi et al. (2009, p. 9), este código também abrange o que se 

refere à responsabilidade corporativa �mencionando que os conselheiros e executivos devem 

zelar pela perenidade das organizações (visão de longo prazo e sustentabilidade), e portanto, 

incorporar considerações de ordem social e ambiental na definição dos negócios e operações�. 

A BM&FBOVESPA (2011) afirma que há uma tendência mundial dos investidores 

procurarem empresas socialmente responsáveis. Com isso, no Brasil, a bolsa de valores e um 

conjunto de instituições criaram, em 2005, o Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) que 
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tem como base o conceito internacional conhecido como Triple Bottom Line (TBL), o qual 

abrange os elementos ambientais, sociais e econômicos. 

Este índice tem como objetivo �refletir o retorno de uma carteira composta por ações 

com reconhecido comprometimento com a responsabilidade social e a sustentabilidade 

empresarial, e também atuar como promotor das boas práticas no meio empresarial brasileiro� 

(BM&FBOVESPA, 2011). 

 

1.2 Problema da Pesquisa 

 

Esta pesquisa pretende responder à seguinte questão norteadora: Existe diferença na 

média dos retornos mensais das ações, num período de cinco anos antes e após a sua adesão à 

Governança Corporativa e ao Índice de Sustentabilidade Empresarial? 

 

1.3 Objetivo Geral 

 

O objetivo desta pesquisa é verificar, através de teste de média, se existem diferenças 

entre as médias dos retornos mensais das ações, num período de cinco anos antes e após a sua 

adesão à Governança Corporativa e ao Índice de Sustentabilidade Empresarial. 

 

1.4 Objetivos Específicos 

 

a) Realizar uma revisão de literatura com o intuito de abordar um breve histórico do 

mercado de capitais, da Governança Corporativa no Brasil e no mundo e um breve 

panorama sobre a sustentabilidade e o Índice de Sustentabilidade Empresarial.  

 

b) Verificar se existe diferença entre as médias dos retornos mensais das ações de uma 

amostra, no período de cinco anos antes e depois da sua adesão à Governança 

Corporativa; 

 

c) Verificar se existe diferença entre a média dos retornos mensais das ações de uma 

amostra, no período de cinco anos antes e depois da sua adesão ao Índice de 

Sustentabilidade Empresarial (ISE); 
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d) Verificar se existe diferença entre a média dos retornos mensais das ações de uma 

amostra de empresas listadas na Governança Corporativa há cinco anos em relação a 

cinco anos subsequentes de sua adesão ao Índice de Sustentabilidade Empresarial 

(ISE). 

 

1.5 Justificativa 

 

Atualmente o campo de estudo sobre Governança Corporativa vem crescendo 

amplamente, principalmente após a falência de grandes empresas por fraudes em sua 

contabilidade e na grande questão do conflito de agência entre os shareholders e stakeholders. 

Da mesma forma o Índice de Sustentabilidade Empresarial, criado há poucos anos (2005), 

vem sendo objeto de estudos de pesquisas que desejam explorar os conceitos de 

responsabilidade social e sustentabilidade. 

Existem diversas publicações sobre os temas Governança Corporativa e ISE, porém 

até o momento não foi encontrado um estudo que investigasse os dois temas simultaneamente, 

de forma a analisar se a adesão à Governança Corporativa e ao ISE pode agregar ou não valor 

ao acionista. 

Desta forma, este estudo se justifica pela sua originalidade e pela exploração destes 

dois temas relevantes acadêmica e socialmente, cujas conclusões poderão contribuir às 

organizações com uma visão atualizada do panorama do mercado acionário em relação à 

adesão aos níveis de Governança Corporativa e à listagem no Índice de Sustentabilidade 

Empresarial. 

 

1.6 Limitações do Trabalho 

 

Este estudo limita-se a responder a questão apresentada no item Problema de 

Pesquisa, utilizando o referencial teórico apresentado na Revisão de Literatura e com base nos 

dados obtidos através do sistema Economática®. 

O tempo determinado para o período de coleta de dados é limitado e específico para 

cada uma das empresas da amostra, devido ao próprio tempo de existência dos índices 

(Governança Corporativa a partir de 2000 e ISE a partir de 2005). O período de cada amostra 

está discriminado no item Metodologia desta pesquisa. 

Considera-se outra limitação desta pesquisa utilizar como base de dados apenas 

empresas listadas no ISE desde seu início, em dezembro de 2005, e empresas listadas nos 
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níveis de Governança Corporativa, no período que permite a análise de cinco anos antes e 

cinco anos após a sua adesão. 

Pesquisas futuras poderão abranger um período maior de tempo na análise e também 

utilizar outros índices que possam ser comparados ao ISE e ao Índice de Governança 

Corporativa (IGC). 

 

1.7 Estrutura do Trabalho 

 

O presente estudo está estruturado em cinco capítulos. O capítulo um apresenta uma 

introdução aos principais conceitos sobre as temáticas utilizadas neste trabalho, é apresentado 

o problema de pesquisa, o objetivo geral e específico, a justificativa e as limitações da 

pesquisa. 

No capítulo dois é apresentada a revisão de literatura, que abrange um breve 

histórico do mercado de capitais brasileiro, a teoria da agência, um breve panorama da 

Governança Corporativa no Brasil e no mundo, os níveis diferenciados de Governança da 

BM&FBOVESPA, um breve panorama da sustentabilidade, índices de sustentabilidade 

empresarial e especificamente o ISE. 

O capítulo três fundamenta os procedimentos metodológicos utilizados para a análise 

dos dados. Neste capítulo é apresentado o método escolhido e os testes aplicados, a 

caracterização das amostras e as hipóteses da pesquisa. 

O quarto capítulo apresenta a análise dos resultados a partir dos testes realizados, o 

que responde assim ao problema de pesquisa mencionado no primeiro capítulo deste trabalho. 

E para finalizar, o quinto capítulo trata da Conclusão e considerações finais desta pesquisa. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

Este capítulo objetiva apresentar uma revisão teórica que dará suporte aos temas 

estudados e também às conclusões desta pesquisa. Desta forma, a estrutura deste capítulo está 

divida em: item 2.1, apresentação de um breve histórico do mercado de capitais brasileiro, 

como uma introdução ao assunto principal; no item 2.2 é abordado o tema Governança 

Corporativa no Brasil e no mundo, e por fim, no item 2.3 um breve panorama sobre 

sustentabilidade e o índice de sustentabilidade empresarial. 

 

2.1 Breve Histórico do Mercado de Capitais Brasileiro 

 

De acordo com Vieira e Mendes (2006, p. 105) �a formação das empresas e seu 

desenvolvimento no Brasil foram baseados, em grande parte, em uma estrutura familiar�. Os 

autores afirmam que, no início do século XX, �as companhias contavam com uma estrutura 

de capital pouco alavancada e eram em sua maioria administradas por seus proprietários�.  

O ano de 1965 representa um marco importante no desenvolvimento do mercado de 

capitais brasileiro, pois neste ano foi instituída a Lei nº 4.728/65, conhecida como a Lei do 

Mercado de Capitais (NETO, 2008). Esta lei tem o objetivo de disciplinar o mercado de 

capitais e estabelecer medidas para seu desenvolvimento. O artigo 1º desta lei informa que �os 

mercados financeiros e de capitais serão disciplinados pelo Conselho Monetário Nacional 

(CMN) e fiscalizados pelo Banco Central (BCB) da República do Brasil� (BRASIL, 1965). 

Diante de um cenário mais regulamentado, as empresas deram início a um grande 

processo de abertura de capital e com isso surge a necessidade de obtenção de crédito e uma 

estrutura de capital que permitisse aumento da escala produtiva da organização.  

Em 1976, foram instituídas duas leis importantes para o mercado de capitais 

brasileiro: a primeira é a Lei nº 6.385/76, que trata da criação da Comissão de Valores 

Mobiliários (CVM), que compreende ações, debêntures, bônus de subscrição, certificados de 

depósitos de valores mobiliários, cotas de fundos ou clubes de investimentos em valores 

mobiliários, notas comerciais, contratos futuros, de opções e outros derivativos (BRASIL, 

1976a). A CVM tem poderes para disciplinar, normatizar e fiscalizar a atuação dos diversos 

integrantes do mercado (COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS, 2011). A segunda é a 

Lei nº 6.404/76, que dispõe sobre as sociedades por ações e estabeleceu em seu primeiro 

artigo que �a companhia ou sociedade anônima terá o capital dividido em ações, e a 
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responsabilidade dos sócios ou acionistas será limitada ao preço da emissão das ações 

subscritas ou adquiridas� (BRASIL, 1976b).  

 Conforme Hermann (2010), no final dos anos 80, a exemplo de outros países em 

desenvolvimento, o Brasil iniciou uma política de liberação financeira, nos mesmos moldes 

das políticas que vinham sendo desenvolvidas em algumas economias industrializadas.  

 

Tal modelo de política financeira consistia de um conjunto de medidas voltadas para 

a expansão e barateamento do financiamento de investimentos, entre elas: fixação de 

tetos para os juros do crédito privado; políticas de crédito direcionado a setores 
considerados prioritários; atuação direta de bancos públicos, com foco no crédito de 

longo prazo; e limitações regulatórias às áreas de atuação dos diversos tipos de 

instituição financeira (HERMANN, 2010, p. 258).  
 

As inovações financeiras ocorridas a partir dos anos 80 e 90 aumentaram a 

flexibilidade deste mercado, possibilitando que boa parte dos recursos levantados fosse 

originária de títulos de dívida direta.  O mercado de capitais passou a prosperar a partir dos 

anos 90 por conta da significante entrada de capitais estrangeiros decorrentes da política de 

abertura financeira e comercial (ROGERS, 2006), sendo esta abertura econômica decorrente 

da Resolução nº 1.289/87, do Conselho Monetário Nacional (CMN), que em seu 

embasamento �aprova os regulamentos que disciplinam respectivamente a constituição, o 

funcionamento e a administração de Sociedade de Investimento � Capital Estrangeiro, Fundo 

de Investimento � Capital Estrangeiro e Carteira de Títulos e Valores Mobiliários� (BRASIL, 

1987). 

Diante deste cenário, o volume de investidores estrangeiros atuantes do mercado de 

capitais brasileiro aumentou consideravelmente e ao mesmo tempo empresas brasileiras 

passaram a investir no mercado externo através das bolsas de valores, principalmente na 

americana New York Stock Exchange, assim se capitalizando por meio de valores mobiliários 

estrangeiros (BRASIL, 2011). Por muito tempo, o perfil dos investidores brasileiros foi 

basicamente de curto prazo. Vieira e Mendes (2004, p. 106) afirmam que �esta alta liquidez 

fez do Brasil um mercado atrativo para capitais de curto prazo pouco preocupados com 

questões como dividendos, lucros, conselho de administração, práticas de gestão�. 

Com a participação das empresas brasileiras no mercado externo, foi percebido que 

as práticas adotadas no exterior eram mais transparentes e empregavam os princípios de 

Governança Corporativa. Desta forma, de acordo com Brasil (2011), investidores brasileiros 

passaram a lidar com acionistas mais exigentes e sofisticados e �o mercado de capitais 

brasileiro passou a perder espaço para outros mercados devido à falta de proteção ao acionista 

minoritário e as incertezas em relação às aplicações financeiras�. Por iniciativa do governo e 
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das instituições, algumas ações foram tomadas com a finalidade de revigorar o mercado de 

capitais no Brasil, aprimorando a regulamentação do mercado, garantindo maior proteção aos 

investidores e instituindo melhorias nas práticas de Governança Corporativa no mercado 

brasileiro (BRASIL, 2011). 

A Lei nº 10.303, de 31 de outubro de 2001, é uma das principais iniciativas do 

governo, pois atualiza a Lei nº 6.404 das Sociedades Anônimas. Segundo Vieira e Mendes 

(2004, p. 109), esta atualização visa �propiciar que acionistas minoritários reduzam riscos e 

maximizem sua participação no controle da empresa�. Algumas destas alterações incidiram 

no artigo 4º, que anteriormente afirmava que �a companhia é aberta ou fechada conforme os 

valores mobiliários de sua emissão estejam ou não admitidos à negociação em bolsa ou no 

mercado de balcão� (BRASIL, 1976b), e agora tem em sua redação que �a companhia é 

aberta ou fechada conforme os valores mobiliários de sua emissão estejam ou não admitidos à 

negociação no mercado de valores mobiliários� (BRASIL, 2001) e também no § 2º do artigo 

15, que altera de 2/3 para 50% o número total de ações preferenciais emitidas (BRASIL, 

2001). 

Ao final dos anos 90 o Brasil enfrentava uma grande crise em seu mercado de 

capitais, o país vivenciava uma brusca redução do número de companhias e do volume 

negociado neste mercado, e neste cenário era evidente que muito mais empresas fechavam o 

capital do que abriam. Diante deste panorama, em 2001, a bolsa de valores Bovespa criou o 

Novo Mercado, que trata de um segmento especial de companhias que se propuseram a adotar 

boas práticas de Governança Corporativa, a título voluntário (VIEIRA; MENDES, 2004).  

A Lei 11.638, de 2007, é outra grande iniciativa do governo que fez com que o Brasil 

entrasse em um período de mudanças em suas normas contábeis, especialmente para as 

sociedades anônimas. �As normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários a que se 

refere o § 3º deste artigo deverão ser elaboradas em consonância com os padrões 

internacionais de contabilidade adotados nos principais mercados de valores mobiliários� 

(BRASIL, 2007). Desta forma, esta padronização aproxima o Brasil dos mercados externos e 

facilita a entrada de investidores estrangeiros. 

