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Resumo  

O objetivo do presente artigo foi analisar se empresas brasileiras listadas na BM&FBovespa, 

classificadas nos níveis diferenciados de governança corporativa, demonstram diferença de 

média nos índices de mercado Preço/Lucro (P/L) e Preço/Valor patrimonial (P/V). O estudo é 

caracterizado como descritivo e documental, com abordagem quantitativa. Adotando-se a 

metodologia estatística de diferenças de médias, teste t-Student, os resultados apontam que as 

empresas componentes do Novo Mercado tem melhores índices P/V, em média, que as 

empresas listadas nos Níveis 1 e 2 e no Mercado Tradicional, pressupondo-se que a adoção de 

melhores práticas de governança corporativa resulta em melhor resultado do índice P/V, ou 

seja, maior transparência nas informações, interfere em melhores resultados no índice 

Preço/Valor patrimonial das empresas. Em relação ao índice Preço/Lucro, não ficou 

constatado diferenças estatisticamente significativas entre as empresas componentes do Novo 

Mercado, Níveis 1 e 2 e no Mercado Tradicional. 

 

Palavras-chave: Índices Preço/Lucro; Preço/Valor Patrimonial da Ação; Governança 

Corporativa. 

 

Área Temática: Mercado de Capitais e Contabilidade. 

 

 

1 Introdução 

 Há algumas décadas as práticas de governança corporativa tornaram-se uma opção 

para as organizações aperfeiçoarem a gestão dos negócios, demonstrando uma boa imagem ao 

mercado de capitais, pois viabilizam uma maior transparência e equidade na divulgação das 

informações. A estrutura de governança dentro de uma organização envolve aumento da 

transparência, respeito aos direitos dos acionistas, adoção de uma postura ética, rapidez na 

resolução de conflitos e a existência de um conselho de administração capaz de representar os 

direitos dos proprietários e de respeitar os demais stakeholders. (SILVA; REIS; 

LAMOUNIER, 2012). 

A adoção dessa estrutura de governança, conforme Mello (2007) pode ser um 

diferencial no momento de captação de investimentos, uma vez que, os investidores passam a 

preferir estas empresas acreditando que estruturas de gestão eficientes e transparentes 

reduzem conflitos aumentando o retorno de dividendos para os acionistas e consequentes 

aumentos de valor de mercado. 

Posição corroborada por Correia, Amaral e Louvet (2011), quando dizem que uma das 

intenções das empresas é melhorar a sua eficiência e competitividade, com objetivo de acessar 

fontes alternativas de capital, para investir nos seus processos produtivos. Para facilitar o 

acesso ao mercado de capitais, as empresas devem fornecer aos acionistas e outros 

financiadores potenciais a garantia de que os seus interesses serão preservados. Nesse 

contexto insere-se a governança corporativa, proporcionando proteção aos interesses dos 

investidores contra o risco de espoliação pelos gestores oportunistas. 

Neste sentido, a tentativa das companhias abertas apresentarem um melhor 

desempenho da gestão para os seus acionistas, a adoção de boas práticas de governança 

corporativa pode se mostrar importante ferramenta de conciliação entre os interesses dos 

investidores e das organizações, e é vista como uma alternativa a mais de controle e 

fiscalização das ações executadas pelos gestores (SILVA; REIS; LAMOUNIER, 2012). 
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Diante disso, espera-se que os investidores ao financiar os negócios de uma empresa 

comprando suas ações, escolham aquelas que possuem condições de oferecer uma maior 

proteção ao capital investido. E isso pode ser feito por meio da governança corporativa, 

quebrando a assimetria informacional entre a gestão e o investidor por meio de uma maior 

transparência e controle. Por isso, e diante da pressuposição de que o investidor valoriza a 

governança corporativa, a questão de pesquisa se resume em: Há diferença nos indicadores 

de valor de mercado das empresas de capital aberto, listadas na BM&F Bovespa, entre os 

diferentes níveis de governança corporativa? 

 Assim, este artigo tem por objetivo investigar se há diferenças estatisticamente 

significativas nos indicadores de valor de mercado, das empresas brasileiras de capital aberto, 

listadas na BM&F Bovespa, classificadas nos níveis diferenciados de governança corporativa, 

no período de 2007 a 2012. 

Atualmente, conforme Silva (2004), os temas ligados à governança são recorrentes no 

meio acadêmico e estão sendo estudados tanto em países desenvolvidos quanto nos países 

emergentes. No Brasil, com o desenvolvimento do mercado financeiro, a abertura econômica, 

as reorganizações societárias provocadas pelas privatizações e a entrada de novos acionistas 

no mercado de ações, exigiram das empresas melhores práticas de gestão para satisfazer as 

relações entre acionistas majoritários e minoritários. 

