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RESUMO 

A governança corporativa é um instrumento que busca garantir a aderência de atores da 

economia a códigos de conduta estabelecidos de forma que sejam reduzidos ou eliminados os 

conflitos de interesse. O tema tem obtido crescente interesse, visto que se acredita que a 

governança pode afetar a empresa como um todo, especialmente em relação ao seu desempenho 

no mercado de ações. Este trabalho teve como objetivo identificar uma relação de dependência 

entre os segmentos de governança corporativa e os retornos dos ativos na BM&FBOVESPA 

em três períodos distintos (antes, durante e após a crise de 2008). Para atingir ao objetivo 

proposto fez-se uso da técnica multivariada de análise de correspondência (ANACOR). 

Conclui-se que antes da crise as empresas do novo mercado estavam relacionadas com retornos 

menores que as empresas do segmento bolsa (tradicional). No entanto, durante a crise não houve 

relação entre os segmentos de governança os retornos dos ativos. Após a crise, encontrou-se 

uma relação de dependência entre o novo mercado e os melhores retornos do período, e do 

segmento bolsa (tradicional) com os piores retornos do período. É possível que a crise de 2008 

tenha alterado o comportamento do investidor. 

 

Palavras-chave: Governança Corporativa; Retorno das Ações; Crise de 2008; Análise de 

Correspondência (ANACOR). 

 

Área temática do evento: Mercados Financeiro, de Crédito e de Capitais (MFC). 

 

1 INTRODUÇÃO 

A governança corporativa se apresenta como uma forma de mitigar os problemas 

existentes nos contratos entre os principais agentes envolvidos com as organizações, 

especialmente entre os acionistas e os gestores. Neste sentido, boas práticas de governança 

corporativa tendem a proporcionar maior transparência das práticas empresariais, fator que 

levaria à diminuição do risco percebido pelos investidores em relação à empresa (SILVEIRA, 

2010). Assim, Vieira et al. (2011) indicam que a adoção de boas práticas de governança 

corporativa contribui tanto para a otimização do desempenho empresarial quanto para o 

desempenho no mercado de capitais. O desempenho de mercado, direcionado ao mercado de 

ações, refere-se à maior facilidade para obtenção de recursos, maior liquidez, menor custo e 

aumento no valor da empresa, tornando assim, as empresas mais competitivas também em 

relação ao mercado internacional. 

Esse aumento na segurança do investimento percebido pelo investidor poderia levar a 

um consequente aumento no retorno da ação, no entanto, Silveira (2010) adverte que não se 

pode esperar que as ações das empresas com boas práticas de governança corporativa tenham 
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retornos maiores que os das demais empresas apenas devido ao fator governança, visto que 

justamente por representarem maior segurança, tendem a oscilar menos, diminuindo as grandes 

perdas, mas também os grandes ganhos. Neste sentido, poderia se esperar um aumento no 

retorno dessas empresas num período subsequente à melhoria da governança, e não para 

períodos maiores de tempo. 

No entanto, poderia se supor que além do período subsequente à melhoria da governança 

da empresa, as ações de empresas que possuem boas práticas de governança corporativa 

também poderiam apresentam retornos maiores que as demais empresas em períodos de crise, 

visto que é um período onde os investidores buscam diminuir os investimentos que apresentam 

riscos maiores e aumentar aqueles que oferecem riscos menores. Sendo assim, diversas 

pesquisas buscam encontrar a relação entre a governança corporativa e o retorno das ações, 

além de outras métricas relacionadas ao desempenho organizacional, em períodos de crise, tais 

como Rajan e Zingales (1998), Johnson et al (2000), Lemmon e Lins (2003), Srour (2005), Leal 

e Bortolon (2009) e Alberton e Moletta (2011). No entanto, essas pesquisas encontram 

resultados divergentes, proporcionando controvérsias entre os pesquisadores em relação ao 

tema. 

Esta falta de consenso entre os pesquisadores sobre a relação entre a governança 

corporativa e o retorno das ações em períodos de crise se apresenta como um aspecto motivador 

para esta pesquisa, que possui como questão norteadora a seguinte pergunta: As ações das 

empresas com boas práticas de governança corporativa apresentam retornos melhores que as 

ações das demais empresas durante um período de crise? Portanto, tem-se como objetivo geral 

da pesquisa: identificar se as ações das empresas com boas práticas de governança corporativa 

apresentam retornos melhores que as ações das demais empresas durante um período de crise. 