A próxima seção deste capítulo abordará maiores aspectos sobre a Governança 

Corporativa no Brasil e no mundo. 
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2.2 Governança Corporativa no Brasil e no Mundo 

 

2.2.1 Teoria da Agência 

 

Jensen e Meckling (1976) a partir de seus estudos definem a relação de agência como 

sendo um contrato, estabelecido entre uma ou mais pessoas, onde o chamado �principal� 

contrata outra pessoa, conhecida como �agente�, para desenvolver alguns serviços a seu favor, 

delegando a ele autoridade para tomada de decisões. De acordo com estes autores, ambas as 

partes devem objetivar a maximização da organização, porém quando acontece esta delegação 

de autoridade, do principal para o agente, o poder do principal sobre as ações da empresa 

diminui, o que ocasiona o conflito de agência. 

Para Fama e Jensen (1983), a disputa pelo maior poder entre o principal e o agente 

acontece porque o processo de decisão vai para as mãos de administradores profissionais 

cujos interesses não são idênticos aos dos proprietários. 

Antes da seminal publicação de Jensen e Meckling �Theory of the Firm: managerial 

behavior, agency costs and ownership structure�, em 1976, Adolf Berle Jr. e Gardiner Means, 

publicaram, em 1932, o livro �The Modern Corporation and Private Property�, o qual, 

focado no mercado americano, observaram o quanto os acionistas dependiam dos dirigentes 

empresariais, das suas decisões e do uso apropriado dos recursos investidos. Nesta obra, os 

autores acima iniciam as discussões sobre o problema de agência causado pela separação da 

posse e administração do capital da organização (RODRIGUEZ; BRANDÃO, 2010). 

Com base na obra de Berle Jr. e Means (1932), Ronald Coase deixou uma preciosa 

contribuição em seu artigo �The nature of the Firm�, publicado em 1937, onde critica a 

Economia Neoclássica que considera a firma como tendo somente a função de produção, sem 

enxergar que tratam de uma relação orgânica entre agentes, realizada através de contratos 

coordenados, explícitos como o contrato de trabalho ou mesmo implícitos, como uma parceria 

informal (COASE, 1937). Segundo Rodriguez e Brandão (2010), este artigo também lançou o 

conceito de custos de transação, que são os custos para firmar/conduzir contratos. 

Para Coase (1937) e Jensen e Meckling (1976) o resultado principal desta 

divergência, que acontece entre o principal e o agente, é o custo do relacionamento de 

agência, o qual Jensen e Meckling (1976) definem como sendo a soma de: 

 

 Despesa de monitoramento pelo principal; 

 Despesa de vínculo com o agente; e 
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 Perda residual. 

 

Jensen e Meckling (1976) explicam que os custos de agência podem surgir em 

qualquer situação que envolva esforços cooperativos entre duas ou mais pessoas, mesmo 

quando a relação entre o principal e o agente não estiver perfeitamente delimitada. Esta 

proximidade estabelece o que chamam de uma relação de agência pura, que é uma qualidade 

das corporações modernas. Os autores afirmam que, como o agente nem sempre atua com o 

mesmo interesse do principal, são necessárias técnicas de monitoramento destes conflitos de 

interesses, que acabam incorrendo em custos, que podem ser de oportunidade, como o 

monitoramento da conduta dos administradores ou perdas residuais, que tratam das perdas em 

unidades monetárias decorrentes da redução do bem-estar do principal em função de 

divergências com o agente. 

Neste contexto, para Alchian e Demsetz (1972) a necessidade de se controlar a 

quantidade de atitudes oportunistas se resolve pela supervisão da mão de obra e pelo 

alinhamento de interesses com base na retenção de lucro pelo proprietário-gestor. 

Shleifer e Vishny (1997) afirmam que a Governança Corporativa lida com o 

problema de agência no sentido da separação entre a gestão e as finanças. A grande questão, 

para estes autores, é descobrir formas através das quais os fornecedores de recursos obtenham 

para si o retorno sobre seu investimento. 

Para Jensen e Meckling (1976) os problemas de agência estão presentes em todos os 

níveis hierárquicos da organização, bem como no relacionamento dela com os stakeholders. 

De acordo com Okimura (2003), uma simples solução para a minimização dos custos de 

agência seria a elaboração e a estruturação de contratos completos (ou perfeitos) entre o 

principal e o agente, por conseguinte, Jensen e Meckling (1976), afirmam que este problema 

acontece supondo a não existência de contratos perfeitos, pois estes não regem somente o 

principal e o agente, mas também os fornecedores e os clientes. 

No Brasil, segundo Rodriguez e Brandão (2010), um instrumento que tem sido 

utilizado para suavizar o conflito de agência é o chamado �acordo de acionistas�, cuja Lei das 

Sociedades Anônimas rege a atuação corporativa de companhias abertas, permitindo que 

acionistas firmem pactos formais. Os autores afirmam que este acordo tem sido mais 

associados às empresas de controle não familiar, visto seu aumento significativo no país, 

porém empresas familiares também podem firmar este tipo de acordo. 

De acordo com Rabelo e Silveira (1999) para tentar resolver o problema de agência 

emerge um sistema de Governança Corporativa, que deveria oferecer uma solução 
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economicamente eficiente para este problema. No próximo item deste estudo serão 

apresentadas as principais características da Governança Corporativa. 

 

2.2.2 Um Breve Panorama da Governança Corporativa 

 

Shleifer e Vishny (1986) propuseram um modelo o qual defende que a presença de 

grandes acionistas fornece solução parcial para os problemas de monitoramento de gestores, 

permitindo a maximização do valor da empresa através da mudança da política corporativa. 

De acordo com Shleifer e Vishny (1997) a presença de grandes investidores nas 

empresas poderia contornar o problema de agência, pois desta forma possuiriam tanto o 

interesse em maximizar a organização quanto o poder suficiente para terem seus direitos 

respeitados.  

Os anos 90 foram marcados por grandes fraudes administrativas de companhias 

gigantescas como as norte-americanas Enron e WordCom.  

Quanto à empresa Enron, Barbieri e Cajazeira (2009) afirmam que, durante o ano de 

2001 o valor das ações despencou de US$ 86 para US$ 0,30, desencadeando, a partir de 

outubro do mesmo ano, uma série de investigações nos procedimentos e demonstrações 

contábeis na própria empresa e em seus parceiros. No mês de novembro a Enron, que antes 

era a quinta maior empresa dos Estados Unidos, reconheceu oficialmente ter alterado os 

ganhos da empresa em US$ 57 milhões desde o ano de 1997, vindo a decretar falência em 

dezembro de 2001.  

Outro caso impactante na economia mundial foi da empresa WorldCom, segunda 

maior empresa de telefonia de longa distância dos Estados Unidos, que, de acordo com 

Barbieri e Cajazeira (2009), para cobrir suas dívidas e obrigações adquiridas, reduziu seu 

montante em reservas em US$ 2,8 bilhões, colocando em sua declaração financeira anual 

como uma linha de rendimento.  

Zacharias (2006) afirma que a artimanha contábil da WorldCom era o registro dos 

custos fixos como investimentos e, segundo Silva e Machado (2008) para forjar altas fontes 

de investimentos manipulava suas demonstrações contábeis, com a ajuda de sua auditoria 

externa Arthur Andersen (a mesma empresa que auditava a Enron) todos os seus gastos 

operacionais eram contabilizados como operações de investimentos. Anos depois, a 

WorldCom admitiu ter inflado seus lucros e então decretou falência em 2004. 

A fraude contábil da WorldCom, que sucedeu ao caso Enron, veio a reforçar a 

necessidade de algo mais rígido em relação a regulamentação das companhias de capital 
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aberto americanas, resultando na aprovação da Lei Sarbanes-Oxley, em meados de 2002 

(ZACHARIAS, 2006). A Lei Sarbanes-Oxley, escrita pelos políticos americanos Paul 

Sarbanes e Michael Oxley, introduziu alterações importantes na regulação da Governança 

Corporativa e nas práticas financeiras de empresas de capital aberto com ações na Bolsa de 

New York.  

Souza e Figueiredo (2008, p. 32) afirmam que a Lei Sarbanes-Oxley, ou 

simplesmente SOX, �teve como principal objetivo a restauração do equilíbrio dos mercados 

por meio de mecanismos que assegurassem a responsabilidade da alta administração de uma 

empresa sobre a confiabilidade da informação por ela fornecida�. Para Silva e Machado 

(2008), a implementação desta lei, que se deu em 30 de julho de 2002, trata de uma resposta 

do governo americano à série de escândalos contábeis, como o caso da Enron e da 

WorldCom, e veio com o objetivo de readquirir a confiança dos investidores evitando 

descapitalização das empresas americanas. 

No Brasil, com a instituição da Lei nº 6.385 e nº 6.404 em 1976, o mercado já se 

regulamentava em uma estrutura básica de contabilidade e forma organizacional, direitos e 

deveres dos acionistas, padronizando algumas práticas existentes.  

Conforme Vieira e Mendes (2006), mesmo estas leis prevendo alguns pontos 

importantes como divulgação de informações, prestação de contas, legalidade e 

responsabilização, elas ainda eram dúbias em relação a alguns aspectos, demonstrando grande 

tendência a seguir padrões norte americanos. 

De acordo com Martins (2007), as reformas econômicas e sociais, ocorrida nos anos 

90 no Brasil, provocaram algumas transformações significativas na estrutura do controle 

societário das empresas brasileiras. Houve um aumento significativo de investimentos 

estrangeiros, o que reforça a necessidade das empresas se adaptarem aos requisitos da 

padronização internacional.  

Como resultado desta necessidade, foi publicado pelo Instituto Brasileiro de 

Governança Corporativa (IBGC) em 1999, o Primeiro Código sobre Governança Corporativa 

(INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA, 2011). 

Kitagawa e Ribeiro (2007b) afirmam que na literatura são encontradas algumas 

classificações de modelos de governança, mas apesar do crescimento e desenvolvimento do 

tema, não há um acordo no mundo empresarial que identifica quais são as melhores práticas 

de Governança Corporativa.  

Existem na literatura várias definições para Governança Corporativa; o IBGC (2011) 

define como: 
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Governança Corporativa é o sistema pelo qual as organizações são dirigidas, 

monitoradas e incentivadas, envolvendo os relacionamentos entre proprietários, 

conselho de administração, diretoria e órgãos de controle. As boas práticas de 

Governança Corporativa convertem princípios em recomendações objetivas, 

alinhando interesses com a finalidade de preservar e otimizar o valor  da 
organização, facilitando seu acesso ao capital e contribuindo para a sua longevidade 

(IBGC, 2011). 
 

Leal e Saito (2003, p. 3) definem Governança Corporativa como sendo �um conjunto 

de regras, práticas e instituições que determinam como os administradores agem no melhor 

interesse das partes envolvidas na empresa, particularmente os acionistas�. Para Shleifer e 

Vishny (1997, p. 737), a Governança Corporativa é um �conjunto de mecanismos pelos quais 

os fornecedores de recursos garantem que obterão para si o retorno sobre o seu investimento�. 

De acordo com Malacrida e Yamamoto (2006), a governança surge como um 

processo que reduz a distância entre os proprietários e a administração da empresa e a 

sociedade de maneira geral.  

Diante destas definições, como afirmam Leal e Camuri (2008), sob uma perspectiva 

mundial, não existe um único modelo de Governança Corporativa ou uma composição de 

determinado conjunto de estruturas. O próximo item abordará alguns modelos de Governança 

Corporativa no mundo. 

 

2.2.3 Modelos de Governança Corporativa 

 

Lethbridge (1997) destaca que um sistema de Governança Corporativa é formado por 

um conjunto de instituições e regulamentos que administram a relação entre acionistas, 

administradores e a prestação de contas. Desta forma, o autor acima também informa que as 

características e o desenvolvimento dos modelos de governança podem estar associados a 

grupos de países, refletindo suas características sob as formas de organização, prioridades 

políticas e sociais. 

Para Leal e Camuri (2008), as ações tomadas no âmbito global devem atender as 

necessidades particulares nos variados campos de ação, servindo de suporte e influenciando as 

resoluções de impasses em nível regional, nacional e local. 

Tradicionalmente a literatura aponta dois modelos clássicos de Governança 

Corporativa: o modelo Anglo-Saxão, que predomina nos Estados Unidos e Reino Unido e o 

modelo Nipo-Germânico, predominante no Japão e na Alemanha (OKIMURA, 2003; 

LETHBRIDGE, 1997).  
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Okimura (2003) afirma que o modelo Anglo-Saxão tem como características 

marcantes empresas com propriedade dispersa, com vários acionistas, onde o poder do 

acionista individual é relativamente fraco devido à sua pequena parcela de propriedade. O 

autor acima acrescenta que neste modelo, um mau desempenho pode ser visto como um 

grande motivador para venda de ações. Leal e Camuri (2008) complementam que a principal 

fonte de recursos para as companhias deste modelo é o mercado de capitais, onde a 

propriedade e a gestão são dissociadas. 

O Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC, 2011) classifica o modelo 

de governança Anglo-Saxão como Outsider System, onde os acionistas estão pulverizados e 

tradicionalmente ausentes do comando diário das operações da empresa. O foco está na 

maximização do retorno para os acionistas, o que caracteriza uma abordagem shareholder 

oriented.  

Quanto ao modelo Nipo-Germânico, segundo Victória e Maehler (2007), é 

predominante no Japão e na Alemanha e também na maioria dos países da Europa 

Continental. Apresenta como principais características: maior concentração acionária; uma 

estrutura de controle interno onde poucos acionistas detêm a maior parte das ações e nível de 

transparência acima do legal. 