Além disso, apesar do tema governança corporativa ser conhecido e praticado há 

muito tempo, o estudo sistemático sobre a temática é relativamente recente (ALVARES; 

GIACOMETTI; GUSSO, 2008). Rodrigues (2009) acrescenta que estudos se intensificaram 

nos anos 80 e 90 passando por um processo de definição de uma teoria sólida. Este tema surge 

pela necessidade de reduzir a distância existente entre proprietários e administração da 

empresa e a sociedade de maneira geral, devido à constante evolução das sociedades 

capitalistas que exige uma nova relação entre organizações e sociedade. (MALACRIDA; 

YAMAMOTO, 2006). 

Por isso, a justificativa dessa pesquisa recai sobre a necessidade de verificar por meio 

de estudos empíricos, a valorização dada pelos acionistas às práticas diferenciadas de 

governança corporativa. Ou seja, as boas práticas de governança corporativa traduzem em 

melhor valor nos indicadores de valor de mercado das organizações, contribuindo para a 

tomada de decisões dos acionistas. 

Na próxima seção apresenta-se o referencial teórico, que versará sobre a Teoria da 

Agência, a Governança Corporativa, os Indicadores de Valor Mercado, além de estudos 

anteriores relacionados com o tema. A terceira seção discute os aspectos metodológicos que 

inclui a coleta de dados, unidades de análise, as hipóteses e a forma de tratamento dos dados. 

Por fim, apresentam-se os resultados da pesquisa e, em seguida, são apresentadas as 

considerações finais. 

2 Fundamentação Teórica 

2.1 Teoria da Agência 

No trabalho seminal de Berle e Means (1932) o conflito de agência foi identificado 

como sendo intrínseco às corporações com estrutura de capital pulverizada, onde o conflito da 

relação principal (acionista) e agente (gestor) acaba gerando custos da separação entre 

propriedade e controle. Segundo Lopes (2012) o conflito de agência surge quando os agentes 

ligados à empresa possuem interesses contrastantes aos da organização, colocando seus 

próprios interesses em primeiro lugar com foco em benefícios pessoais. Para Jensen e 

Meckling (1976) o agente não agirá de comum acordo com os interesses do principal, e o 

principal com vistas a limitar atividades irregulares do agente arca com custos de agência. 
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Silva (2004) afirma que os conflitos de agência ocorrem quando os interesses do 

principal não estão alinhados ao do agente, e a teoria da agência, formalizada por Jensen e 

Meckling (1976) desenvolveu-se na solução de tais conflitos. Esses autores apontam que os 

custos e problemas de agência estão presentes em todas as organizações. 

Corroborando com as afirmativas Iudícibus, Martins e Carvalho (2005) enfatizam que 

o trabalho escrito em 1976 por Jensen e Meckling referente à proposta de reduzir custos 

contratuais é pioneiro, e que a teoria da agência surge tentando a convergência entre a 

dicotomia de interesses e objetivos de gerentes e proprietários. 

Iudícibus (2004) enfatiza que a teoria de agência tem como problema mais importante 

a assimetria informacional, ou seja, existe uma diferença no nível informacional de pelo 

menos dois agentes ou entre proprietário e agente, pois um não consegue ter acesso ao modelo 

informacional do outro. 

Andrade e Rossetti (2007) enfatizam que as razões essenciais para o surgimento da 

governança corporativa são os conflitos de agência e inadequações observadas na alta gestão, 

pois a governança surgiu para cuidar desses conflitos e de outros desalinhamentos nas 

companhias. 

2.2 Governança Corporativa 

Conforme Fontes Filho (2009) as questões sobre governança nas corporações ocupam 

espaço crescente nos debates e nas ações do mercado de capital e adquiriram força a partir da 

década de 80, nos Estados Unidos, onde grandes investidores institucionais passaram a se 

mobilizar contra corporações que eram administradas de maneira irregular, em detrimento dos 

acionistas, e assim, o movimento expandiu-se, chegou à Inglaterra, estendeu-se ao restante da 

Europa e, na última década, ao Brasil. 

De acordo com Oliveira e Jesus (2004), o primeiro código que tratou de governança 

corporativa surgiu no Reino Unido em 1992, o Cadbury Report, como resultado da iniciativa 

da Bolsa de Valores de Londres. Silveira (2010) afirma que diversos códigos de governança 

corporativa, em diferentes países mundo afora, deram suporte às bases existentes e 

desenvolveram conceitos sobre o tema. 

Em uma das definições mais difundidas, no meio acadêmico, sobre governança 

corporativa, Shleifer e Vishny (1996) afirmam que ela trata da maneira pela qual os 

fornecedores de recursos financeiros às corporações se asseguram de que obterão retorno por 

seus investimentos. 

Segundo a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), “governança corporativa é o 

conjunto de práticas que tem por finalidade otimizar o desempenho de uma companhia ao 

proteger todas as partes interessadas, tais como investidores, empregados e credores, 

facilitando o acesso ao capital” (CVM, 2002, p. 1). O Instituto Brasileiro de Governança 

Corporativa destaca que boas práticas de governança corporativa convertem princípios em 

recomendações objetivas, alinhando interesses com a finalidade de preservar e otimizar o 

valor da organização. 