Com o fim de alcançar o objetivo proposto, o presente trabalho analisou a relação de 

dependência dos segmentos de governança corporativa da BM&FBOVESPA com o 

desempenho das ações no mercado brasileiro antes, durante e após a crise de 2008 por meio da 

técnica multivariada de análise de correspondência (ANACOR). Optou-se por analisar também 

períodos de crescimento antes e após a crise para dar maior robustez aos resultados 

possibilitando a comparação do período da crise com outros períodos. 

Justifica-se o presente trabalho sob a perspectiva de que ele tende a contribuir para a 

comunidade científica abordando um assunto que ainda não apresenta consenso entre os 

pesquisadores e busca preencher lacunas apresentadas por estudos anteriores. Ademais, o 

presente trabalho se notabiliza por não enfrentar problemas como a endogeneidade e a 

causalidade reversa, presente em muitos estudos que buscam encontrar relações entre a 

governança corporativa e o retorno das ações por meio de técnicas econométricas (Silveira, 

2010). 

O artigo contêm seis partes. Essa primeira de caráter introdutório. A segunda trata do 

referencial teórico, onde serão abordadas questões sobre o surgimento da governança 

corporativa, e também a sua relação com o desempenho das empresas em vários países e em 

diversos períodos. A terceira refere-se à metodologia da pesquisa. Na quarta são apresentados 

e discutidos os resultados da pesquisa. A quinta traz as conclusões e recomendações para 

futuros estudos e a sexta parte traz as referências. 

 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

2.1. Teoria da Agência e Governança Corporativa no Brasil 

Berle e Means (1932) são considerados os primeiros a discutirem as vantagens e 

desvantagens da separação entre propriedade e controle, indicando que o poder dos gestores em 

corporações com propriedade diluída é maior, aumentando as chances de os mesmos agirem 

em seu próprio interesse, e não no interesse dos acionistas. A perspectiva é que os acionistas, 

distantes do controle das empresas, tinham que se assegurar que as decisões dos gestores, a 
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quem outorgavam poder, estavam alinhadas com seus interesses (acionistas). Dessa relação 

conhecida como “agente-principal” surge o objeto de estudo da Teoria da Agência.  

A relação de agência é definida por Jensen e Meckling (1976) como um contrato, de 

forma que uma ou mais pessoas (principal), empregam outra pessoa (agente) para tomar as 

decisões necessárias à empresa em seu nome com o devido poder concedido a ele. Ainda 

segundo Jensen e Meckling (1976), se ambas as partes tendem a maximizar seus benefícios, 

então provavelmente o agente (administrador) nem sempre irá agir no melhor interesse do 

principal (acionistas). Ainda nessa perspectiva, Gitman (2002) afirma que problema de agência 

é a possibilidade de os administradores colocarem seus objetivos à frente dos objetivos da 

empresa, prejudicando, dessa forma, os acionistas. 

Lopes e Martins (2005) afirmam que não há conflito de interesse na firma clássica, 

entretanto com o surgimento da corporação moderna, onde propriedade e controle são 

separados, aparece a possibilidade dos conflitos de interesse entre principal e agente, ou até 

mesmo entre administradores de níveis diferentes. 

Na tentativa de mitigar esses conflitos entre as partes, através de incentivos, 

monitoramentos, controle, divulgações etc., Jensen e Meckling (1976) afirmam que surgem os 

custos de agência, que é definido por eles como a soma das despesas de elaboração e 

estruturação de contratos entre o principal e o agente com as despesas de monitoramento por 

parte do principal, somadas ainda as despesas com a concessão de garantias contratuais por 

parte do agente e com a perda residual. 

Complementando a essas questões, La Porta et al. (1997) afirmam que diferente dos 

conflitos de agência que as empresas dos EUA enfrentam, devido à sua estrutura de propriedade 

– capital aberto e propriedade dispersa entre vários acionistas – muitos outros países lidam com 

outros conflitos de interesses, pois em geral há grande concentração de controle das 

companhias. Nessa linha, Andrade e Rossetti (2004) trazem nova abordagem ao conceito 

afirmando que os conflitos também ocorrem na relação entre os acionistas majoritários e 

minoritários, e não apenas na relação proprietário-gestor. Silveira (2010) afirma que no Brasil, 

assim como na maioria dos países emergentes, as companhias se caracterizam por grande 

concentração acionária e pela presença de um acionista majoritário bem definido, em 

decorrência disso, o maior conflito de agência é entre acionistas controladores e minoritários. 