Segundo Leal e Camuri (2008), a maior parte do capital das companhias listadas 

neste modelo é controlada por grandes acionistas e bancos. Com relação à liquidez, é 

considerada baixa, pois a parcela de ações em circulação é pequena, concentrando-se em um 

modelo de propriedade fechado. 

O IBGC (2011) caracteriza este modelo como Insider System, onde os grandes 

acionistas estão no comando das operações dia-a-dia ou através de seu representante legal. 

Bem como o modelo Anglo-Saxão, este modelo segue uma abordagem shareholder oriented, 

cujos objetivos da companhia estão voltados estritamente no maior retorno de capital aos 

acionistas. 

Para Leal e Camuri (2008) e Bianchi et al. (2009), existem cinco modelos de 

Governança Corporativa. Além do modelo Anglo-Saxão, existem os modelos: Latino-

Europeu, Latino-Americano, Alemão e Japonês. O modelo Nipo-Germânico exposto 

anteriormente é visto por estes autores separadamente, tendo como diferença principal entre 

eles o conselho administrativo, no qual o modelo japonês apresenta um único e numeroso 

conselho, onde ocorre o consenso norteador das ações. 

Bianchi et al. (2009) retratam algumas características significativas dos modelos de 

Governança Corporativa, sintetizando de acordo com o quadro 1 a seguir. 
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Quadro 1 

Modelos de Governança Corporativa: uma síntese comparativa 

 

 
Fonte: Bianchi et al. (2009, p. 6) 
 

Quanto ao modelo Latino-Europeu, Andrade e Rosseti (2006) o caracterizam como 

originário de grupos familiares tradicionais, cujo comando é transmitido de geração para 

geração, apresentando poder e gestão centralizada. Leal e Camuri (2008) informam que nos 

quatro países latino-europeus (Itália, Portugal, França e Espanha) o conflito de agência ocorre 

por expropriação, no lugar de conflitos normalmente originados entre acionistas e gestores. 

Quanto às forças de controle mais participativas, as que predominam neste modelo são as 

forças internas, visto que há uma concentração de propriedade centralizada. 

O modelo Latino-Americano, predominante no Brasil, Argentina, Colômbia, Chile, 

México e Peru, têm a sua Governança Corporativa em fase de desenvolvimento, bem como 

seu mercado de capitais e o número de empresa com capital aberto. Pode ser considerada 

ainda embrionária, mas vem apresentando evoluções gradativamente, empregando critérios de 

Governança como transparência e qualidade nas informações (ANDRADE; ROSSETI, 2006).  

Segundo Leal e Camuri (2008, p. 72), �existe no modelo uma baixa liquidez nos 

mercados especulativos, predominando a autoridade dos blocos de ações�. Este modelo é 

caracterizado, por apresentar a propriedade e o controle acionário de forma concentrada, cuja 

gestão é realizada pelos acionistas majoritários.  
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Quanto ao problema de agência, os autores afirmam que neste modelo o conflito 

ocorre entre os acionistas majoritários e minoritários, devido à alta concentração de poder de 

acionistas com elevados percentuais de ações (LEAL; CAMURI, 2008). 

Para Andrade e Rosseti (2006) existe também o modelo de Governança Corporativa 

da Ásia Emergente, predominante na Índia, Malásia, Coréia do Sul, Indonésia, Tailândia, 

Hong Kong e Taiwan. Este modelo, segundo os autores, é uma herança deixada pelos 

colonizadores europeus, ficando assim bem próximo do modelo europeu. 

De acordo com Okimura (2003), diante destas abordagens, pode-se afirmar que a 

estrutura de governança das empresas se comporta como uma reação ao ambiente em que está 

estabelecida, isto sob o ponto de vista da proteção legal. Com relação às demais 

características como concentração acionária e conflitos entre administradores e acionistas, 

essas são decorrentes do nível de proteção no ambiente da empresa. 

Lethbridge (1997) alerta que estas classificações servem mais como referências 

analíticas, pois a evolução destes modelos nos últimos anos comprometeu a pureza de suas 

características. 

 

2.2.4 Governança Corporativa no Brasil 

 

Segundo Vieira e Mendes (2004, p. 49) �a vida corporativa no Brasil e no mundo 

tem passado por inúmeros percalços pautados na falta de transparência, na ausência de 

participação efetiva dos acionistas nos conselhos das empresas�. Os autores complementam 

que:  

a prática de boa Governança nas instituições aparece como um mecanismo capaz de 

proporcionar maior transparência a todos os agentes envolvidos com a empresa, 

minimizar a assimetria de informação existente entre os administradores e 

proprietários e fazer com que os acionistas que não pertencem ao bloco de controle 

possam reduzir suas perdas (VIEIRA; MENDES, 2004, p. 49). 
 

De acordo com Siqueira e Macedo (2006), estrangeiros que visam investimento no 

mercado brasileiro buscam empresas que adotam práticas de Governança Corporativa, pois 

almejam o máximo de transparência possível nas informações prestadas pela empresa.  

 

O mercado de capitais vem precificando melhor as companhias que adotam boas 
práticas de Governança Corporativa � transparência, equidade e prestação de contas 

� que aliadas ao cumprimento das leis, da ética e da responsabilidade social 

proporcionam valores atrativos o suficiente para cada vez mais impulsionar o 
compartilhamento do poder e do controle na organização (SIQUEIRA; MACEDO, 
2006, p. 33). 
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Silveira (2004) destaca algumas iniciativas brasileiras que estimulam o 

aprimoramento das práticas de Governança Corporativa no país: 

 

 Aprovação da Lei nº 10.303/01 conhecida como a Nova Lei das SAs; 

 Criação dos Códigos de Governança Corporativa pelo IBGC e pela CVM; 

 Criação dos níveis diferenciados de Governança Corporativa pela BM&FBOVESPA. 

 

Segundo Lima (2006) o modelo empresarial de Governança Corporativa no Brasil 

encontra-se em momento de transição. A autora afirma que o país caminha para uma nova 

estrutura de empresas, com participação ativa de investidores institucionais, com foco na 

eficiência econômica e transparência em sua gestão.  

Para Dedonato e Beuren (2010):  

 

Assegurar mais respeito aos direitos dos acionistas minoritários tem sido uma das 

principais preocupações do movimento de Governança Corporativa em todo mundo. 
No Brasil, alguns passos importantes já têm sido dados em busca de maior equilíbrio 

entre as partes interessadas. Na transformação da estrutura organizacional, torna-se 
necessária a institucionalização de mecanismos conjuntos, envolvendo a relação 

entre propriedade, contabilidade e gestão. As respostas para problemas desta 

natureza poderão ser tratadas no âmbito do conceito e na prática da Governança 

Corporativa (DEDONATO; BEUREN, 2010, p. 25). 
 

A atualização da Lei das SAs, em 2001, foi na visão de Vieira e Mendes (2004) e 

Siqueira e Macedo (2006) um importante marco para que o mercado de capitais do Brasil 

desse os seus primeiros passos nas boas práticas de Governança. Silveira (2004) afirma que 

promulgação desta nova lei promove maior proteção ao acionista minoritário e 

preferencialista. 

Existe uma organização de extrema importância para a Governança Corporativa no 

Brasil chamada Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), 

originalmente em inglês Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), 

criada em 1960, em Paris, França. A missão desta organização é promover políticas que 

melhorem o desenvolvimento econômico e bem-estar social das pessoas em todo o mundo. 

Trata-se de um Fórum em que 34 países membros trabalham juntos, compartilhando 

experiências e buscando soluções para problemas comuns (OECD, 2011).  

Dentre os 34 países membros destacam-se Austrália, Alemanha, Canadá, Chile, 

França, Grécia, Irlanda, Itália, Japão, México, Portugal, Nova Zelândia, Espanha, Suíça, 

Suécia, Reino Unido e Estados Unidos, além de contarem com uma estreita colaboração de 
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países como Brasil, China e Índia e outras economias em desenvolvimento na África, Ásia, 

América Latina e Caribe (OECD, 2011). 

De acordo com o IBGC (2011) nos dias 27 e 28 de abril de 1998 o Conselho da 

OCDE solicitou que a própria OCDE criasse um conjunto de regras e diretrizes para a 

Governança Corporativa. Desta forma, um conjunto de princípios foi criado de acordo com os 

pareceres dos países membros visando regulamentar a Governança Corporativa, 

proporcionando sugestões para os investidores, para a bolsa de valores e demais integrantes 

do processo de Governança Corporativa. 

No Brasil, em 1995, foi fundado o Instituto Brasileiro de Conselheiros de 

Administração (IBCA), por um grupo de pessoas interessadas em fortalecer a atuação do 

Conselho de Administração nas empresas brasileiras. Posteriormente as preocupações se 

expandiram para outras questões como a propriedade, a diretoria, a auditoria independente e o 

conselho fiscal. Por este motivo, em 1999, o instituto passou a se chamar Instituto Brasileiro 

de Governança Corporativa (IBGC, 2011). 

O IBGC tem como propósito �ser referência em Governança Corporativa, 

contribuindo para o desenvolvimento sustentável das organizações e influenciando os agentes 

de nossa sociedade no sentido de maior transparência, justiça e responsabilidade� (IBGC, 

2011).  

Em 1999 foi criado o primeiro código de Governança Corporativa no Brasil pelo 

IBGC. De acordo com Mota e Ckagnazaroff (2008), esta primeira versão teve como foco o 

funcionamento e as atribuições do Conselho de Administração e sua conduta esperada. Em 

2001, foi lançada a segunda versão incluindo recomendações aos demais participantes da 

Governança.  

Em 2002, a CVM lançou uma cartilha sobre o tema, porém com enfoque aos 

administradores, conselheiros, acionistas controladores e minoritários e auditoria 

independente. Em 2004 o IBGC publicou a terceira versão do Código com objetivo de chamar 

a atenção das empresas para sua perenidade e, em 2009, publicou sua quarta versão, vigente 

até o momento, reforçando as melhores práticas de Governança, adaptando-a a nova realidade 

do mercado brasileiro (IBGC, 2011). 

Não existe um modelo único e pronto de Governança Corporativa, os princípios 

formulados servem como ponto de referência, pois foram criados de acordo com elementos 

comuns identificados entre as práticas dos países membros, são considerados de natureza 

evolutiva e devem ser sempre atualizados quando houver mudanças significativas. É preciso 
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que as empresas se adaptem às novas exigências do mercado, garantindo o aproveitamento de 

novas oportunidades (IBGC, 2011). 

 

De acordo com o IBGC (2011), foram elaborados cinco princípios abrangentes na 

estrutura de Governança Corporativa: 

Os direitos dos acionistas: dentre os vários direitos dos acionistas, destaca-se o 

direito de participar dos lucros da empresa; garantir métodos seguros de registro da 

participação acionária; obter informações relevantes sobre a empresa regularmente; participar 

das decisões; votar nas assembleias (IBGC, 2011). 

O tratamento equânime dos acionistas: este princípio reforça que todos os 

acionistas da mesma categoria devem receber o mesmo tratamento; que as práticas baseadas 

em informações privilegiadas são proibidas e obriga os conselheiros e a diretoria a divulgar 

qualquer fato importante da empresa (IBGC, 2011). 

O papel das partes interessadas (stakeholders) na Governança Corporativa: este 

princípio assegura os direitos dos stakeholders garantidos por lei; a estrutura de Governança 

deverá conceder mecanismos de melhorias de participação desta parte interessada; os 

stakeholders devem ter acesso às informações pertinentes (IBGC, 2011). 

Divulgação e transparência: este princípio garante a divulgação dos objetivos e 

resultados financeiros e operacionais da empresa; participações acionárias; conselheiros e 

executivos; fatores de risco relevantes; estrutura e políticas de Governança Corporativa; isto 

perante grandes critérios contábeis, passadas por auditoria independente (IBGC, 2011). 

As responsabilidades do conselho: este princípio garante que os conselheiros 

trabalhem com informações corretas, completas, com critério e com precaução. Deve tratar os 

acionistas com justiça, garantir o cumprimento da legislação e pronunciar-se sobre todos os 

assuntos corporativos, especialmente com a diretoria (IBGC, 2011). 

 

Marques (2007) afirma que estes princípios criados pela OCDE são como pontos de 

referência para que os países e as empresas criem os seus próprios princípios. Marques (2007, 

p. 15) também coloca que �hoje em dia, a evolução de princípios é tão ampla que abarca 

outros temas, como os métodos alternativos de solução de conflitos, a responsabilidade social 

da empresa, as políticas de e-governance e o meio ambiente das empresas�. 

Além das alterações contidas na atualização da Lei das SAs e da criação dos códigos 

de Governança Corporativa pela CVM e pelo IBGC, deve-se enfatizar que um grande marco 

na configuração da estrutura de Governança no Brasil foi a criação dos níveis diferenciados 
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de Governança Corporativa pela BM&FBOVESPA (MARQUES, 2006; MALACRIDA; 

YAMAMOTO, 2006), detalhados na próxima seção. 

 

2.2.5 Níveis Diferenciados de Governança Corporativa no Brasil 

 

Com a certeza de que as boas práticas de Governança Corporativa auxiliam no 

crescimento do mercado de capitais, a bolsa de valores de São Paulo BM&FBOVESPA, com 

base no Neuer Markt da bolsa de valores alemã Deutsche Börse AG, criou níveis 

diferenciados de Governança Corporativa (KITAGAWA et al., 2007a). Estes níveis, de 

acordo com Kitagawa et al. (2007a, p. 2), são considerados como �segmentos de listagem 

destinados à negociação de ações emitidas por empresas que, voluntariamente aderem práticas 

superiores de governança em relação ao que é exigido pela legislação�. 

Além do Neuer Markt da Alemanha, outros países da Europa também adotam 

sistemas similares como o Novéau Marché da França, o TechMark da Inglaterra e o Nuovo 

Mercato da Itália (BM&FBOVESPA; 2011). 