A adoção das boas práticas de governança corporativa é uma forma das grandes 

empresas se preocuparem com uso financeiro do dinheiro obtido no mercado. 

Um bom sistema de governança ajuda a fortalecer as empresas, reforça competências para 

enfrentar novos níveis de complexidade, amplia as bases estratégicas da criação de valor, é 

fator de harmonização de interesses e, ao contribuir para que resultados corporativos se 

tornem menos voláteis, aumenta a confiança dos investidores, fortalece o mercado de 

capitais e é fator coadjuvante do crescimento econômico. (ANDRADE; ROSSETTI, 2007, 

p.17). 
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Como uma forma de estímulo ao mercado de capitais brasileiro, em 26 de junho de 

2001 iniciou-se o novo pregão de Governança Corporativa da BM&F Bovespa 

(NASCIMENTO, 2003, p. 52). Criou-se assim conforme Macedo, Mello e Tavares Filho 

(2006) um segmento denominado Novo Mercado e outro intitulado Níveis Diferenciados de 

Governança Corporativa, tais segmentos são de adesão voluntária com implantação de boas 

práticas de governança nas empresas que aderiram e tiveram como objetivo a valorização das 

empresas e despertar o interesse dos investidores. 

Assim, a Bolsa de Valores de São Paulo contribuiu para desenvolver o mercado de 

capitais brasileiro, atraindo novos investidores e novas empresas, criando segmentos de 

listagem com regras rígidas de governança corporativa que ultrapassassem as obrigações que 

as companhias abertas têm perante a Lei 6.404/76, criando há mais de 10 anos os segmentos 

especiais de listagem do mercado de ações: Novo Mercado, Nível 2, Nível 1 e mais 

recentemente o Bovespa Mais. O Quadro 1 mostra a diferença entre esses segmentos de 

governança: 

Características Novo Mercado Nível 2 Nível 1 Bovespa Mais Mercado Tradicional 

Ações Emitidas 

Permite a 

existência 

somente de 

ações ON 

Permite a 

existência 

de ações 

ON e PN  

Permite a 

existênci

a de 

ações 

ON e PN  

Somente ações ON 

podem ser 

negociadas e 

emitidas, mas é 

permitida a 

existência de PN 

Permite a existência de 

ações ON e PN 

(conforme legislação) 

Percentual 

Mínimo de 

Ações em 

Circulação 

(free float) 

No mínimo 25% de (free float) 

25% de free float 

até o 7º ano de 

listagem, ou 

condições mínimas 

de liquidez 

Não há regra 

Distribuições 

públicas de 

ações 

Esforços de dispersão acionária Não há regra 

Vedação a 

disposições 

estatutárias 

Limitação de voto inferior a 

5% do capital 
Não há regra 

Composição do 

Conselho de 

Administração 

Mínimo de 5 membros, dos 

quais pelo menos 20% devem 

ser independentes com 

mandato unificado de até 2 

anos 

Mínimo de 3 membros (conforme legislação) 

Vedação à 

acumulação de 

cargos  

Presidente do conselho e diretor presidente ou 

principal executivo pela mesma pessoa  
Não há regra 

Obrigação do 

Conselho de 

Administração  

Manifestação sobre qualquer 

oferta pública de aquisição de 

ações da companhia 

Não há regra 

Demonstrações 

Financeiras 
Traduzidas para o inglês Conforme legislação 

Reunião 

pública anual e 

calendário de 

eventos 

corporativos 

Obrigatório Facultativo 

Divulgação 

adicional de 

informações  

Política de negociação de valores mobiliários e 

código de conduta 
Não há regra 

Concessão de 

Tag Along 

100% para 

ações ON 

100% para 

ações ON e 

PN 

80% para 

ações ON 

(conforme 

100% para 

ações ON 

80% para ações ON 

(conforme 

legislação) 
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100% para 

ações ON e 

80% para PN 

legislação) 

Oferta pública 

de aquisição de 

ações no 

mínimo pelo 

valor 

econômico 

Obrigatoriedade 

em caso de 

fechamento de 

capital ou saída 

do segmento 

Obrigatorieda

de em caso de 

fechamento de 

capital ou 

saída do 

segmento 

Conforme 

legislação 

Obrigatoriedade 

em caso de 

fechamento de 

capital ou saída 

do segmento 

Conforme legislação 

Adesão à 

Câmara de 

Arbitragem do 

Mercado 

Obrigatório Obrigatório Facultativo Obrigatório Facultativo 

Fonte: Adaptado de BOLSA DE VALORES DE SÃO PAULO, 2012. 

Quadro 1:Comparativo entre os segmentos de listagem de Governança Corporativa 

De acordo com o Quadro 1 a BM&FBovespa descreve que o Novo Mercado trata-se 

do mais elevado padrão de governança corporativa. As companhias listadas no Novo Mercado 

só podem emitir ações com direito de voto, as chamadas ações ordinárias. Para Bressan e 

Bressan (2008) essa é a grande diferença do Novo Mercado comparado aos outros níveis de 

governança e ao Mercado Tradicional. A proibição de emissão de ações preferenciais, e por se 

tratar de uma mudança relevante nas estruturas de capital das companhias, é mais comum que 

as empresas que decidem abrir o seu capital, já tomem esta decisão de integrar o segmento 

especial de listagem do Novo Mercado durante este processo. 