Em suma, a discussão em torno do tema governança corporativa ganha cada vez mais 

força devido à necessidade de superar os conflitos de agência. A governança corporativa, 

portanto, está relacionada à gestão de uma organização e torna-se interessante aos 

administradores quando estes percebem que suas boas práticas contribuem para resolver os 

diversos conflitos de interesses, diminuindo os custos de agência (VIEIRA et al., 2011).  

Assim, objetivando desenvolver o mercado de capitais brasileiro a partir de melhores 

práticas de governança corporativa, a Bolsa de Valores de São Paulo, atual BM&FBOVESPA, 

lançou em dezembro de 2000 os segmentos especiais de listagem: Níveis Diferenciados (Nível 

I e Nível II) e Novo Mercado. Esses segmentos apresentavam maiores exigências no que se 

refere às práticas de governança corporativa em relação às demais empresas da Bolsa e, assim, 

buscam separar as empresas em função do nível de adesão às boas práticas de governança 

corporativa.   

 

2.2 Governança Corporativa, Valor E Desempenho – Pesquisas Anteriores 

Desde o início da década de 2000 houve um aumento considerável no número de 

pesquisas em todo o mundo visando investigar o impacto da governança corporativa sobre o 

desempenho e o valor das empresas (SILVEIRA, 2010). Pode-se citar como exemplo desses 

trabalhos, Gompers, Ishii e Metrick (2003), que investigam a governança corporativa sob o 

aspecto dos direitos dos acionistas e a sua relação com o valor de mercado. Os autores puderam 

concluir que a governança relaciona-se de forma significativa com o valor da firma (medido 
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pelo Q de Tobin), ou seja, empresas com boa governança cujos acionistas possuem direitos 

fortes apresentam maior valor de mercado. 

Outros autores, como Klapper e Love (2004), encontraram uma alta relação positiva 

entre governança corporativa, valor de mercado e desempenho operacional das companhias. 

Brown e Caylor (2004) mostraram que empresas do mercado norte-americano com melhores 

níveis de governança são mais rentáveis e mais valiosas. Black, Jang e Kim (2005) também 

mostram indicativos de que a governança corporativa é fundamental para um maior valor de 

mercado na Coréia do Sul. 

No que se refere ao mercado brasileiro, Antonelli et al. (2011) verificaram que as 

empresas que aderiram ou migraram para os níveis diferenciados de governança corporativa 

diminuíram o risco após a adesão. Galdi e Menezes (2010) também investigando a relação entre 

valor e desempenho e a estrutura de propriedade e qualidade da governança corporativa, 

concluíram que a adoção de boas práticas pode refletir de forma positiva no valor da empresa 

e negativamente no desempenho financeiro, especialmente nas empresas listadas no Novo 

Mercado. 

Utilizando um índice próprio de governança corporativa, trabalhos como os Carvalhal 

da Silva e Leal (2003) e Silveira, Barros e Famá (2006) concluíram, entre outras coisas, que há 

uma relação positiva entre uma melhor governança, valor de mercado e rentabilidade das 

empresas no Brasil. Quental (2007) afirma que, de uma forma geral, a adesão das empresas aos 

níveis diferenciados de governança possui impacto positivo sobre os retornos e a liquidez, e 

reduz a volatilidade das ações. 

Analisando especificamente períodos de crise, Srour (2005) estudou as empresas 

brasileiras em três crises distintas: a crise Asiática, a crise do choque da desvalorização do Real 

em janeiro de 1999 e; a crise de 11 de setembro de 2001. Ele concluiu que as firmas com ADR 

Nível II ou do Novo Mercado (no período de 2001) possuem maiores retornos em períodos de 

crise. Trabalhos semelhantes em períodos de crise como Johnson et al (2000) e Lemmon e Lins 

(2003) também atestaram a importância da governança corporativa para um melhor 

desempenho. 