A BM&FBOVESPA (2011) implantou em dezembro de 2000 níveis diferenciados de 

Governança Corporativa visando proporcionar um ambiente de negociação que, além da 

utilização das boas práticas, também colabore com a maximização do valor das empresas para 

seus acionistas.  

As regras rígidas dos segmentos de Governança Corporativa vão além das obrigações 

que as empresas já têm respeitando a Lei das SAs. De acordo com a BM&FBOVESPA (2011) 

a adesão a um dos níveis melhora a avaliação da companhia, reduz o risco dos investidores e 

também a assimetria das informações entre os stakeholders e shareholders. São quatro os 

níveis estabelecidos pela bolsa: Novo Mercado, Nível 1, Nível 2 e Bovespa Mais. 

 

Caracterização de cada nível de acordo com a BM&FBOVESPA (2011): 

Novo Mercado: este é o nível mais elevado de Governança Corporativa, as empresas 

listadas neste segmento só podem emitir ações ordinárias, que são aquelas que dão direito de 

voto aos acionistas; devem respeitar um tag along de 100%, ou seja, todos os acionistas tem o 

direito de vender suas ações pelo mesmo preço no caso da venda do controle; se houver 

deslistagem ou cancelamento do contrato de Novo Mercado com a bolsa, a companhia deve 

realizar uma oferta pública de ações a fim de recomprar as ações de todos os acionistas no 

mínimo pelo valor econômico; a composição do Conselho de Administração deve apresentar 

no mínimo cinco membros, sendo 20% conselheiros independentes e com mandato de dois 
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anos no máximo; o mínimo de ações em circulação destas empresas deve ser 25% (free float); 

os relatórios financeiros devem ser divulgados mais completos, incluindo relatórios 

trimestrais de fluxo de caixa e relatórios consolidados revisados por auditoria independente, 

além dos relatórios anuais que devem estar em um padrão aceito internacionalmente 

(BM&FBOVESPA; 2011). 

Nível 1: exige que as empresas neste segmento de Governança adotem práticas que 

favoreçam a transparência e o acesso às informações por seus investidores. Desta forma, além 

das divulgações obrigatórias por leis, as empresas devem divulgar seus relatórios financeiros 

de forma mais completa, contendo informações sobre as negociações realizadas pelos 

diretores, executivos e acionistas controladores e operações dos stakeholders. O mínimo de 

free float deste nível também é de 25% (BM&FBOVESPA; 2011). 

Nível 2: neste nível as companhias listadas devem obedecer as obrigações 

determinadas no nível Novo Mercado, salvo algumas exceções como: o direito de manter 

ações preferenciais; tag along mínimo de 80% aos acionistas preferenciais, no caso da venda 

do controle da empresa. Neste nível os acionistas detentores de ações do tipo preferenciais 

têm direito ao voto em situações críticas da companhia como fusões e incorporações a ser 

decidida em assembleia (BM&FBOVESPA; 2011).  

Nível Bovespa Mais: este nível é destinado a empresas de pequeno e médio porte 

que desejam utilizar a entrada no mercado de ações como uma estratégia, a fim de captar 

volumes menores, aumentar a exposição no mercado, atrair investidores que vejam nelas um 

potencial de desenvolvimento. As empresas deste nível devem seguir algumas regras 

semelhantes ao Novo Mercado e assumir um compromisso de elevado padrão de Governança 

Corporativa (BM&FBOVESPA; 2011). 

 

De acordo com a BM&FBOVESPA (2011) as empresas listadas em algum dos 

segmentos de Governança Corporativa tem o direito de utilizar o selo do seu nível, 

disponibilizado pela própria bolsa de valores, em suas comunicações com os investidores, 

como documentos de apresentações, folhetos e site. 

Em linhas gerais, Peixe (2003, p. 45) define que �as companhias do Nível 1 

comprometem-se principalmente com melhorias na prestação de informações ao mercado e 

com sua dispersão acionária�, enquanto que as empresas do Nível 2 �adotam um conjunto 

mais amplo de práticas de Governança e direitos adicionais para os acionistas minoritários�. 

Quanto ao Novo Mercado, que é o nível mais exigente, Peixe (2003) afirma que as 

empresas que não cumprirem as obrigações do regulamento do Novo Mercado poderão 
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receber notificações para se regularizarem, multas e sanções não pecuniárias, terem suas 

negociações suspensas e até mesmo perder o seu registro no nível de Governança 

Corporativa. 

Com relação aos níveis diferenciados, Kitagawa et al. (2007, p. 2) afirmam que        

�a criação desses segmentos pode ser entendida como uma alternativa viável para driblar os 

obstáculos burocráticos da legislação brasileira, pois permitem que as normas se modernizem 

mais rapidamente frente às evoluções dos mecanismos de governança em todo o mundo�. 

No mercado de capitais, segundo Malacrida e Yamamoto (2006, p. 70) é possível 

mencionar o desempenho das empresas através de �indicadores que representam o 

comportamento do preço das ações de determinado setor da economia e do comportamento 

geral das ações no mercado à vista�. Estes autores também afirmam que os índices do 

mercado de ações são importantes, pois refletem tendências gerais da economia. 

Um destes é o Índice de Governança Corporativa (IGC). De acordo com a 

BM&FBOVESPA (2011), este índice tem como objetivo �medir o desempenho de uma 

carteira teórica composta por ações de empresas que apresentam bons níveis de Governança 

Corporativa�. As empresas desta carteira devem obrigatoriamente fazer parte de um nível de 

governança. 

De acordo com a BM&FBOVESPA (2011) este índice é calculado em tempo real, 

levando em conta os preços dos últimos negócios efetuados no mercado à vista até o momento 

do cálculo, com as ações componentes da carteira. 

Rogers; Ribeiro e Sousa (2005, p. 70) afirmam em seus estudos que a carteira do 

IGC �apresenta uma boa performance, o que corrobora a eficácia de boas práticas de 

Governança Corporativa como condicionante dos retornos e riscos das ações�. 

Os estudos de Carvalho (2003) apontam que diferente do Neuer Markt alemão, a 

BM&FBOVESPA permite que as empresas que dispõem de capital aberto migrem para algum 

dos níveis diferenciados de Governança Corporativa. Carvalho (2003, p. 13) coloca esta 

prática como �um experimento natural para testar o efeito do compromisso com melhores 

práticas de Governança sobre os papéis da empresa�. Este autor conclui através de seu estudo 

que este comprometimento com as melhores práticas após a migração gera um impacto 

positivo sobre o valor das ações, aumentando o volume de negociação e de liquidez, e 

diminuindo a sensibilidade do preço das ações a fatores macroeconômicos. 

Na concepção de Barontini (2005), uma boa governança é uma ferramenta que 

estimula o processo de criação de valor agregado e sustentabilidade organizacional no longo 

prazo, colaborando com uma melhor administração, afastando assim do perigo de desastrosos 
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escândalos corporativos. Barontini (2005, p. 20) afirma sob esta perspectiva que �a 

governança socioambiental contribui para o fortalecimento de um ambiente mais propício 

para os negócios�. A próxima seção abordará um panorama da sustentabilidade. 

 

2.3 Breve Panorama da Sustentabilidade  

 

A ideia de sustentabilidade vem sendo amplamente discutida no meio empresarial. 

Dias e Barros (2008), afirmam que para garantir a perenidade, as organizações a inserem em 

suas estratégias, garantindo assim um perfeito ponto de equilíbrio no seu relacionamento com 

os grupos de interesse. 
 

A preocupação com o meio ambiente mediante um desenvolvimento sustentável, 

além de outras medidas responsáveis, como responsabilidade social e práticas de 

governança corporativa, está criando uma demanda dentro do mercado financeiro 
para produtos voltados a esse nicho (REZENDE ET AL.; 2007, p. 1). 

 

De acordo com Figueiredo; Abreu e Las Casas (2009), as questões ambientais fazem 

parte do dia a dia das empresas e são cada vez mais evidentes, devido às demandas globais 

dos governos e da sociedade, que agora prezam por uma economia fundamentada na 

conservação ambiental. Estes autores ainda complementam afirmando que o atendimento 

destas demandas pode causar a escassez de recursos naturais, tornando então obrigatória uma 

postura de sustentabilidade empresarial. 

Normalmente as avaliações de sustentabilidade são alcançadas através de três 

dimensões: ambiental, social e econômica, conforme a abordagem Triple Bottom Line (TBL) 

de Elkington (2001 apud LEITE; ARAUJO; MARTINS, 2011). Este modelo sugere uma 

maneira de medir o desempenho organizacional das empresas, incluindo as medidas sociais, 

do meio ambiente e econômica, desta forma atraindo para os três pilares da sustentabilidade. 

Para Rodriguez e Brandão (2010) o documento conhecido como Relatório 

Brundtland, publicado em 1987, é uma das referências mais importantes no debate sobre 

desenvolvimento sustentável.  Dias e Barros (2008, p. 1) afirmam que o ponto central deste 

documento realça que �para se atingir o desenvolvimento sustentável deve-se atender as 

necessidades das gerações atuais, sem comprometer as possibilidades das gerações futuras 

atenderem suas próprias necessidades�. 

Brundtland é o sobrenome da primeira-ministra da Noruega em 1987, Gro Harlem 

Brundtland, e também presidente da Comissão Mundial para o Meio Ambiente e o 

Desenvolvimento (CMMDA), criada pela Organização das Nações Unidas (ONU). Esta 
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comissão foi criada a fim de discutir as relações entre o desenvolvimento sustentável e o meio 

ambiente, sendo um canal que proporcione alternativas para uma boa relação (RODRIGUEZ; 

BRANDÃO, 2010). 

Dias e Barros (2008) afirmam o que objetivo principal da CMMDA era estabelecer 

uma agenda global pela mudança e desenvolvimento sustentável. O resultado desta ideia é o 

famoso relatório conhecido como Our Commom Future, em português Nosso Futuro Comum 

(RODRIGUEZ; BRANDÃO, 2010). Este relatório, segundo Dias e Barros (2008, p. 4) 

descreve �preocupações, desafios e esforços comuns que envolvem todas as nações�. 

Quanto aos países, o relatório de Brundtland recomenda: 
 

Limitar o crescimento da população, garantir recursos básicos como água, energia e 

outros no longo prazo, preservar a biodiversidade e os ecossistemas, diminuir o 
consumo de energia e desenvolver tecnologias energéticas renováveis, aumentar a 

produção industrial de países não industrializados via tecnologias limpas, controlar a 

urbanização desordenada e atender a necessidade básica de saúde, educação e 

habitação (RODRIGUEZ; BRANDÃO, 2010, p. 45). 
 

Martins et al. (2010) mencionam a Conferência das Nações Unidas, ocorrida no Rio 

de Janeiro em 1992, como uma tendência que evidencia ainda mais a sustentabilidade no 

âmbito empresarial. Nesta conferência foi lançada a Agenda 21, que, segundo Souza; Rásia e 

Jacques (2010, p. 54) �teve como finalidade o estabelecimento de 21 itens de orientação 

ambiental para assumir a ideia de sustentabilidade em todos os programas de 

desenvolvimento governamental�. 

Também faz parte da conscientização da humanidade quanto ao meio ambiente o 

Protocolo de Montreal, que foi criado em 1987, mas só entrou em vigor em 1989. Este 

Protocolo é um tratado internacional que, segundo Silva (2009, p. 156) visa �substituir as 

substâncias que demonstraram reagir quimicamente com o ozônio na parte superior da 

estratosfera [...], emitidas em todo o globo, a partir do processo de industrialização�. 

Rattner (2011, p. 165) afirma que após a instituição do Protocolo de Montreal 

�medidas concretas para reduzir o buraco de ozônio, na região da Antártida foram tomadas 

por quase todos os países, eliminando o CFC da produção de refrigeradores e de aparelhos de 

ar condicionado�. 

O Brasil se tornou signatário deste Protocolo em 1990 e, de acordo com o seu 

consumo anual foi qualificado para participar de uma programação especial de redução de 

Substâncias Destruidoras da Camada de Ozônio (SDOs) e também receber assistência 

técnico-financeira, incluindo transferência de tecnologias (SILVA, 2009). 
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O Relatório de Brundtland, segundo Rodriguez e Brandão (2010), gerou alguns 

desdobramentos como o Protocolo de Kyoto. Este Protocolo, de acordo com Conti (2005) foi 

publicado em 1997, na cidade de Kyoto no Japão, mas vigorando apenas a partir de 2005. O 

autor explica que este Protocolo obriga os países signatários mais industrializados a diminuir 

suas emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) em 5,12% entre 2008 e 2012, isto com base 

nas emissões detectadas no ano base 1990. Silva (2009) complementa que, os países 

industrializados compreendem o bloco dos países do Anexo 1 e os países em 

desenvolvimento signatários pertencem ao bloco Não-Anexo 1. 

Cabe enfatizar que os Estados Unidos, segundo Conti (2005), considerado o maior 

emissor de GEE, negaram-se a aderir o Protocolo de Kyoto alegando que isso afetaria 

altamente a sua economia, o que acaba tornando frágil a eficiência do tratado. 

Rodrigues e Brandão (2010, p. 45) afirmam que o desenvolvimento das economias 

não tem sido muito sustentável, pois a �expansão da capacidade produtiva dos países tem 

conduzido o planeta Terra, gradativamente, a uma degradação ambiental sem precedentes e à 

necessidade imperiosa de mudanças�. 