O Nível 1 exige que as empresas adotem práticas que favoreçam a transparência, o 

acesso às informações pelos investidores e a dispersão acionária. Para isso, devem divulgar 

informações adicionais às exigidas em lei, como relatórios financeiros mais completos, 

informações sobre negociação feita pelos diretores, executivos e acionistas controladores e 

sobre operações com partes relacionadas. A classificação no Nível 2 exige que as companhias 

aceitem e cumpram todas as obrigações previstas no regulamento do Nível 1. Além disso, no 

caso de venda de controle da empresa, é assegurado aos detentores de ações preferenciais o 

direito de tag along, no mínimo, de 80% do preço pago pelas ações ordinárias do acionista 

controlador. As ações preferenciais ainda dão o direito de voto aos acionistas em situações 

críticas, como a aprovação de fusões e incorporações da empresa e contratos entre o acionista 

controlador e a companhia. 

O Bovespa Mais é um segmento especial de listagem, criado em 2004, idealizado pela 

BM&F Bovespa para tornar o mercado de ações brasileiro acessível a um número maior de 

empresas, especialmente àquelas que desejam entrar no mercado aos poucos, como empresas 

de pequeno e médio porte, que enxergam o mercado como uma importante fonte de recursos. 

Atualmente são apenas três empresas listadas nesse segmento. As empresas listadas no 

Bovespa Mais tendem a atrair investidores que visualizem nelas um potencial de 

desenvolvimento mais acentuado, quando comparadas com empresas listadas no mercado 

tradicional e as regras de listagem do Bovespa Mais são semelhantes às do Novo Mercado e, 

da mesma forma, as empresas nele listado assumem compromissos de elevados padrões de 

governança corporativa e transparência com o mercado (SILVA; REIS; LAMOUNIER, 

2012). 

Conforme Andrade e Rossetti (2007) com a criação, em 2001, do Novo Mercado e dos 

Níveis Diferenciados de Governança Corporativa pela Bolsa de Valores de São Paulo inseriu-

se entre as iniciativas, uma demanda por melhores padrões de governança corporativa nas 

empresas com mercado aberto na bolsa, esses níveis diferenciados de governança corporativa 

http://www.bmfbovespa.com.br/empresas/pages/empresas_novo-mercado.asp
http://www.bmfbovespa.com.br/empresas/pages/empresas_novo-mercado.asp
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juntamente com o Novo Mercado foram criados, tentando superar algumas limitações da 

legislação vigente. 

As companhias abertas que decidem aderir, voluntariamente, a um desses níveis de 

listagem melhoram sua avaliação, pois, a prática dessas regras mais rígidas para as empresas 

reduzem o risco dos investidores que decidem ser sócios destas organizações, graças aos 

direitos e garantias asseguradas aos acionistas e às informações mais completas divulgadas, 

que reduzem assimetrias de informações entre acionistas e controladores, gestores da 

companhia e os participantes do mercado (BOVESPA, 2012). 

2.3 Indicadores de valor de mercado 

 Pinheiro (2007, p. 131) explica que “o mercado de capitais representa um sistema de 

distribuição de valores mobiliários que tem o propósito de viabilizar a capitalização das 

empresas e dar liquidez aos títulos emitidos por elas”. Gitman (2004) afirma que os índices de 

valor de mercado mostram quão bem os investidores acham que a empresa está funcionando, 

em termos de risco e retorno. Os índices de valor de mercado tendem a refletir, em termos 

relativos, a avaliação de todos os aspectos do desempenho passado e futuro, esperado pelos 

acionistas, relacionando o valor de mercado da ação, a certos valores contábeis. 

 Um dos índices de valor de mercado conhecido é o índice preço/lucro (P/L) que de 

acordo com Gitman (2004) é comumente utilizado para medir a opinião dos investidores 

quanto ao valor da ação. Esse índice representa o montante que os investidores estão dispostos 

a pagar por um real ou um dólar de lucro da empresa. Ele denota a confiança que os 

investidores depositam no desempenho futuro da empresa. Quanto mais alto o P/L, maior a 

confiança. Seu cálculo é feito da seguinte maneira: 

Índice de preço/lucro (P/L) = Preço de mercado da ação ordinária 

     Lucro por ação 

Ross, Westerfield e Jaffe (2002) dizem que os analistas financeiros frequentemente 

relacionam o lucro e o preço da ação, como fica evidente no uso intenso do índice preço/lucro 

ou P/L, para avaliar a situação das ações da empresa no mercado de capitais. Os mesmos 

autores reforçam que três fatores distintos são determinantes para que o índice P/L de uma 

empresa tender a ser elevado: i) a empresa possuir muitas oportunidades de crescimento; ii) 

possuir risco baixo; e iii) seus métodos contábeis serem conservadores. Embora todos esses 

fatores sejam importantes, para Ross, Westerfield e Jaffe (2002) o primeiro fator é o mais 

importante de todos, sendo, portanto, a discussão a respeito do crescimento bastante relevante 

na explicação de índices preço/lucro. 