No entanto, analisando o período da crise de 2008, Leal e Bortolon (2009) não 

encontraram evidências de que as empresas com melhores práticas de governança corporativa 

possuíram melhores desempenhos, corroborando a este trabalho, Alberton e Moletta (2011) 

concluíram que durante a crise de 2008 as empresas com melhores práticas de governança 

corporativa não tiveram uma “blindagem” contra a crise e, além disso, as empresas dos níveis 

diferenciados tiveram desempenho inferior, contrariando pesquisas anteriores. 

Também merece destaque a pesquisa de Carvalhal e Nobili (2011) que, diferentemente 

dos demais estudos, encontraram que há uma relação inversa entre retornos e as boas práticas 

de governança corporativa. Segundo os autores, esse resultado está em acordo com a teoria da 

agência que assegura que melhores práticas de governança diminuem o retorno esperado pelo 

patrimônio líquido, visto que aumentam o monitoramento dos acionistas e os custos de 

auditoria, especialmente em países com ambientes jurídicos fracos. Os autores também 

encontraram que o fator de governança corporativa, criado e utilizado por eles na pesquisa, tem 

melhor contribuição para explicar o retorno dos ativos que os fatores de tamanho e de Book-to-

Market, conhecido como modelo de Fama e French. 

Praticamente todos os estudos desenvolvidos se baseiam em índices que procuram 

capturar a qualidade de governança das companhias conforme a adesão das mesmas às 

consideradas “melhores práticas de governança”, porém esses índices possuem sérias 

limitações (SILVEIRA, 2010). Nesse sentido, vale destacar que Wintoki et al. (2008) rebatem 

os resultados das pesquisas anteriores argumentando que elas não empregaram métodos 

econométricos adequados para lidar com a questão da endogeneidade da governança 

corporativa. Em sua pesquisa, eles mostraram que com a mesma amostra e empregando as 
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técnicas dos estudos anteriores e técnicas econométricas mais recentes, que seriam mais 

corretas, chegaram a resultados diferentes. Com a técnica dos estudos anteriores (efeitos fixos) 

encontraram os mesmos resultados, porém com a técnica mais recente e tida como melhor 

(método generalizado dos momentos sistêmicos e dinâmico) não encontram relação entre 

governança corporativa e desempenho.  

Dessa forma, eles concluem que a governança estaria mais para consequência do 

desempenho do que para sua causa. Corroborando a essas críticas, Bhagat et al. (2007) afirmam 

que os índices de governança usados nas pesquisas não possuem relação consistente com as 

medidas de desempenho das empresas. Eles ainda recomendam cautela aos investidores ao 

formarem carteiras de investimento avaliando a empresa com base em uma medida específica 

de governança. Portanto, mesmo após diversos trabalhos ao redor do mundo, Silveira (2010) 

afirma que ainda não existe um consenso sobre como a governança corporativa afeta o 

desempenho corporativo e o retorno das ações. A seguir será apresentada a metodologia da 

pesquisa. 

 

3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

A presente pesquisa pode ser classificada como quantitativo-descritiva, caracterizando-

se como um estudo de relações de variáveis. Ela busca descrever a relação entre variáveis num 

determinado momento sob uma precisão e um controle estatístico (LAKATOS; MARCONI, 

2010). A pesquisa teve como objetivo identificar se as ações das empresas com boas práticas 

de governança corporativa apresentam retornos melhores que as ações das demais empresas 

durante um período de crise.  

Para atingir ao objetivo proposto fez-se uso da técnica multivariada de análise de 

correspondência (ANACOR). Destaca-se que o uso da ANACOR para identificar relações de 

dependência entre governança corporativa e retorno dos ativos permite que a pesquisa não 

incorra em problemas econométricos como a endogeneidade e a causalidade reversa, que são 

encontrados em muitas pesquisas que se propõem a pesquisar o mesmo tema, conforme indica 

Silveira (2010). 

A ANACOR permite avaliar a relação de dependência entre as categorias de duas 

variáveis qualitativas através do teste de independência do qui-quadrado (χ²). Este teste 

relaciona as categorias das variáveis qualitativas numa tabela de contingência r x c, onde "r" é 

igual ao número de linhas e "c" é igual ao número de colunas. A partir desta tabela, o valor das 

frequências observadas para cada célula é comparado com o valor das frequências esperadas, 

de maneira que caso este valor seja discrepante, a estatística do qui-quadrado (χ²) irá rejeitar a 

hipótese nula do teste, indicando que há uma relação (dependência) entre as categorias das 

variáveis (FÁVERO et al., 2009; LEVINE et al., 2012).  