Aplicando a sustentabilidade às sociedades por ações e às outras empresas da 

economia entende-se, na visão de Rodriguez e Brandão (2010, p. 48), que as empresas devem: 

assumir uma visão clara quanto ao seu papel no contexto social e econômico; adotar 

princípios éticos por reflexão interna dos dirigentes organizacionais; estabelecer políticas de 

Governança Corporativa consistente e coerentes; desenhar uma boa estratégia, coerente com 

princípios éticos e considerando aspectos econômicos, sociais e ambientais, respeitando a 

comunidade e o meio ambiente e informar corretamente seus públicos relevantes 

(stakeholders) e a sociedade. 

Tendo em vista que as questões ambientais estão tendo alta prioridade e interesse, 

por parte das organizações que visam à continuidade sustentável dos negócios, Souza; Rásia e 

Jacques (2010, p. 52) afirmam que �a evidenciação voluntária de investimentos ambientais 

tornou-se rotina em muitas organizações não só para cumprir regulamentações, mas, 

sobretudo, para demonstrar a preocupação ambiental e a responsabilidade social da empresa�. 

Menezes; Dias e Gomes (2010) afirmam que diversas empresas estão utilizando 

ferramentas que ajudam a melhorar seu desempenho nas áreas sociais e ambientais. Dentre 

estas ferramentas, os autores destacam o Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE), melhor 

detalhado na próxima seção. 
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2.3.1 Indicadores de Sustentabilidade Empresarial  

 

De acordo com Rezende (2006, p. 1) esta adesão das empresas ao movimento 

sustentável �fez com que o mercado financeiro, por meio das instituições financeiras 

implementassem mudanças institucionais como indicadores, ratings e fundos de 

investimentos socialmente responsáveis�. 

Os indicadores são empregados como uma ferramenta de análise, que, segundo 

Souza; Rásia e Jacques (2010) resumem as informações e permitem um conhecimento mais 

preciso da situação econômico-financeira da empresa. No âmbito da sustentabilidade, estes 

autores sugerem que estes indicadores tem o objetivo de �medir o grau de sucesso da 

implantação de estratégias em relação às metas estabelecidas� (SOUZA; RÁSIA; JACQUES, 

2010, p. 64). 

Para Vellani; Albuquerque e Chaves (2009) incluir a sustentabilidade empresarial no 

processo de decisão da organização é extremamente importante e, garantindo a manutenção 

das ações sociais e ambientais, a empresa, além de inseri-la em seu planejamento estratégico, 

poderá reduzir o seu risco de negócio. 

Souza; Rásia e Jacques (2010) mencionam como principais indicadores de 

sustentabilidade: Índice Dow Jones de Sustentabilidade (Dow Jones Sustainbility Index � 

DJSI); Indicadores de Sustentabilidade Global Reporting Initiative (GRI); Indicadores 

ETHOS de Responsabilidade Social e o Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE). 

�A avaliação, a mensuração e o monitoramento da sustentabilidade exigirão 

necessariamente uma trinca de indicadores, pois é estatisticamente impensável fundir em um 

mesmo índice apenas duas de suas três dimensões� (VEIGA, 2010). 

Ussui e Borsato (2011, p. 3-7) sugerem os indicadores sintetizados no Quadro 2, a 

seguir, como sendo os principais existentes na atualidade. 
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Quadro 2 

Principais indicadores de Sustentabilidade 

 

 

Fonte: Adaptado pelo autor de Ussui e Borsato (2011). 



41 
 

De acordo com Sousa et al. (2011), o primeiro índice de sustentabilidade empresarial 

no mercado financeiro foi o Sustainability Index, criado pela empresa americana Dow Jones, 

em 1999. Este índice �funciona como uma ferramenta para investidores que buscam empresas 

que sejam tanto lucrativas, quanto eficientes na integração dos fatores econômicos, ambientais 

e sociais nas estratégias de seus negócios� (SOUZA, et al., 2011, p. 56). 

Outra referência sobre a introdução da sustentabilidade nas empresas é o Instituto 

ETHOS de Empresa e Responsabilidade Social (Instituto ETHOS), que define como a 

responsabilidade social empresarial como  

 

a forma de gestão que se define pela relação ética e transparente da empresa com 

todos os públicos com os quais ela se relaciona, pelo estabelecimento de metas 

empresariais que impulsionem o desenvolvimento sustentável da sociedade, 

preservando recursos ambientais e culturais para as gerações futuras, respeitando a 

diversidade e promovendo a redução das desigualdades sociais (INSTITUTO 

ETHOS, 2011). 
 

O Instituto ETHOS (2011) desenvolveu indicadores a fim de que as empresas os 

utilizem como uma ferramenta de gestão para diagnosticar e planejar práticas de 

responsabilidade social. Seus indicadores abrangem: valores, transparência e governança, 

público interno, meio ambiente, fornecedores, consumidores e clientes, comunidade e 

governo e sociedade (INSTITUTO ETHOS, 2011). 

Tachizawa e Pozo (2007, p. 50) afirmam que �no caso de empresa com altíssimo 

impacto socioambiental com ações na bolsa, além dos fatores de Governança Corporativa, 

devem ser enfatizados outros fatores relacionados à proteção do meio ambiente�. 

Aliada a esta grande tendência dos investidores buscarem empresas socialmente 

responsáveis, sustentáveis e rentáveis, a BM&FBOVESPA (2011) criou o Índice de 

Sustentabilidade Empresarial (ISE), comentado na próxima seção. 

 

2.3.1.1 Índice de Sustentabilidade Empresarial - ISE 

 

De acordo com Teixeira; Nossa e Funchal (2011) e BM&FBOVESPA (2011) o 

Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) foi criado em 2005 pela bolsa de valores de São 

Paulo, BM&FBOVESPA, em parceria com outras instituições: Associação Brasileira das 

Entidades Fechadas de Previdência Complementar (ABRAPP); Associação Brasileira das 

Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais (ANBIMA); Associação dos Analistas e 

Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais (APIMEC); Instituto Brasileiro de 
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Governança Corporativa (IBGC); Instituto ETHOS de Empresas e Responsabilidade Social e 

Ministério do Meio Ambiente. 

Estas instituições e mais o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente 

(PNUMA) e o International Financial Corporation (IFC) constituem um Conselho 

Deliberativo que é presidido pela bolsa de valores de São Paulo, órgão responsável pelo 

desenvolvimento, cálculo e gestão técnica deste índice. Existe ainda a participação do Centro 

de Estudos em Sustentabilidade da Fundação Getúlio Vargas (CES/FGV) que é responsável 

pelo desenvolvimento dos critérios de seleção, preparo, envio e tabulação dos questionários às 

empresas que compõem o ISE (BM&FBOVESPA; 2011). 

O ISE é reconhecido como o primeiro desta categoria na América Latina, e tem 

como objetivo �refletir o retorno de uma carteira composta por ações de empresa com 

reconhecido comprometimento com a responsabilidade social e a sustentabilidade 

empresarial, e também como promotor das boas práticas no meio empresarial brasileiro� 

(BM&FBOVESPA; 2011). 

 Para Teixeira; Nossa e Funchal (2011) este índice é como um benchmark de 

empresas que se destacam na promoção de práticas sustentáveis, tratando-se de uma novidade 

no mercado brasileiro. E além de ser o primeiro indicador que, segundo Figueiredo; Abre e 

Las Casas (2009), integra as avaliações das dimensões internacionais do Triple Bottom Line. 

A base do ISE foi fixada em 1.000 pontos para 30 de novembro de 2005, sendo 

divulgada inicialmente em 1º de dezembro de 2005. Para adequação da base inicial o valor de 

mercado da carteira foi ajustado por um redutor � coeficiente de ajuste (BM&FBOVESPA; 

2011). 

A BM&FBOVESPA (2011) explica que a formação desta carteira teórica acontece a 

partir de um questionário que é entregue às empresas com as 200 ações mais líquidas. A partir 

deste questionário o Conselho define as empresas considerando principalmente: 

relacionamento com empregados e fornecedores; relacionamento com a comunidade; 

Governança Corporativa e impacto ambiental de suas atividades. A revisão desta carteira é 

realizada anualmente  e tem vigência do primeiro dia útil de janeiro até o último dia útil de 

dezembro (BM&FBOVESPA; 2011). 

Segundo Tadim; Kassai e Cintra (2011, p. 3), o método utilizado no questionário tem 

caráter qualitativo e quantitativo, e é �dividido em 6 dimensões: Geral, Natureza do Produto, 

Governança Corporativa, Econômico-Financeira, Ambiental e Social�. 
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O cálculo do índice, realizado pela BM&FBOVESPA, é feito �ao longo do período 

regular de negociação, considerando os preços dos últimos negócios efetuados no mercado à 

vista (lote-padrão) com ações componentes de sua carteira� (BM&FBOVESPA; 2011). 

De acordo com a BM&FBOVESPA (2011) a fórmula utilizada para calcular o ISE 

sem o ajuste do redutor é: 

ሻܜ۳ሺ܁۷  ൌ� ሻିܜ۳ሺ܁۷ כ � σ ିܜܑۿ כ ୀσܑܖܜܑ۾ ିܜܑۿ כ ୀܑܖିܜܑ۾  

 

Onde: 

ISE (t) = valor do índice no dia t 

ISE (t-1) = valor do índice no dia t � 1 

n= número de ações integrantes da carteira teórica do índice 

Qi t-1= quantidade teórica da ação i disponível à negociação no dia t-1 

Pi t = preço da ação i no fechamento do dia t 

Pi t-1 = preço do fechamento da ação i no dia t-1, ou seu preço ex-teórico no caso da 

distribuição de proventos neste dia. 

 

Calcula-se o ISE também utilizando o redutor, que segundo a BM&FBOVESPA 

(2011) �garante a continuidade do índice, permitindo que o número de pontos do índice não 

se altere em decorrência do rebalanceamento�: 

ሻܜ۳ሺ܁۷  ൌ ܚܗܜܝ܌܍܀܉ܚܑ܍ܜܚ܉܋�܉܌�ܔ܉ܜܗܜ�ܚܗܔ܉܄ ൌ ሺσ ܜܑ۾ כ ୀܑܖܜܑۿ ሻן  

 

Onde: 

ISE (t) = valor do índice no instante t 

n= número total de empresas (na ação/tipo) integrantes da carteira teórica do índice 

Pi t = último preço da ação i no instante t 

Qi t= quantidade da ação i na carteira teórica no instante t 

á = redutor utilizado para adequar o valor do índice à base corrente 

 

Quanto ao ajuste do Índice, este é realizado após o último dia de negociação com-

direito, cujo valor de mercado da empresa na ação/tipo é recalculado. Desta forma, �utiliza-se 
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a quantidade teórica ajustada ao provento distribuído e o preço ex-teórico da ação. O valor 

assim obtido servirá como base para comparação da evolução dessa ação no pregão seguinte� 

(BM&FBOVESPA; 2011). 

As fórmulas do ajuste do ISE, conforme a BM&FBOVESPA (2011) são: 

 

Procedimento de Ajuste para Proventos: ܖۿ ൌ ܉ۿ� כ ሺ�  �۰   ሻ܁
 

Onde:  

Qn = quantidade de ações ajustadas 

Qa= quantidade de ações anterior 

B = percentual de bonificação e/ou desdobramento, em número índice 

S = percentual de subscrição, em número índice 

 

Cálculo do preço Ex-Teórico: ܠ܍۾ ൌ ܋۾�  ሺ܁ כ ሻ܈ െ ۲ െ ۸ െ ܜ܍܄  ۰  ܁  

Onde:  

Pex = preço ex-teórico 

Pc = último preço com-direito ao provento 

S = percentual de subscrição, em número índice 

Z = valor de emissão da ação a ser subscrita, em moeda corrente 

D = valor recebido a título de dividendo, em moeda corrente 

J = juros sobre o capital, em moeda corrente 

Vet = valor econômico teórico resultante do recebimento de provento em outro 

tipo/ativo 

B = percentual de bonificação ou desdobramento, em número índice 

 

Na opinião de Goularte e Alvim (2011, p. 83) a construção de índices como o ISE, 

que leva em conta a emissão de gases de efeito estufa, �vai desde a contribuição para o 

fortalecimento do mercado de capitais brasileiro, mas também para mostrar que as principais 

empresas do país estão se preparando para uma economia de baixo carbono�. 

Para Ferreira (2010), tais investimentos são classificados como Investimentos 

Socialmente Sustentáveis (Socially Responsible Investiment � SRI), pois geram valor aos 
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acionistas, são fortalecidos ao longo do tempo e pode contar atualmente com vários 

instrumentos financeiros no mercado internacional. 

Complementando a ideia dos princípios da Governança Corporativa, Tadim; Kassai e 

Cintra (2011) defendem que 

 

O ISE atua como um selo de qualidade, uma vez que propicia credibilidade e 
reconhecimento às organizações no que tange a atuação dessas com 

responsabilidade social corporativa, sustentabilidade no longo prazo e preocupação 

com o impacto ambiental das suas atividades. E, compor a carteira teórica do ISE é 

uma decisão estratégica da gestão da organização que deve estar alinhada com seus 

objetivos e ações, transparência e práticas que asseguram o desenvolvimento 
sustentável (TADIM; KASSAI; CINTRA, 2011, p. 4). 