Outro índice de valor de mercado conhecido é o índice preço/valor patrimonial (P/V), 

ao qual, segundo Gitman (2004), oferece uma ideia de como os investidores veem o 

desempenho da empresa. Esse índice relaciona o valor de mercado das ações dessa empresa 

ao seu valor contábil. Para calcular esse índice, é preciso primeiro encontrar o valor 

patrimonial da ação ordinária, que é a razão do patrimônio dos acionistas ordinários pelo 

número de ações ordinárias, ou seja, dividi-se o patrimônio dos acionistas pelo número de 

ações, resultando no valor patrimonial da ação. O índice preço/valor patrimonial pode ser 

calculado da seguinte forma: 

Índice preço/valor patrimonial (P/V) = Preço de mercado da ação ordinária 

     Valor patrimonial da ação ordinária 

Gitman (2004) ainda reforça que as ações das empresas das quais se espera bom 

desempenho, tais como crescimento do lucro, aumento de sua participação no mercado ou o 

lançamento de produtos bem-sucedidos, costumam ser negociadas a índices P/V mais altos do 



11ºº  CCoonnggrreessssoo  IInntteeggrraaddoo  ddee  CCoonnttaabbiilliiddaaddee  --  GGoovveerrnnaaddoorr  VVaallaaddaarreess//MMGG  ––  2244  ee  2255  ddee  OOuuttuubbrroo  ddee  22001133  

CCoonnttaabbiilliiddaaddee  ee  IInntteeggrraaççããoo  ddee  SSaabbeerreess::  CCoommppeettêênncciiaass  ee  HHaabbiilliiddaaddeess  ppaarraa  oo  PPrrooffiissssiioonnaall  ddoo  SSééccuulloo  XXXXII 

wwwwww..uuffjjff..bbrr//ccoonnggrreeccoonnttii  

 

que as ações com perspectivas menos atraentes. Em termos simples, o autor explica, que as 

empresas que esperam obter rentabilidade elevada, em relação a seus níveis de risco, são 

cotadas a índices P/V mais altos e, assim, as perspectivas futuras de empresas com índices 

P/V elevados são vistas de forma favorável pelos investidores, que estarão dispostos a pagar, 

pelas ações da empresa, um valor maior do que seu valor contábil. 

 Conforme Santos e Montezano (2011) ações de valor são geralmente definidas como 

aquelas negociadas a baixos índices preço/lucro (preço da ação dividido pelos lucros por 

ação) e baixos índices preço/valor patrimonial (preço da ação dividido pelo valor patrimonial 

por ação), e que as ações de crescimento, por outro lado, são aquelas negociadas a altos 

índices preço/lucro e altos índices preço/valor patrimonial. Esses autores afirmam que as 

pesquisas acadêmicas brasileiras e internacionais mostram que as ações de valor têm melhor 

desempenho de negociação no mercado de capitais do que as de crescimento, contrariando a 

Hipótese de Mercados Eficientes, que estabelece que os preços de mercado das ações sejam as 

melhores estimativas de seus valores intrínsecos. 

 Concordando com essa afirmação Ross, Westerfield e Jaffe (2002) explicam que as 

ações de empresas, da indústria eletrônica e outros setores de tecnologia avançada, geralmente 

são negociados a índices preço/lucro muito altos, porque acredita-se que as ações possuem 

taxas de crescimento elevadas. Na realidade, algumas ações desses setores são negociadas a 

preços altos, muito embora as empresas jamais tenham obtido lucro, denotando que os P/Ls 

dessas empresas são infinitamente elevados. 

 Esses autores ainda explicam que, “inversamente, as ações de empresas de transporte 

ferroviário, serviços de utilidade pública e siderurgia são negociadas a múltiplos mais baixos 

porque as perspectivas de crescimento são muito menores” (ROSS; WESTERFIELD; JAFFE, 

2002, p.113). 

Segundo Santos e Montezano (2011) a maioria dos estudos utiliza um único múltiplo 

para classificar carteiras em percentis: riscos, geralmente definidos como coeficiente beta ou 

desvio-padrão, e retornos são então calculados para as carteiras de valor e de crescimento. Os 

resultados da pesquisa empírica desses autores indicam um consistente prêmio de valor no 

mercado acionário brasileiro e sugere que as ações de valor são realmente menos arriscadas. 

De acordo com Ross, Westerfield e Jaffe (2002) os índices de valor de mercado estão 

apenas formando preços com base em percepções do futuro, e não do futuro propriamente dito 

e realizado, o argumento é que o mercado de ações geralmente possui percepções realistas das 

perspectivas de uma empresa, outras métricas de formação de valor, diversas metodologias 

mercadológicas e até outros indicadores financeiros. 