Portanto, inicialmente dever ser realizado o teste de independência do qui-quadrado (χ²). 

Caso seja identificada a relação de dependência, a ANACOR fornecerá um mapa perceptual 

onde é possível visualizar as categorias das variáveis que se associam pela proximidade dos 

pontos que representam estas categorias no mapa (FÁVERO et al., 2009). 

A respeito de possíveis problemas de acurácia do teste de independência do qui-

quadrado (χ²) na identificação das relações entre as variáveis, Levine et al. (2012) salientam 

que embora haja algumas controvérsias entre os estatísticos, caso nenhuma célula na tabela de 

contingência apresente frequência observada menor que 1 já é possível considerar como boa a 

acurácia do teste. O presente trabalho alcançou esta condição em todos os testes realizados. 

Para dar maior robustez aos resultados e comparar o período da crise com outros 

períodos, optou-se por analisar 3 períodos distintos. O primeiro período analisado, chamado de 

1° crescimento, ocorre entre os dias 30/09/2006 a 31/05/2008. O segundo período, onde se 

identificou a crise, ocorre entre os dias 31/05/2008 a 30/11/2008. O terceiro período, chamado 
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de 2° crescimento, ocorre entre os dias 30/11/2008 a 31/03/2010. O desempenho do 

IBOVESPA foi utilizado como proxy para identificar os três períodos, conforme figura 1.  
Figura 1 – Desempenho do IBOVESPA 

 
Fonte: Adaptado Thomson Reuters 

O objetivo de estudar esses três períodos distintos é observar uma possível diferença de 

escolha dos investidores entre as empresas com boas práticas de governança corporativa em 

períodos de crescimento e de crise. Esta segmentação em três períodos também permite 

observar se os dois períodos de crescimento (um antes e outro após a crise) possuem 

características distintas, ou seja, se a crise poderia ter alterado o comportamento do investidor.  

Como proxy para os retornos de cada ação, foi utilizado os retornos logarítmicos 

mensais, com ajuste de slip, inplit, dividendos e juros sobre o capital próprio coletados a partir 

da ferramenta Comdinheiro. Foram coletados os retornos das 100 ações de maior volume médio 

de negociação que possuíam cotações disponíveis em cada um dos três períodos analisados. 

Como proxy para os segmentos de governança corporativa da pesquisa foram utilizados 

os três níveis diferenciados de governança corporativa da BM&FBOVESPA (Nível 1, Nível 2 

e Novo Mercado), juntamente com o segmento Bolsa (tradicional), totalizando quatro 

segmentos distintos de governança corporativa. Essa abordagem já foi utilizada em outros 

trabalhos, como Sarlo Neto (2009), Dalmácio et al. (2013), dentre outros. 

Após a coleta da amostra, as ações foram classificadas pelos seus respectivos retornos 

em ordem crescente em cada um dos três períodos. Os retornos esperados que representassem 

os 30% mais baixos da distribuição foram nomeados de “retornos ruins”. Os retornos esperados 

que representassem os 30% mais altos da distribuição foram nomeados de “retornos bons”. Os 

retornos esperados das ações que ficaram nos 40% restantes entre os bons e os ruins foram 

nomeados de “retornos médios”. 

Embora o foco deste trabalho seja a relação dos retornos com a governança corporativa 

das empresas, adicionalmente, também foram analisadas as relações entre a governança 

corporativa e o risco dos ativos (medido pelo desvio-padrão dos retornos), e entre a governança 

corporativa e a liquidez (volume médio de negociação em cada período). Também foi utilizada 

a técnica multivariada de análise de correspondência (ANACOR) e a categorização do risco e 

da liquidez foi semelhante à feita para os retornos. Os 30% mais baixos da distribuição foram 

nomeados de “risco baixo” no caso da análise de risco, e “pouca liquidez” no caso da análise 

de liquidez. Os 30% mais altos da distribuição foram nomeados de “risco alto” no caso da 

análise de risco, e “alta liquidez” no caso da análise de liquidez. As ações que ficaram nos 40% 

de posição mediana das distribuições foram nomeadas de “risco médio” no caso da análise de 

risco, e “média liquidez” no caso da análise de liquidez. 