 

Conforme a BM&FBOVESPA (2011), o número de empresas na carteira do ISE 

apresentou a seguinte variação desde o seu início: 28 empresas em 2005/06, 34 empresas em 

2006/07, 32 empresas em 2007/08, 30 empresas em 2008/09, 34 empresas em 2009/10, 37 

empresas em 2010/11 e, conforme Quadro 3, 38 empresas em 2011/2012: 

 

Quadro 3 

Carteira do Índice de Sustentabilidade Empresarial 2011/2012 

 

AES TIETE COELCE EVEN SANTANDER BR 

ANHANGUERA COPASA FIBRIA SUL AMERICA 

BICBANCO COPEL GERDAU SUZANO PAPEL 

BRADESCO CPFL ENERGIA GERDAU MET TELEMAR 

BANCO BRASIL DURATEX ITAUSA TIM PART S/A 

BRASKEM ECORODOVIAS ITAUUNIBANCO TRACTEBEL 

BRF FOODS ELETROBRAS LIGHT S/A ULTRAPAR 

CCR SA ELETROPAULO NATURA VALE 

CEMIG EMBRAER REDECARD 
 CESP ENERGIAS BR SABESP   

Fonte: BM&FBOVESPA; 2011. 
 

O ISE vem apresentando um considerável crescimento a cada ano. De acordo com 

dados da BM&FBOVESPA (2011), em 2009 as empresas participantes do índice 

representavam 16 setores da economia e somavam R$ 730 bilhões em valor de mercado, o 

equivalente a 32,21% do valor total das empresas com ações na bolsa de valores de São 

Paulo. Já em 2010 estes valores aumentaram para: 18 setores da economia, R$ 1,17 trilhão em 

valor de mercado e 46,1% do valor de mercado das ações negociadas na BM&FBOVESPA. 

A BM&FBOVESPA (2011), em suas informações sobre o próximo processo seletivo 

das empresas que comporão a carteira do ISE em 2012/2013, menciona alguns dentre os 
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objetivos estratégicos estabelecidos para 2011-2015: o fortalecimento dos canais de 

comunicação e diálogo com as partes interessadas; a ampliação da abertura de informações ao 

mercado; bem como alguns benefícios adicionais às empresas participantes do novo processo 

como a participação em reuniões com a equipe da Fundação Getúlio Vargas para 

esclarecimentos e preparação das evidências comprobatórias para a seleção. 

Após este breve panorama sobre o Índice de Sustentabilidade Empresarial da 

BM&FBOVESPA, a próxima seção abordará os procedimento metodológicos utilizados nesta 

pesquisa. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

3.1 Método 

 

Segundo Hair et al. (2005b, p. 80) �a ciência é o que se conhece sobre um assunto 

definido. Ela tenta descrever a realidade de um modo verdadeiro� bem como �o método 

científico é aquele que os pesquisadores empregam para adquirir esse conhecimento�.  

De acordo com Marconi e Lakatos (2010) �todas as ciências caracterizam-se pela 

utilização de métodos científicos, em contrapartida, nem todos os ramos de estudo que 

empregam estes métodos são ciência�. Através desta afirmação, as autoras acima concluem 

que �não há ciência sem o emprego de métodos científicos�. 

�O método é o conjunto das atividades sistemáticas e racionais que, com maior 

segurança e economia, permite alcançar o objetivo � conhecimentos válidos e verdadeiros � 

traçando o caminho a ser seguido, detectando erros e auxiliando as decisões do cientista� 

(MARCONI; LAKATOS, 2010, p. 65). 

Desta forma, o método escolhido para a realização desta pesquisa é do tipo 

quantitativo, descritivo, com a utilização da técnica estatística Paired-Samples T Test, que 

trata do Teste t de Student utilizado para comparação de duas médias populacionais a partir de 

duas amostras aleatórias relacionadas, através do software SPSS®. 

Beuren (2006, p. 92) afirma que �a abordagem quantitativa caracteriza-se pelo 

emprego de instrumentos estatísticos, tanto na coleta quanto no tratamento dos dados�. A 

autora complementa afirmando que este método 
 

Destaca ainda sua importância ao ter a intenção de garantir a precisão dos 

resultados, evitar distorções de análise e interpretação, possibilitando uma margem 

de segurança quanto às inferências feitas. Assim, a abordagem quantitativa é 

frequentemente aplicada nos estudos descritivos, que procuram descobrir e 
classificar a relação entre variáveis e a relação de causalidade entre fenômenos� 

(BEUREN, 2006, p. 93). 
 

Gil (1989, p. 45) explica que o tipo de pesquisa descritiva �tem como objetivo 

primordial a descrição das características de determinada população ou fenômeno ou o 

estabelecimento de relações entre as variáveis�, sendo uma de suas possibilidades a 

descoberta de associações entre as variáveis. 

Segundo Marconi e Lakatos (2010, p. 90) �os processos estatísticos permitem obter, 

de conjuntos complexos, representações simples e constatar se essas verificações 

simplificadas têm relações entre si� e também conseguem reduzir fenômenos sociológicos, 
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políticos e econômicos �a termos quantitativos e a manipulação estatística, que permite 

comprovar as relações dos fenômenos entre si, e obter generalizações sobre sua natureza, 

ocorrência ou significado�. 

�O papel do método estatístico é, antes de tudo, fornecer uma descrição quantitativa 

da sociedade, considerada como um todo organizado [...], é também um método de 

experimentação e prova, pois é método de análise� (MARCONI; LAKATOS, 2010, p. 91). 

Hair et al. (2005b, p. 296) afirmam que �uma das questões mais frequentemente 

examinadas na pesquisa em administração é se as médias de dois grupos de respondentes 

quanto à alguma atitude ou comportamento são significativamente diferentes�. O que vai ao 

encontro do objetivo desta pesquisa, que é verificar, se existe diferenças entre as médias dos 

retornos mensais das ações, no período de cinco anos antes e após a sua adesão à Governança 

Corporativa e ao Índice de Sustentabilidade Empresarial. 

 

3.2 Caracterização das amostras 

 

Os dados secundários para a análise foram coletados no dia 31.03.2012, através do 

banco de dados ECONOMÁTICA®, disponível na biblioteca da Universidade de São Paulo 

(USP), que forneceu os fechamentos e os retornos das ações das empresas listadas nos níveis 

de Governança Corporativa e no ISE, da BM&FBOVESPA, durante o período de dez anos 

discriminado nos quadros a seguir. 

O sistema Economática é uma ferramenta de análise de ações e fundos, tratando-se 

de um conjunto avançado de módulos de análise que operam sobre uma base de dados de alta 

confiabilidade (ECONOMÁTICA, 2011). 

As empresas escolhidas em cada amostra passaram pelos seguintes critérios de 

seleção:  

a) Estão listadas no índice Ibovespa, especificamente na carteira teórica de 

29.03.2012 (ANEXO A), pois segundo a BM&FBovespa (2011), este índice tem como 

finalidade servir como indicador médio do comportamento do mercado e é composto pelas 

ações mais líquidas, correspondendo a 80% do volume negociado no mercado à vista da 

bolsa; 

b) Apresentam cotações na Bolsa de Valores pelo período de 10 anos, para que 

pudessem ser analisados dois períodos de cinco anos, considerando as particularidades de 

cada amostra detalhadas nos quadros 4, 5 e 6 a seguir; 
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c) Estão listadas em um dos níveis de Governança Corporativa e no ISE por um 

período mínimo de cinco anos. 

Portanto, o número de empresas de cada amostra foi limitado pelos critérios acima, o 

que possibilitou selecionar: sete empresas para o ISE, sete empresas para a GC e cinco 

empresas para GC_ISE. 

A primeira amostra trata das empresas escolhidas para compor a análise do ISE que, 

conforme Quadro 4, tiveram a sua entrada no índice em dezembro de 2005, fazendo parte da 

primeira carteira teórica, portanto o período de dez anos para a análise compreende cinco anos 

antes: 31.12.2000 a 30.12.2005, e cinco anos depois da adesão ao índice: 31.12.2005 a 

31.12.2010. 

Quadro 4 

Amostra de empresas listadas no ISE 

EMPRESAS ISE PERÍODO ANTES (5 ANOS) PERÍODO DEPOIS (5 ANOS) 

Bradesco PN 31.12.2000 A 30.12.2005 31.12.2005 A 31.12.2010 

Brasil ON 31.12.2000 A 30.12.2005 31.12.2005 A 31.12.2010 

Braskem PNA 31.12.2000 A 30.12.2005 31.12.2005 A 31.12.2010 

Copel PNB 31.12.2000 A 30.12.2005 31.12.2005 A 31.12.2010 

Eletrobras PNB 31.12.2000 A 30.12.2005 31.12.2005 A 31.12.2010 

Itausa PN 31.12.2000 A 30.12.2005 31.12.2005 A 31.12.2010 

ItauUnibanco PN 31.12.2000 A 30.12.2005 31.12.2005 A 31.12.2010 

    Fonte: Elaborado pela autora. 
 

A segunda amostra é de empresas que compõem a análise da Governança 

Corporativa. Estas empresas tiveram a sua entrada na Governança em datas distintas 

(ANEXO B), conforme demonstradas no Quadro 5. 

 

Quadro 5 

Amostra de empresas listadas na Governança Corporativa (GC) 

EMPRESAS GC PERÍODO ANTES (5 ANOS) PERÍODO DEPOIS (5 ANOS) 

Gerdau PN 26.06.1996 A 25.06.2001 26.06.2001 A 26.06.2006 

Gerdau Met PN 25.06.1998 A 24.06.2003 25.06.2003 A 25.06.2008 

P.Acucar-Cbd PN 29.04.1998 A 28.04.2003 29.04.2003 A 29.04.2008 

Rossi Resid ON 27.01.2001 A 26.01.2006 27.01.2006 A 27.01.2011 

Vale PNA 12.12.1998 A 11.12.2003 12.12.2003 A 12.12.2008 

Sabesp ON 24.04.1997 A 23.04.2002 24.04.2003 A 24.04.2007 

Embraer ON 05.06.2001 A 04.06.2006 05.06.2006 A 05.06.2011 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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A terceira amostra, conforme o Quadro 6, é composta por empresas que estão 

listadas na Governança Corporativa por cinco anos e tenham aderido ao ISE nos cinco anos 

subsequentes, compondo assim o período de dez anos para a análise. 

 

Quadro 6 

Amostra de empresas listadas na GC_ISE 

EMPRESAS GC-ISE PERÍODO ANTES (5 ANOS GC) PERÍODO DEPOIS (5 ANOS GC+ISE) 

CCR SA ON 01.02.2002 A 31.01.2007 01.02.2007 A 01.02.2012 

Gerdau PN 26.06.2001 A 25.06.2006 26.06.2006 A 26.06.2011 

Itausa PN 26.06.2001 A 25.06.2006 26.06.2006 A 26.06.2011 

ItauUnibanco PN 26.06.2001 A 25.06.2006 26.06.2006 A 26.06.2011 

Cemig PN 17.10.2001 A 16.10.2006 17.10.2006 A 17.10.2011 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Os valores utilizados nos testes, para as três amostras, são as médias dos retornos 

mensais, onde primeiramente foram calculadas as médias mensais para o período de cinco 

anos antes e para o período de cinco anos depois, conforme fórmula a seguir; o que gerou 120 

observações para cada empresa, sendo 60 para o período �Antes� e 60 para o período 

�Depois�.  

µn = (fechamento último dia / fechamento primeiro dia) - 1 

Posteriormente foram calculadas as médias aritméticas destas médias mensais, o que 

gerou 2 observações para cada empresa: a média dos retorno mensais �Antes� e �Depois� 

para as três amostras de empresas apresentadas anteriormente nos quadros 4, 5 e 6. 

Para a análise dos dados foi utilizado o teste Paired-Samples T Test, através do 

software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), versão 18.0, amplamente 

utilizado nas pesquisas em ciências sociais aplicadas. Este software é bastante conhecido na 

academia para desenvolvimento de pesquisas com dados primários e secundários. 

 

3.3 Paired-Samples T Test 

 

De acordo com a IBM SPSS® (2012), este teste T pareado compara as médias de 

duas variáveis para um único grupo. Este procedimento calcula as diferenças entre os valores 

das duas variáveis para cada caso e testa se a média é diferente de zero. 

A estatística deste teste, de acordo com Fávero et al (2009, p. 129) é: 
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ܶ ൌܦ�ഥ െߤ�ௗܵƲ Ȁξ݊  ିଵݐ̱�

 

Sendo: 

ഥܦ ൌ�ܦ ܦ����݁���� ൌ�ܺ
ୀଵ െ ܻ Ʋ������������������������� ൌ�ඨσ ሺ െ�ഥሻୀ െ   

 

Este teste considera as seguintes hipóteses: 

 

H0: µx = µy 

H1: µx ≠ µy 

 

A hipótese nula H0 afirma que as médias das amostras são iguais e a hipótese 

alternativa H1 afirma que as médias são diferentes. 

Fávero et al (2009, p. 128) esclarecem que �este teste é aplicado para verificar se as 

médias de duas amostras relacionadas, com distribuição normal, extraídas da mesma 

população, são ou não significativamente diferentes�. Estes autores afirmam ainda que este 

teste exige que as variâncias de cada amostra sejam iguais entre si (homocedasticidade). Para 

tanto, primeiramente as amostras passaram pelo teste de normalidade Shapiro-Wilk e de 

homocedasticidade (homogeneidade) Levene. 

 

3.4 Teste Shapiro-Wilk 

 

De acordo com Fávero et al (2009), o teste Shapiro-Wilk �testa se a variável em 

estudo possui ou não uma distribuição normal�, ele é usado para o caso de amostras com 

n<30, e sua estatística utilizada é: 

ܹ ൌ� మσ ሺିതሻసభ  , para i = 1, ..., n 

e 
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ܾ ൌ �ܽିଵାଵ כ ሺܺିଵାଵ െ�ܺሻேȀଶ
ୀଵ  

 

Onde: 

Xi são os valores da variável X  തܺ é a média de X 
ai são constantes geradas a partir da média, variância e covariância de n ordens com a 
distribuição normal reduzida N(0,1). 