Para Gitman (2004) os índices P/L e P/V de uma empresa costumam ser avaliados e 

melhor destacados quando comparados com outras empresas, consideradas semelhantes ou do 

mesmo setor, usando os múltiplos médios para se ter noção do risco e do retorno da empresa 

confrontada. 

2.4 Estudos Anteriores 

Silveira, Barros e Famá (2003) analisaram o impacto do tamanho, da composição e da 

segregação dos cargos de diretor executivo e diretor do conselho de administração sobre o 

valor das empresas brasileiras na amostra aleatória de 120 empresas da BM&FBovespa, nos 

anos de 1998, 1999 e 2000. Os resultados da pesquisa mostraram que empresas em que não se 

acumulam esses cargos de diretoria por uma só pessoa são mais valorizadas no mercado de 

capitais. 
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 Silveira (2004) avaliou se os mecanismos de governança são exógenos e se exercem 

influência sobre o valor de mercado e a rentabilidade das companhias abertas no Brasil. A 

amostra foi composta por todas as 161 companhias abertas não financeiras negociadas na 

BM&FBovespa, que apresentaram liquidez significativa nos anos de 1998 a 2002. Constatou 

que a estrutura de propriedade influencia a qualidade da governança corporativa. Os 

resultados não indicaram uma influência significante e consistente da qualidade da 

governança sobre o desempenho das empresas. 

Andrade et al. (2009), utilizando técnicas de regressões múltiplas hierárquicas, 

buscaram identificar a relação da composição do conselho de administração com o valor de 

mercado e com o desempenho das empresas brasileiras de capital aberto. A amostra 

selecionada foi de 147 empresas nos anos de 2004 a 2006. Como resultado destaca-se que a 

quantidade total de conselheiros se mostrou positivamente relacionada tanto com valor de 

mercado quanto com o desempenho. 

3 Metodologia 

3.1 Quanto ao método de pesquisa 

Quanto aos objetivos é uma pesquisa descritiva, que conforme Beuren (2009) esse tipo 

de pesquisa visa o aprofundamento de questões abordadas até então de forma superficial e 

exigem do pesquisador uma delimitação precisa de técnicas, métodos, modelos e teorias. 

Normalmente ocorre o emprego de técnicas estatísticas, desde as mais simples até as mais 

sofisticadas. 

Buscou-se trabalhar também com coleta de dados em documentos que segundo Raupp 

e Beuren (2009, p.89) “a pesquisa documental, devido suas características, pode chegar a ser 

confundida com a pesquisa bibliográfica, porém, esse tipo de pesquisa visa selecionar, tratar e 

interpretar a informação bruta, buscando extrair dela algum sentido”. Os dados das empresas 

objeto de estudo nesse trabalho serão extraídos dos Demonstrativos Contábeis referente aos 

exercícios financeiros de 2007 a 2012, por meio do sítio eletrônico da BM&F Bovespa e do 

banco de dados Economática®. Quanto à abordagem essa pesquisa caracteriza-se como 

quantitativa com a utilização de instrumentos estatísticos, testes e tratamento dos dados das 

empresas. 

3.2 Unidade de análise e coleta de dados 

A coleta de dados foi realizada em todas as 370 empresas listadas na BM&F Bovespa, 

com ações ativas na data de 31/07/2013, no banco de dados do Economática. 

Baseado na listagem das 370 ações de empresas listadas na BM&F Bovespa, foram 

classificadas dentro dos níveis diferenciados de governança corporativa como empresas com 

ações no Mercado tradicional, empresas com ações listadas no Nível 1,  empresas com ações 

no Nível 2, empresas com ações pertencentes ao Novo Mercado e  empresas que participam 

do Bovespa Mais. Em seguida, selecionaram-se da base de dados Economática®, as empresas 

que demonstraram os índices P/L e P/V de 2007 até 2012, excluíram-se as empresas da 

amostra que não apresentaram dados suficientes para realização dessa pesquisa nesse período. 

Com a exclusão dessas empresas restaram 215 que divulgaram o P/L e 221 empresas que 

divulgaram o P/V. A tabela 1 evidencia a amostra referente apuração dos dados índice P/L: 

 

Tabela 1: Classificação da amostra selecionada da apuração do índice P/L 

Nível de Governança Corporativa Quantidade de Empresas 

Mercado Tradicional 95 

Níveis 1 e 2 45 

Novo Mercado 75 
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Total 215 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

As empresas classificadas no Nível 2 de governança corporativa que demonstraram o 

índices P/L de 2007 a 2012 foram apenas quinze, então, foram somadas as classificadas no 

Nível 1 para fins de inferência estatística consistente. A tabela 2 evidencia a amostra referente 

apuração dos dados índice P/V: 

Tabela 2: Classificação da amostra selecionada da apuração do índice P/V 

Nível de Governança Corporativa Quantidade de Empresas 

Mercado Tradicional 98 

Níveis 1 e 2 45 

Novo Mercado 78 

Total 221 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

As empresas classificadas no Nível 2 de governança corporativa que demonstraram o 

índices P/V de 2007 a 2012 foram apenas quinze, então, foram somadas as classificadas no 

Nível 1 para fins de inferência estatística consistente. 