Para dar maior robustez ao resultados, também foram realizadas duas análises no que se 

refere às categorias da variável dos segmentos de governança corporativa. A primeira contava 

com os próprios segmentos de governança representando uma única categoria. Ou seja, quatro 

categorias representando os quatro segmentos de governança corporativa da BM&FBOVESPA, 
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são eles: Bolsa (tradicional); Nível 1 de governança corporativa; Nível 2 de governança 

corporativa e; Novo Mercado. 

A segunda análise contava com apenas três categorias, visto que foram unidas numa 

única categoria os segmentos Novo Mercado e Nível 2. Esta fusão dos dois segmentos foi 

realizada, visto que segundo Dalmácio et al. (2013), o Nível 2 de governança corporativa possui 

muitas similaridades com o segmento Novo Mercado. Sendo assim, estes segmentos foram 

agrupados numa única categoria oferecendo a oportunidade de uma segunda análise. No 

entanto, comparando as duas análises, a maioria dos resultados indicaram a existência de uma 

diferença muito grande entre os segmentos Novo Mercado e Nível 2. Foi observado que unir 

estas duas categorias não seria interessante porque estaríamos unindo empresas que embora 

fossem semelhantes no que se refere à estrutura de governança corporativa, apresentavam 

consideráveis diferenças em relação ao retorno, ao risco e à liquidez. Sendo assim, optou-se por 

apresentar e discutir apenas os resultados da primeira análise, que considerava cada segmento 

como uma única categoria da variável analisada. 

Embora a abordagem de categorizar variáveis métricas, como o retorno, por exemplo, 

tende a promover uma perda de qualidade informacional, esta abordagem oferecida pela técnica 

de análise de correspondência permite uma análise comparativa descritiva entre as proporções 

de ações de empresas de diferentes níveis de governança corporativa. Ou seja, permite avaliar, 

por exemplo, se a proporção de empresas do Novo Mercado que obtiveram bons retornos foi 

estatisticamente maior que a proporção de empresas do segmento Bolsa (tradicional) que 

obtiveram bons retornos. Sendo assim, não está se buscando uma relação de causalidade (ou 

explicação) de um fenômeno, mas apenas descrevendo o fenômeno. A essência da análise deste 

trabalho, portanto, é apenas descritiva e não explicativa. A seguir serão apresentados os 

resultados da pesquisa. 

 

4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

4.1 1° crescimento - 30/09/2006 a 31/05/2008. 

Retorno X Governança Corporativa: O teste de independência do qui-quadrado (χ²) foi 

significativo a 10% (p = 0,078). Este resultado indica que com um intervalo de confiança de 

90% podemos considerar que existe uma relação entre os diferentes segmentos de governança 

corporativa e os retornos que foram classificados como bons, médios e ruins. Para identificar 

qual foi essa relação devemos observar o mapa perceptual da figura 2. 
Figura 2 – Retorno X GC – 1° crescimento 

 
Notamos que as empresas do segmento Novo Mercado alcançaram mais retornos ruins 

que o esperado, ou seja, houve uma relação entre o segmento Novo Mercado e os retornos 
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considerados ruins. De maneira análoga, as empresas do segmento “Bolsa”, seguidas por 

aquelas do segmento “Nível 1”, estiveram relacionadas com retornos bons. Esses resultados 

corroboram os achados de Silva e Nobili (2011) indicando que no Brasil não há uma 

recompensa de retornos mais altos para investidores que preferirem ações com boas práticas de 

governança corporativa, visto que elas terão retornos esperados menores que ações como as do 

segmento Bolsa (tradicional), por exemplo. 

No que se refere à relação entre governança corporativa e risco no período do primeiro 

crescimento não foi encontrada uma relação significativa a 10% (p = 0,161). Dado que não foi 

encontrada uma relação a partir do teste de independência do qui-quadrado (χ²) não é necessário 

realizar a ANACOR. Portanto, sempre que a relação de dependência não for encontrada não 

será apresentado o mapa perceptual. Poderia se imaginar que ao menos as ações do segmento 

Novo Mercado tivessem uma volatilidade menor nos preços, indicando um menor risco, no 

entanto, os resultados não confirmaram esta expectativa indicando que não há relação 

significativa entre o risco (medido pelo desvio-padrão dos retornos) e os diferentes segmentos 

de governança corporativa da BM&FBOVESPA. 