 

Este teste considera as seguintes hipóteses: a hipótese nula H0 afirma que a amostra 

provém de uma população normal e a hipótese alternativa H1 afirma que a amostra não 

provém de uma população normal. 

 

3.5 Teste de Levene 

 

De acordo com Fávero et. al (2009), o teste de Levene verifica o homogeneidade das 

variâncias, que é uma das suposições exigidas para comparar duas ou mais populações. 

A sua estatística utilizada é: 

 

ܹ ൌ� ሺேିሻሺିଵሻ כ σ ሺതି�തሻ̰ଶೖషభσ σ ሺೕି�തೕሻ̰ଶೕೕసభೖషభ    

 

Onde: 
 
ni é a dimensão de cada uma das k amostras (i= 1, ..., k) 
N é a dimensão da amostra global (N= n1 + n2 + ... + nk) 

Zij = ǀXij - തܺǀ, i= 1, ..., k e j= ni 

Xij é a observação j da amostra i തܺi é a média da amostra i ҧܼi é a média de Zi na amostra i ҧܼ é a média de Zi na amostra global. 
 

Este teste considera as seguintes hipóteses: a hipótese nula H0 afirma que as 

variâncias populacionais, estimadas a partir de k amostras representativas, são homogêneas ou 

iguais e a hipótese alternativa H1 afirma que pelo menos uma variância populacional é 

diferente das demais. 
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ǣ�  ൌ� ൌ ڮ ൌ� 

ǡ�ǣ��ǣ  ്������ሺǡ  ൌ ǡǥ ǡ ሻ 
 

Em seguida bancos de dados utilizados nos testes Shapiro-Wilk, Levene e Paired 

Samples T Test, com as médias dos retornos mensais das empresas de cada amostra: 

 
Tabela 1 

Banco de dados ISE 

Empresa_ISE Antes_ISE Depois_ISE 

Bradesco PN     0,0191037 0,006788791 
Brasil ON       0,03983543 0,018040694 
Braskem PNA     0,020304555 0,00245059 
Copel PNB       0,007134052 0,00962061 
Eletrobrás PNB  0,013789722 0,004315719 
Itausa PN       0,025278129 0,012775171 
ItauUnibanco PN 0,018498598 0,006203107 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A Tabela 1 considera para a amostra selecionada as médias dos retornos mensais das 

ações no período: Antes_ISE = cinco anos antes da adesão ao Índice de Sustentabilidade 

Empresarial e Depois_ISE = cinco anos depois da listagem no respectivo índice, período 

detalhado no Quadro 4. 

 

Tabela 2 

Banco de dados GC 

Empresa_GC Antes_GC Depois_GC 

Gerdau PN       0,046492465 0,047092974 
Gerdau Met PN   0,042572346 0,045864597 
P.Acucar-Cbd PN 0,010082477 0,005931768 
Rossi Resid ON  0,040802304 0,010028169 
Vale PNA        0,044080712 0,016018521 
Sabesp ON       0,01561759 0,014161374 
Embraer ON      0,014085748 -0,003989919 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A Tabela 2 considera para a amostra selecionada as médias dos retornos mensais das 

ações no período: Antes_GC = cinco anos antes da adesão à Governança Corporativa e 

Depois_GC = cinco anos depois da adesão. 
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Tabela 3 

Banco de dados GC_ISE 

Empresa_GC_ISE Antes_GC_ISE Depois_GC_ISE 

CCR SA ON       0,034211442 0,013559635 
Gerdau PN       0,045938354 0,000343842 
Itausa PN       0,024522463 0,010543534 
ItauUnibanco PN 0,015657026 0,005639195 
Cemig PN        0,022303704 0,007180739 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A Tabela 3 considera para a amostra selecionada as médias dos retornos mensais das 

ações no período: Antes_GC_ISE = cinco anos de adesão à Governança Corporativa e 

Depois_GC_ISE = cinco anos com Governança Corporativa e Índice de Sustentabilidade 

Empresarial. 

 

 

3.6 Hipóteses da pesquisa 

 

Esta pesquisa pretende responder a seguinte questão: Existe diferença entre as 

médias dos retornos mensais das ações, num período de cinco anos antes e após a sua adesão 

à Governança Corporativa e ao Índice de Sustentabilidade Empresarial?  

Para tanto as hipóteses abaixo foram testadas a fim de se descobrir se a adesão à 

Governança Corporativa e/ou Índice de Sustentabilidade Empresarial agrega valor às ações 

das empresas, ao longo de cinco anos de adesão, ocasionando diferenças em suas médias de 

retornos mensais.  

          Para as três análises desta pesquisa: GC, ISE e GC_ISE, foram testadas as mesmas 

hipóteses relacionadas a seguir: 

H0: µ1 = µ2 = µ3 = µ3 = µ5 = µn 

Ha: nem todas as médias são iguais 

  

Se H0 for aceito, significa que todas as médias são iguais nos dois períodos 

analisados, porém se a hipótese nula for rejeitada, não se pode concluir que todas as médias 

são diferentes, pois rejeitar H0 significa que existe pelo menos uma média populacional 

diferente.  
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Os testes Shapiro-Wilk, Levene e Paired-Samples T Test foram utilizados para as 

três amostras caracterizadas anteriormente, a fim de detectar se há diferença entre as médias 

mensais dos retornos destes grupos de empresas considerando um período de dez anos. 
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

O presente capítulo trata da análise dos resultados obtidos a partir dos testes 

realizados através do software SPSS, versão 18.0, conforme capítulo 3: Procedimentos 

Metodológicos. 

Primeiramente foram realizados os testes de normalidade Shapiro-Wilk e 

homogeneidade Levene, a fim de descobrir se as três amostras selecionadas apresentam 

distribuição normal e são homogêneas, em seguida foi aplicado o Paired-Samples T Test a 

fim de testar as hipóteses relacionadas no item 3.6 desta pesquisa. 

 

4.1 Resultados do Teste de Normalidade e Homogeneidade 

 

A tabela 4 apresenta os resultados para os testes de normalidade Kolmogorov-

Smirnov e Shapiro-Wilk, porém o teste considerado nesta pesquisa é apenas o Shapiro-Wilk, 

devido ao tamanho da amostra (n≤30). A estatística Komolgorov-Smirnov é utilizada em caso 

de amostras maiores (n>30). 

No teste Shapiro-Wilk, o software estatístico SPSS calcula o p-value que corresponde 

ao menor nível de significância observado, o que pode levar à rejeição da hipótese nula.  

Através da tabela 4 pode-se perceber que os níveis de significância das três amostras 

(GC, ISE e GC_ISE) apresentam valores de (Sig.) p > 0,05 para todas as médias dos retornos 

mensais dos períodos: �Antes� e �Depois�, com exceção do período �Antes_GC�. Isto 

significa que não se rejeita a hipótese nula H0, podendo concluir que a distribuição dos dados 

é normal. 

Tabela 4 

Resultado do teste de Normalidade Shapiro-Wilk 

 

Fonte: elaborado pela autora, output SPSS. 
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Quanto à homogeneidade das variâncias, foi aplicado o teste de Levene, que é uma 

das suposições exigidas quando se compara duas ou mais populações, a fim de detectar se as 

amostras são iguais ou alguma delas apresenta diferença em relação às demais.  

Observando os níveis de significância (Sig.) apresentado para a amostra do ISE na 

Tabela 5; amostra da GC na Tabela 6 e amostra GC_ISE na Tabela 7, pode-se concluir que as 

amostras são homogêneas, não rejeitando a hipótese nula, pois as três amostras apresentam p 

> 0,05. 

 

Tabela 5 

Resultado do teste de Homogeneidade da variância ISE 

 
Fonte: elaborado pela autora, output SPSS. 
 

Tabela 6 

Resultado do teste de Homogeneidade da variância GC 

 
Fonte: elaborado pela autora, output SPSS. 

 

Tabela 7 

Resultado do teste de Homogeneidade da variância GC_ISE 

 
Fonte: elaborado pela autora, output SPSS. 
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Desta forma, as três amostras escolhidas tiveram sua hipótese nula não rejeitada, o 

que significa que possuem distribuição normal e são homogêneas, permitindo a aplicação do 

Paired Samples T Test, o qual exige que as amostras apresentem normalidade e que as 

variâncias de cada amostra sejam iguais entre si. 

 

4.2 Resultados do Paired Samples T Test 

 

De acordo com Fávero et al (2009) o teste t de Student pode ser utilizado para 

comparação de duas médias populacionais a partir de duas amostras aleatórias relacionadas. 

Ele pode ser aplicado para verificar se as médias destas amostras são ou não 

significativamente diferentes. 

Nesta pesquisa, este teste foi utilizado para analisar três amostras em dois períodos 

de cinco anos chamados �Antes� e �Depois� para: Governança Corporativa; ISE e GC_ISE, a 

fim de detectar se existe diferença ou não entre as médias dos retornos mensais. 

De acordo com a Tabela 8, resultado gerado por meio do software SPSS, pode-se 

perceber que os níveis de significância (Sig.) são diferenciados para cada amostra, conforme 

análise a seguir. 

 

Tabela 8 

Resultado do teste Paired Samples T Test 

 
Fonte: elaborado pela autora, output SPSS. 
 

 

4.2.1 Resultados da amostra ISE 

 

Amostra Pair 1: de acordo com a Tabela 8, para a amostra do ISE: p = 0,006 < 0,05. 

Este nível de significância inferior a 0,05 leva a rejeição da hipótese nula, a qual afirma que as 

médias são iguais ao longo do tempo. Isto significa que as médias dos retornos mensais das 

ações apresentam diferenças significantes em relação ao primeiro período de cinco anos 

analisados, onde não eram listadas no Índice de Sustentabilidade Empresarial, comparado ao 

segundo período de cinco anos no qual já pertenciam ao referido índice. 
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Quando analisadas estas diferenças, observando a Tabela 1 (p. 53) onde foram 

apresentadas as médias utilizadas nos testes, pode-se perceber que aproximadamente 86% das 

empresas apresentaram queda em suas médias de retornos mensais quando comparado o 

primeiro período de 31.12.2000 a 31.12.2005 com o segundo de 31.12.2005 a 31.12.2010.  

Contudo não se pode afirmar diretamente que a adesão ao ISE não agrega valor ao 

acionista e à empresa, pois existe a possibilidade de tal fato ter sido decorrente da influência 

da crise do subprime, que trata de uma crise financeira desencadeada em 2006, mas de 

conhecimento notório em 2007, que levou a quebra de várias instituições de crédito nos 

Estados Unidos, devido aos exorbitantes empréstimos hipotecários de alto risco que eram 

concedidos a clientes sem comprovação de renda ou histórico positivo de crédito.   

Em seu auge, 2008, a quebra de grandes e renomadas instituições como Lehman 

Brothers e Bank of America causou a maior queda no Índice Dow Jones e nas principais 

bolsas de valores do mundo, o que inclui a BM&FBovespa, que apresentou queda em torno 

de 10%, além de ter suas negociações interrompidas.  

Portanto esta crise financeira mundial pode ter influenciado diretamente no 

desempenho das ações das empresas justamente no segundo período analisado, que se refere 

ao pós-entrada no Índice de Sustentabilidade Empresarial, assim como auxilia na 

comprovação a Figura 1, que demonstra a evolução do ISE em ponto mensal, desde a sua 

abertura em 2005, até o mês de março de 2012, onde se percebe claramente uma forte queda 

em 2008 e parte de 2009. 

 

 

Figura 1: Gráfico de Evolução Mensal ISE � 2005/2012 

Fonte: BM&FBovespa, 2012. 
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4.2.2 Resultados da amostra GC 

 

Amostra Pair 2: para a amostra da GC: p = 0,081 > 0,05. Este resultado, superior a 

0,05, leva a não rejeição da hipótese nula, portanto pode-se afirmar que as médias dos 

retornos mensais das ações são iguais ou não apresentam diferenças significantes, o que leva a 

crer que não houve aumento ou redução significativo no desempenho das ações após a entrada 

na Governança Corporativa. 

Analisando a tabela 2 (p. 53) pode-se constatar que duas das sete empresas 

apresentaram leve melhora no desempenho das ações, tendo suas médias de retornos mensais 

aumentadas após a adesão a um dos níveis de Governança Corporativa, enquanto as outras 

cinco empresas apresentaram uma ligeira queda em seus valores. 

Neste caso, as empresas que apresentaram melhoria no desempenho das ações foram 

a Gerdau e a Gerdau Metalúrgica, tal fato pode ser decorrente dos períodos analisados 

(Quadro 5, p. 48), os quais foram anteriores ao auge da crise financeira, onde o setor de 

Materiais Básicos como Siderúrgico e Metalúrgico foi altamente atingido após 2008, ao 

contrário das demais empresas da amostra, cujo segundo período analisado coincide com os 

anos altamente impactados pela crise. Contudo tal diferença entre as médias não são 

significantes, aceitando-se assim a hipótese nula de que as médias são iguais. 

  

4.2.3 Resultados da amostra GC_ISE 

 

Amostra Pair 3: para a amostra GC_ISE: p = 0,030 < 0,05. Este nível de 

significância inferior a 0,05 leva a rejeição da hipótese nula, a qual afirma que as médias são 

iguais ao longo do tempo. Tal resultado indica que as médias dos retornos mensais das ações 

das empresas apresentam diferenças quando comparadas a um período de cinco anos listadas 

na Governança Corporativa e cinco anos subsequentes listadas no Índice de Sustentabilidade 

Empresarial. 

O primeiro período analisado, conforme Quadro 6 (p. 50), compreende praticamente 

os anos de 2001 a 2006, ocasião não atingida pela crise financeira, cujas ações ainda estavam 

em alta; o segundo período contempla 2006 a 2011, período onde a crise inicia e chega ao seu 

auge em 2008, refletindo também nos demais anos do período analisado, fator que pode ter 

influenciado a queda das referidas ações. 