3.3 Testes estatísticos aplicados 

Após coleta dos dados, estes foram submetidos a cálculos da média geral, entre 2007 e 

2012, dos índices de valor de mercado dessas empresas, e em seguida comparado nos 

diferentes níveis de governança corporativa através da aplicação do teste t-Student para 

diferença de médias de duas populações, com a utilização do software estatístico Stata®, 

adotando nível de significância de 0,05 para fazer as inferências estatísticas. 

Segundo Levine et. al. (2005) em diversas situações será necessário verificar se as 

médias de duas amostras apresentam diferenças significativas ou se podem ser consideradas 

como estatisticamente iguais. Os mesmos autores afirmam que o teste t-Student é utilizado 

para determinar se duas amostras poderão ser provenientes de duas populações subjacentes 

que possuem as mesmas médias ou médias diferentes, por ser um teste estatístico paramétrico 

pressupõe-se que as duas amostra sejam normalmente distribuídas. No entanto, invoca-se o 

teorema central do limite, o qual considera que em amostras maiores que 30 os dados tendem 

à normalidade. 

4 Análise dos Resultados 

Para fins de análise estatística foram calculados a média e o desvio padrão das 

empresas classificadas de acordo com os procedimentos metodológicos desse estudo e em 

seguida aplicou-se o teste t-Student para diferença de médias de duas amostras para verificar 

da significância hipotética dos resultados com nível de significância de 0,05, isso para cada 

um dos indicadores de valor de mercado mencionados, esses valores encontrados seguem nas 

próximas tabelas 3 a 6. As tabelas 3 e 4 referem-se aos resultados da apuração dos índices 

Preço/Lucro (P/L) da amostra classificada, enquanto que as tabelas 5 e 6 apontam os 

resultados do índice Preço/Valor patrimonial (P/V). 

Tabela 3: Média do índice P/L das ações de empresas da amostra, período de 2007 a 2012 

Classificação Ações das 

Empresas 
Observações Média Desvio Padrão 

Novo Mercado 75  450 - 11,79  559,86  

Níveis 1 e 2 45  270 14,84  25,76  

Mercado Tradicional 95  570  26,19  268,08  

Fonte: Elaborado pelos autores. 
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A tabela 3 mostra a média do índice P/L das empresas, classificadas na amostra e o 

Novo Mercado tem média menor em detrimento aos outros níveis de governança, mas as 

observações estão muito dispersas como se verifica os altos resultados do desvio padrão de 

cada nível diferenciado de governança corporativa. Porém, a tabela 4, do teste t-Student para 

diferença de médias, demonstra não ocorrer inferência estatística em nenhuma das 

comparações, pois, em nenhum dos testes atingiu-se o nível de significância de 0,05. 

Tabela 4: Resultado do teste t-Student para diferença de médias do índice P/L das ações de empresas da amostra 

Categorias analisadas Valor de probabilidade 

(valor p) 
Estatística t 

Novo Mercado versus Níveis 1 e 2 0,31  1,01  

Novo Mercado versus Mercado Tradicional 0,19  1,32  

Níveis 1 e 2 versus Mercado Tradicional 0,32  1,00  

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 Baseado nos testes t-Student para diferença de médias nas categorias analisadas, como 

evidenciado na tabela 4, verifica-se que o valor p em nenhum dos resultados atingiu-se o nível 

de significância, não podendo inferir que existe diferença entre as médias, do índice P/L das 

empresas, no período de 2007 à 2012. Uma justificativa seria a dispersão das observações que 

pode estar associado à heterogeneidade das empresas que compõe a amostra, muitas dessas 

empresas não se assemelham, nem pertencem ao mesmo setor. Outra situação é a crise de 

2008 das bolsas de valores norte-americanas e europeias que se estende até os dias atuais, que 

afetaram a percepção dos investidores em relação ao índice de Preço/Lucro. 

 Entretanto, os resultados da análise estatística referentes ao índice de Preço/Valor 

patrimonial da amostra classificada foram satisfatórios atendendo as expectativas do presente 

estudo. A tabela 5 abaixo demonstra os resultados das médias e desvios padrões das 

observações da amostra, no período de 2007 a 2012, e em seguida a tabela 6 confirma através 

do teste t-Student, que existe significância estatística para inferência nas diversas categorias, 

exceto quando se compara empresas classificadas nos níveis de governança 1 e 2 com as 

empresas do mercado tradicional que não atingiu nível de significância. 