No entanto, foi encontrada uma relação significativa a 5% entre governança corporativa 

e liquidez (p = 0,018). As relações são liquidez alta com Nível 1, liquidez baixa com Bolsa e 

Novo Mercado com liquidez média. O segmento Nível 2 não apresentou uma relação de 

dependência com nenhuma das categorias de liquidez, conforme indica a figura 3. 
Figura 3– Liquidez X GC – 1° crescimento 

 
Podemos concluir que as empresas do segmento Nível 1 tiveram, proporcionalmente, os 

melhores resultados no período nomeado como primeiro crescimento, pois apresentaram uma 

proporção maior de retornos altos e também uma alta liquidez dos seus ativos. Vale destacar 

que a análise de correspondência não é impactada pela magnitude dos valores em escala dos 

retornos, do risco e da liquidez dos ativos, visto que estes valores foram categorizados. 

 

4.2 Crise - 31/05/2008 a 30/11/2008. 

Retorno X Governança Corporativa: O teste de independência do qui-quadrado (χ²) não 

foi significativo a 10% (p = 0,738). Este resultado indica que não podemos considerar que existe 

uma relação entre os diferentes segmentos de governança corporativa e os retornos que foram 

classificados como bons, médios e ruins no período da crise. Podemos dizer que o preço das 

ações caiu sem que o segmento de governança corporativa pudesse ter impactado de alguma 

forma nessa queda. Poderia se imaginar que na crise as ações do segmento Novo Mercado 

tivessem uma blindagem (menor queda) em relação aos demais segmentos, no entanto, os 
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resultados não confirmaram esta expectativa, corroborando com os achados de Leal e Bortolon 

(2009) e Alberton e Moletta (2011).  

No que se refere à relação entre governança corporativa e risco no período da crise foi 

encontrada uma relação significativa a 5% (p = 0,035). O segmento Novo Mercado conteve as 

ações que apresentaram maior volatilidade nos preços, enquanto que o segmento Nível 1 

conteve as ações de menor volatilidade. O segmento Bolsa esteve relacionado com as ações de 

volatilidade média, enquanto que o segmento Nível 2 não apresentou relação de dependência 

com nenhuma das categorias da variável risco. Estas relações podem ser visualizadas na figura 

4. 
Figura 4 – Risco X GC – Crise 

 
Não foi encontrada uma relação significativa a 10% entre governança corporativa e 

liquidez (p = 0,144). Este resultado indica que não podemos considerar que exista uma relação 

entre os diferentes segmentos de governança corporativa e as classificações de liquidez 

propostas. Conclui-se que novamente os ativos que compõem o segmento Nível 1 tiveram, 

proporcionalmente, um melhor desempenho. Embora não se possa afirmar que eles tiveram os 

melhores retornos, podemos afirmar, a partir dos resultados, que eles foram os ativos com 

menor volatilidade durante a crise. Os resultados, no entanto, não indicam alguma relação de 

dependência entre os segmentos de governança corporativa e a liquidez dos ativos durante a 

crise. 

 

4.3 2° Crescimento - 30/11/2008 a 31/03/2010. 

Retorno X Governança Corporativa: O teste de independência do qui-quadrado (χ²) foi 

significativo a 5% (p = 0,028). Este resultado indica que com um intervalo de confiança de 95% 

podemos considerar que exista uma relação entre os diferentes segmentos de governança 

corporativa e os retornos que foram classificados como bons, médios e ruins. Para identificar 

essa relação devemos observar o mapa perceptual da figura 5.  
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Figura 5 – Retorno X GC – 2° Crescimento 

 
Neste período de crescimento após a crise, ao contrário do período anterior à crise, as 

ações do segmento Novo Mercado apresentaram uma proporção maior de bons retornos que o 

esperado, indicando, portanto, uma relação entre o segmento Novo Mercado e os bons retornos. 

Também contrariando o período anterior à crise, no crescimento após a crise as ações do 

segmento Bolsa estiveram relacionadas com os retornos ruins. Esta relação seria semelhante 

com os achados de outras pesquisas no mercado brasileiro, como Carvalhal da Silva e Leal 

(2003) e Silveira, Barros e Famá (2006). 