No segundo período analisado, todas as empresas apresentaram baixa nos valores das 

médias dos retornos mensais (Tabela 3, p. 54), período que coincide com o início do Índice de 
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Sustentabilidade Empresarial. Desta forma, não se pode afirmar veemente que as médias dos 

retornos mensais sofreram queda em decorrência da entrada no ISE, mas possivelmente por 

influência da crise financeira do subprime que abalou as principais bolsas de todo o mundo. 

Desta forma, a hipótese nula é rejeitada, pois as médias apresentam diferenças significantes 

nos dois períodos analisados. 
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5 CONCLUSÃO 

 

O propósito deste estudo foi verificar se existem diferenças entre as médias dos 

retornos mensais das ações de três amostras de empresas, no período de cinco anos antes e 

cinco anos depois da sua adesão à Governança Corporativa e ao Índice de Sustentabilidade 

Empresarial. Para tanto, a escolha das amostras (ISE, GC e GC_ISE) obedeceram aos critérios 

das empresas estarem listadas no Ibovespa; apresentarem cotações na BM&FBovespa por um 

período de dez anos e estarem listadas em um dos segmentos de Governança Corporativa e/ou 

ISE por um período mínimo de cinco anos. 

As hipóteses formuladas foram testadas e a análise se deu por meio do software SPSS, 

versão 18.0, onde foi aplicado o teste estatístico Paired Samples T Test, o qual comparou as 

médias dos retornos mensais de cada amostra em dois momentos: Antes e Depois, 

considerando cinco anos para cada período. 

Os resultados permitiram constatar que, para as amostras do ISE (p = 0,006 < 0,05) e 

GC_ISE (p = 0,030 < 0,05), as hipóteses nulas, de que as médias são iguais, foram rejeitadas, 

o que significa que para a amostra do ISE, as médias no período em que as empresas aderiram 

ao índice não são iguais ao período analisado anterior à sua adesão, apresentando diferença 

significativa entre elas; e para a amostra da GC_ISE, significa que as médias das empresas 

não são iguais em relação ao período em que eram listadas somente na GC em relação ao 

período em que aderiram ao ISE. Já no caso da GC (p = 0,081 > 0,05), a hipótese nula não é 

rejeitada, pois as médias são iguais ou não apresentam diferenças significativas entre elas no 

momento analisado: antes e depois da adesão a um dos níveis de Governança Corporativa. 

Para melhor compreender estes resultados, se faz necessário uma análise dos valores 

das médias dos retornos mensais de cada amostra. No caso da amostra do ISE é possível 

perceber que a média de todas as empresas apresentou queda no segundo momento analisado, 

o qual se refere ao período pós-entrada no ISE, o mesmo acontece para a amostra da GC_ISE. 

Diante disto, é preciso analisar com prudência, pois esta queda no desempenho das ações não 

significa necessariamente que a adesão ao ISE não agregou valor à empresa e aos acionistas, 

em ambas as amostras. 

Vale salientar que fatores externos podem ter influenciado esta queda, como 

principalmente a crise do subprime, que segundo Silva (2010), foi uma crise �específica do 

setor imobiliário americano que se alastrou por todo sistema financeiro alcançando 

proporções globais�, incluindo a economia brasileira que não saiu imune aos efeitos desta 

crise externa. 
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Em linhas gerais, esta crise, de acordo com Rebêlo (2010) aconteceu em decorrência 

da desestruturação do sistema imobiliário americano. O incentivo aos créditos subprime, 

destinados às pessoas sem boas referências de crédito, fez com que muitos bancos de 

investimentos negociassem estes papéis aparentemente rentáveis, que acabou levando a uma 

estrondosa inadimplência, criando assim uma grave bolha habitacional que acabou por 

influenciar as principais economias do mundo. 

Silva (2010) afirma também que esta crise gerou efeitos no Brasil diretamente no 

mercado financeiro e no mercado de bens. Quanto ao mercado financeiro, o principal impacto 

foi a aversão dos investidores, que retiraram seus investimentos, quanto ao mercado de bens 

ocorreu grande queda no nível de produção industrial, aumentando assim o desemprego. 

As empresas que compõem as amostras do ISE e GC_ISE pertencem aos respectivos 

setores de atuação: financeiro, materiais básicos, utilidade pública e construção e transporte. 

Segundo Dulci (2009), considerando produção e comércio, a crise do subprime atingiu, no 

Brasil, especialmente o crédito, que ficou caro e paralisado no mercado interbancário e entre o 

fluxo de bancos para as empresas; além da elevada queda nos preços de produtos básicos para 

exportação, commodities, matérias-primas e alimentos, que apresentavam cotações em alta até 

início de 2008. 

Em relação aos valores da amostra de GC, das sete empresas selecionadas, somente a 

Gerdau e a Gerdau Metalúrgica tiveram suas médias aumentadas depois da adesão à 

Governança Corporativa, as demais apresentaram queda em suas médias de retornos mensais. 

Deve-se tomar o mesmo cuidado ao analisar, pois o segundo momento analisado compreende 

o período em que as empresas aderiram a um dos níveis de Governança Corporativa.  

As empresas que apresentaram aumento em suas médias de retornos mensais têm 

como segundo período analisado 2001 a meados de 2008, onde é possível perceber que boa 

parte deste período não esteve influenciada pelo auge da crise financeira mundial em 2008, 

podendo assim ter apresentado alta no desempenho de suas ações. As demais empresas desta 

amostra apresentaram queda no desempenho de suas ações, possivelmente por estarem mais 

influenciadas e sensíveis aos impactos da crise internacional, não necessariamente por ter 

aderido a um nível de Governança Corporativa. Em linhas gerais, esta amostra não apresentou 

diferença significativa entre as médias calculadas. 

Em relação aos resultados empíricos, os mesmos são coerentes com a literatura, que 

preconiza que tais índices por serem recentes e não concentrarem algumas empresas de peso 

como, por exemplo, a Petrobrás, não demonstram diferenças de desempenho de rentabilidade 
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das empresas contidas e não contidas nestes índices. Além do mais, as empresas do mercado 

tradicional tem volume de negociação muito semelhante às empresas dos demais índices. 

Outro fator importante diz respeito às empresas do setor tradicional, que são mais 

antigas e tem políticas de dividendos mais robustas do que as pertencentes aos referidos 

índices, o que atrai o investidor mais conservador, já algumas empresas pertencentes ao novo 

mercado possuem políticas de dividendos menos robustas do que as do mercado tradicional, 

mas em contrapartida as ações pertencentes aos índices analisados oferecem volatilidade para 

o investidor, o que não se reflete necessariamente em valorização das ações como verificados 

nos resultados. Isto parece agradar o investidor agressivo, enquanto as do mercado tradicional 

parece agradarem mais os investidores mais conservadores. 

Esta pesquisa procura colaborar com o as discussões que relacionam Governança 

Corporativa e Sustentabilidade  e sugere que novos estudos sejam realizados, onde poderiam 

ser discutidas novas formas de análises, utilizando possivelmente outros índices nacionais e 

internacionais, além da ampliação do período de tempo e amostras. 

Esta pesquisa teve também o intuito de contribuir com os estudos sobre Governança 

Corporativa e Sustentabilidade, evidenciando a importância e os benefícios que tais práticas 

podem trazer às companhias em longo prazo, permitindo um laço de confiança e tranquilidade 

maior entre o investidor e a empresa. 

Como limitações do trabalho, pode-se destacar a quantidade de empresas por amostra, 

fator evidenciado pelos critérios estabelecidos anteriormente; o tempo de existência do ISE e 

da Governança Corporativa, que são relativamente novos; e a ocorrência de evento externo, 

como a crise do subprime, que não permitiu uma análise em um período economicamente 

estável. 

Diante destas análises e do objetivo da pesquisa, os resultados permitem afirmar que 

existe diferença significante entre as médias dos retornos mensais das amostras do ISE e 

GC_ISE, e não existe diferença significante nas médias da amostra de GC. 

Apesar de alguns resultados negativos, em relação à queda no desempenho das ações 

no segundo momento analisado, não se pode generalizar afirmando que a Governança 

Corporativa e o Índice de Sustentabilidade Empresarial não agregam valor aos acionistas, 

tendo em vista o momento econômico analisado. 
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ANEXO A - Composição da carteira teórica do Ibovespa válida para 29.03.2012. 

 

Código  Ação Tipo Qtde. Teórica Part. (%) 

VALE5 VALE PNA N1 139,3503906 8,706 

PETR4 PETROBRAS PN ED 220,4849063 7,924 

OGXP3 OGX PETROLEO ON NM 216,5953318 5,085 

ITUB4 ITAUUNIBANCO PN N1 79,37262672 4,391 

BVMF3 BMFBOVESPA ON NM 185,5137256 3,332 

BBAS3 BRASIL ON EJ NM 77,15850251 3,193 

GGBR4 GERDAU PN N1 114,8249286 3,137 

BBDC4 BRADESCO PN N1 62,26844239 3,088 

PDGR3 PDG REALT ON NM 284,3277806 2,844 

VALE3 VALE ON N1 42,51590944 2,718 

PETR3 PETROBRAS ON ED 65,79298401 2,444 

USIM5 USIMINAS PNA EJ N1 129,1218856 2,383 

ITSA4 ITAUSA PN N1 119,5426752 2,145 

HYPE3 HYPERMARCAS ON NM 107,9525537 2,115 

CYRE3 CYRELA REALT ON NM 73,35404089 1,905 

MRVE3 MRV ON NM 88,90437242 1,824 

GFSA3 GAFISA ON NM 239,4959937 1,678 

CSNA3 SID NACIONAL ON 58,71080565 1,565 

CIEL3 CIELO ON NM 15,53545726 1,46 

AMBV4 AMBEV PN 12,41725737 1,443 

RDCD3 REDECARD ON NM 26,19561355 1,431 

MMXM3 MMX MINER ON NM 100,1261043 1,4 

RSID3 ROSSI RESID ON NM 86,23319058 1,369 

LREN3 LOJAS RENNER ON NM 13,19542621 1,292 

TIMP3 TIM PART S/A ON NM 71,06372634 1,272 

BRFS3 BRF FOODS ON NM 21,3419047 1,215 

CMIG4 CEMIG PN N1 17,49965096 1,182 

LAME4 LOJAS AMERIC PN INT 41,16622547 1,11 

SANB11 SANTANDER BR UNT EJ N2 41,76675905 1,103 

BRML3 BR MALLS PAR ON NM 29,19456073 1,04 

NATU3 NATURA ON NM 16,24785542 1,002 

PCAR4 P.ACUCAR-CBD PN N1 7,476704041 0,989 

MRFG3 MARFRIG ON NM 53,51461487 0,959 

HGTX3 CIA HERING ON NM 12,81854217 0,943 

GOAU4 GERDAU MET PN N1 26,43041833 0,929 

CCRO3 CCR SA ON NM 39,79034153 0,917 

VIVT4 TELEF BRASIL PN 10,32361525 0,878 

ALLL3 ALL AMER LAT ON NM 52,3325216 0,757 

BISA3 BROOKFIELD ON NM 85,12552704 0,793 

BRAP4 BRADESPAR PN N1 14,6270501 0,771 

BRKM5 BRASKEM PNA N1 33,23182753 0,73 

BRTO4 BRASIL TELEC PN 18,71986092 0,359 
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BTOW3 B2W VAREJO ON NM 25,9008123 0,332 

CESP6 CESP PNB N1 9,223369657 0,503 

CPFE3 CPFL ENERGIA ON NM 8,68575018 0,372 

CPLE6 COPEL PNB N1 8,492067049 0,549 

CRUZ3 SOUZA CRUZ ON ED 13,99370734 0,598 

CSAN3 COSAN ON NM 15,44468569 0,804 

DASA3 DASA ON NM 21,58108707 0,499 

DTEX3 DURATEX ON NM 31,81890163 0,534 

ELET3 ELETROBRAS ON N1 18,86491196 0,51 

ELET6 ELETROBRAS PNB N1 11,25781063 0,414 

ELPL4 ELETROPAULO PN N2 10,75622876 0,635 

EMBR3 EMBRAER ON NM 26,93206898 0,596 

FIBR3 FIBRIA ON NM 34,17463567 0,76 

RENT3 GOL PN N2 37,50273167 0,719 

JBSS3 JBS ON NM 70,25639081 0,811 

KLBN4 KLABIN S/A PN N1 38,01007722 0,487 

LIGT3 LIGHT S/A ON NM 11,18806308 0,455 

LLXL3 LLX LOG ON NM 72,58890879 0,397 

RENT3 LOCALIZA ON NM 13,24965087 0,683 

SBSP3 SABESP ON NM 3,271899375 0,349 

TAMM4 TAM S/A PN N2 6,787986731 0,474 

TMAR5 TELEMAR N L PNA 1,545068912 0,11 

TNLP3 TELEMAR ON 4,557352406 0,18 

TNLP4 TELEMAR PN 21,10254782 0,686 

TRPL4 TRAN PAULIST PN N1 1,813795838 0,171 

UGPA3 ULTRAPAR ON NM 9,991185111 0,617 

USIM3 USIMINAS ON EJ N1 13,3907452 0,409 

VAGR3 V-AGRO ON NM 776,1974477 0,525 
Quant Teórica 
Total     4.470,24 100 
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ANEXO B � Empresas listadas nos níveis de Governança Corporativa e data de adesão 

 

 

 
Fonte: Boletim diário BM&FBovespa de 22.03.2012 
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APÊNDICE A � Paired Samples Statistics and Correlation 

 
 
 

 

 

Fonte: Output SPSS. 