Tabela 5: Média do índice P/V das ações de empresas da amostra, período de 2007 a 2012 

Classificação Ações das 

Empresas 
Observações Média Desvio Padrão 

Novo Mercado 78  468  3,40  12,93  

Níveis 1 e 2 45  270  1,55  1,07  

Mercado Tradicional 98  588  1,74  7,58  

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 A tabela 5 evidencia a média do índice P/V das ações de empresas pertencentes ao 

Novo Mercado (3,40) ser maior que as listadas nos Níveis 1 e 2 (1,55) de governança, com 

isso pode-se inferir que adotando melhores práticas de governança pode valorizar em média 

os índices P/V no mercado valorizando as ações dessas empresas, pois, como mostrado na 

tabela 6, o teste t-Student tem significância com valor p 0,00 e rejeita-se a hipótese nula, 

inferindo estatisticamente que existe diferença de médias das duas amostras. Essa situação 

também ocorre quando se compara a média do índice P/V das empresas classificadas no 

Mercado Tradicional (1,74) com a média das empresas pertencentes ao Novo Mercado (3,40), 

podendo-se inferir que ao adotar melhores práticas de governança pode valorizar em média os 

índices P/V das empresas no mercado, pois, como mostrado na tabela 6, o teste t-Student é 
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significante com valor p 0,01, podendo-se rejeitar a hipótese nula, inferindo estatisticamente 

que existe diferença de médias das duas amostras. 

Tabela 6: Resultado do teste t-Student para diferença de médias do índice P/V das ações de empresas da amostra 

Categorias analisadas Valor de probabilidade 

(valor p) 
Estatística t 

Novo Mercado versus Níveis 1 e 2 0,00  3,08  

Novo Mercado versus Mercado tradicional 0,01  2,46  

Níveis 1 e 2 versus Mercado Tradicional 0,55  0.60  

Fonte: Elaborado pelos autores. 

A tabela 6 acima, demonstra através do teste t-Student para diferença de médias de 

duas amostras que confrontando as médias do Novo Mercado e Níveis 1 e 2, e entre Novo 

Mercado e Mercado Tradicional há significância estatística dada pelos resultados dos valores 

p, então rejeita-se a hipótese nula em favor da hipótese alternativa, inferido estatisticamente 

que existe diferença entre as médias das amostras classificadas no presente estudo, no período 

de 2007 até 2012. Pode-se, principalmente, afirmar com base nas evidências da amostra 

levantada que as empresas do Novo Mercado tem melhores índices Preço/Valor patrimonial 

em média que as empresas classificadas nos Níveis 1 e 2 de governança corporativa e 

Mercado Tradicional listadas na BM&F Bovespa, e que a adoção de melhores práticas de 

governança pode interferir no resultado desse indicador de valor de mercado, P/V. Entretanto, 

o teste t-Student para Níveis 1 e 2 versus Mercado Tradicional não teve significância, pois o 

valor p resultou em 0,55, não pode inferir a respeito. 

5 Conclusões 

Os níveis diferenciados de boas práticas governança corporativa são bons parâmetros 

para demonstrar uma transparente evidência das informações das companhias abertas listadas 

na BM&F Bovespa, e a revisão de literatura e contribuições de outros autores constataram a 

existência de uma relação positiva entre o índice de governança corporativa e o desempenho 

da empresa, afirmando que companhias com os maiores níveis de transparência criam maior 

valor para o acionista, refletindo no preço da ação cotada no mercado brasileiro. 

Nesse sentido, o objetivo deste artigo foi analisar se empresas brasileiras de capital 

aberto, listadas na BM&F Bovespa, classificadas em nos níveis diferenciados de governança 

corporativa, apresentaram diferença nos índices Preço/Lucro e Preço/Valor patrimonial, no 

período de 2007 a 2012. 

Os resultados apontam que as empresas componentes do Novo Mercado tem melhores 

índices P/V, em média, que as empresas listadas nos Níveis 1 e 2 e no Mercado Tradicional, 

pressupondo-se que a adoção de melhores práticas de governança corporativa resulta em 

melhor resultado do índice P/V, ou seja, maior transparência nas informações, interfere em 

melhores resultados no índice Preço/Valor patrimonial das empresas. 

Em relação ao índice Preço/Lucro, não ficou constatado diferenças estatisticamente 

significativas entre as empresas componentes do Novo Mercado, Níveis 1 e 2 e no Mercado 

Tradicional. 

Considerando os resultados encontrados, as limitações dessa pesquisa está na 

heterogeneidade das empresas componentes da amostra, mesmo sendo empresas com ações 

selecionadas entre as mais negociadas na BM&F Bovespa, há uma diversidade de setores, e 

também no espaço de tempo, somente 6 anos. 
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Para trabalhos futuros, sugere-se a adoção de outros indicadores para análise da 

relação entre os níveis diferenciados de governança corporativa, tais como: liquidez, 

atividade, endividamento, rentabilidade e dividend yields (dividendos por ação divididos pelo 

preço da ação). Modelos estatísticos e econométricos como análise da variância, regressão 

linear, dados empilhados, séries temporais e dados em painel, com amostras homogêneas e 

períodos de tempo maiores. 
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