Embora o foco deste estudo seja descritivo, propomos duas explicações para esses 

resultados que podem ser averiguadas em pesquisas posteriores. A primeira é a possibilidade 

de que a crise tenha alterado o comportamento do investidor. Dessa forma, antes da crise os 

investidores não premiavam as ações com boas práticas de governança corporativa com 

retornos maiores. Porém, após a crise, os investidores passaram a considerar as empresas com 

boas práticas de governança corporativa como bons investimentos para o seu capital, 

preferindo-as em detrimento das empresas do segmento Bolsa (tradicional). 

Uma segunda interpretação para este resultado é o fato de que durante a crise as 

empresas do segmento Novo Mercado foram as que mais oscilaram, portanto, é possível que 

tenham sido as que sofreram as maiores quedas. Sendo assim, durante o período de recuperação 

após a crise era esperado que elas obtivessem um retorno maior que as empresas dos demais 

segmentos, fato que ocorreu. No entanto, a partir desta perspectiva, também era esperado que 

o segmento Novo Mercado apresentasse novamente uma alta volatilidade nos ativos que 

compõe, no entanto, não é isto que ocorre, ou seja, a diferença é significativa para os retornos, 

mas não para o risco. No período do segundo crescimento não é encontrado uma relação 

significativa entre os diferentes segmentos de governança corporativa e o risco e a liquidez dos 

ativos. Portanto, a primeira possível explicação parece fazer mais sentido que a segundo e, 

assim, é provável que a crise tenha motivado uma mudança no comportamento do investidor, 

fazendo com que este privilegiasse as ações com melhores práticas de governança corporativa. 

 

5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 
Esta pesquisa teve como objetivo identificar se as ações das empresas com boas práticas 

de governança corporativa apresentam retornos melhores que as ações das demais empresas 

durante um período de crise. Para atingir ao objetivo proposto fez-se uso da técnica multivariada 
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de análise de correspondência (ANACOR). Para dar maior robustez aos resultados e comparar 

o período da crise com outros períodos, optou-se por analisar 3 períodos distintos: antes, durante 

e após a crise. 

Conclui-se que antes da crise as empresas do segmento de governança corporativa Novo 

Mercado estavam, proporcionalmente, relacionadas com retornos menores que as empresas do 

segmento Bolsa (tradicional), corroborando com os achados de Carvalhal e Nobili (2011) e de 

acordo com a Teoria da Agência. No entanto, durante a crise não houve relação entre os 

segmentos de governança corporativa e os retornos dos ativos, indicando que a governança 

corporativa não foi capaz exercer uma “blindagem” às ações contra os efeitos da crise, 

corroborando com os achados de Leal e Bortolon (2009) e Alberton e Moletta (2011). Após a 

crise, no entanto, encontrou-se uma relação de dependência entre o segmento Novo Mercado 

com os melhores retornos do período e do segmento Bolsa (tradicional) com os piores retornos 

do período, resultado semelhante aos encontrados por Carvalhal da Silva e Leal (2003) e 

Silveira, Barros e Famá (2006). Acredita-se que é possível que a crise de 2008 tenha alterado o 

comportamento do investidor, fazendo com que este passasse a valorizar mais as empresas com 

boas práticas de governança corporativa após o período da crise. 

Como limitações deste estudo, destaca-se que a utilização de uma única técnica 

estatística multivariada para descrever um fenômeno acaba por se muito limitada e, além disso, 

como a ANACOR necessita que variáveis métricas, como os retornos dos ativos, sejam 

categorizadas, tem-se consequentemente uma perda de qualidade informacional. No entanto, 

acredita-se que para o objetivo proposto pela pesquisa, a técnica multivariada de análise de 

correspondência foi satisfatória. 

Para pesquisas futuras sugere-se uma investigação sobre porque os retornos dos ativos 

do segmento Novo Mercado eram, proporcionalmente, estatisticamente menores que os 

retornos dos ativos do segmento Bolsa (tradicional) antes da crise, porém essa relação se 

inverteu após a crise. Será que um dos possíveis efeitos da crise no mercado acionário brasileiro 

é uma maior valorização, por parte dos investidores, das ações com boas práticas de governança 

corporativa em relação ao segmento Bolsa (tradicional) quando comparada com o período 

anterior à crise? Espera-se que novas pesquisas busquem respostas ao questionamento proposto. 
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