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RESUMO 

A governança corporativa ocupa papel decisivo no gerenciamento e alinhamento dos 

interesses entre as diversas partes relacionadas às companhias, a fim de alcançar maior 

eficiência e melhores resultados para as empresas. Nesta perspectiva, estudos destacam a 

importância dos mecanismos de governança para o bom desempenho das entidades, mas 

encontram limitações em apresentar de maneira mais objetiva o impacto destas práticas de 

governança para a eficiência das entidades. Deste modo, a proposta deste artigo foi analisar 

quais as relações existentes no mercado brasileiro de ações entre governança corporativa e 

eficiência técnica das companhias. Foram utilizados dados do período 2010 a 2015 

disponíveis na base do Economática® para uma amostra de 67 empresas listadas na 

BM&FBOVESPA. E, fazendo-se uso da regressão Tobit com dados em painel, relacionou-se 

a eficiência das companhias em gerar receitas operacionais, mensurada pelo modelo SBM 

(Slack-Based Measure) da Análise Envoltória de Dados, com um indicador de governança 

corporativa. Os resultados sinalizaram para uma relação positiva e significante entre 

eficiência e ROA. Mas, apresentaram relação negativa com o Índice de Governança 

Corporativa. Estes achados corroboram estudos anteriores que não identificaram associação 

entre eficiência técnica e alguns mecanismos de governança. Portanto, este pesquisa vem 

contribuir com novos aspectos metodológicos que ampliam as discussões em torno da 

governança corporativa e desempenho das firmas.  

 

Palavras-chave: Conflito de interesses; Governança Corporativa; Eficiência. 

 

Área Temática: Mercado Financeiro, de Crédito e de Capitais (MFC). 

 

1 INTRODUÇÃO 

Estudos e pesquisas sobre a estrutura organizacional se devem à gestão de conflitos 

internos e externos às entidades. Aliadas a estes embates, as constantes pressões exercidas 
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pelos componentes de mercado fazem com que a alta administração das empresas tenha 

dificuldades em tomar decisões que alinhem os objetivos da entidade aos interesses de todas 

as partes relacionadas à firma. Nesse sentido, a governança corporativa ocupa papel decisivo 

na gestão destes conflitos, sobretudo diante dos diversos casos de fraudes e ingerências 

contábeis ocorridas nas últimas décadas, com reflexos na eficiência de alocação de recursos e 

nos resultados operacionais dessas companhias. 

A governança corporativa pode ser conceituada como um conjunto de mecanismos, 

internos e externos, de incentivo e controle que objetiva maximizar o retorno dos 

fornecedores de recursos em relação ao que estes investiram (Silveira, 2004). Está 

relacionada com toda a malha de operações das empresas, incluindo a gestão dos conflitos 

externos e internos que surgem, da incapacidade de gestão individual das firmas. Há, portanto, 

um ponto em que a estrutura da empresa torna-se muito extensa, resultando em conflitos e 

pressões tão numerosos que uma pessoa sozinha dificilmente seria capaz de administrá-los.  

Para Jensen e Meckling (1976), os conflitos entre as partes contratuais podem ser 

explicados pela Teoria da Agência, onde o detentor do capital (denominado principal) delega 

poderes a um ou mais terceiros (denominados agentes) para que estes ajam em benefício 

daqueles detentores de capital. Entretanto, a depender de como ocorram essas relações, os 

agentes podem tomar decisões buscando satisfazer seus próprios benefícios ou de outrem, 

maximizando seus ganhos em detrimento da melhor opção para a empresa ou para os 

principais. Hill e Jones (1992), com base na teoria dos stakeholders, voltam-se para o 

comportamento organizacional e o gerenciamento de conflitos entre as demais partes 

integrantes da firma. Buscam compreender a postura organizacional que beneficia a empresa 

como um todo. 

Seja pelo conflito de agência ou através da teoria dos stakeholders, a governança 

corporativa tem como finalidade reduzir a assimetria informacional e minimizar esses 

conflitos (Shleifer & Vishny, 1997), buscando proteger a firma das pressões externas e 

alinhando os interesses das partes internas com o propósito de extrair todo o potencial da 

entidade a fim de majorar seus resultados. Nesta perspectiva, diversos estudos têm destacando 

a importância dos mecanismos de governança corporativa sobre o desempenho das empresas. 

No entanto, não apresentam de maneira conclusiva os impactos que a adoções de tais práticas 

acarretam nos resultados das empresas.  

Gompers, Ishii e Metric (2003) observaram, em dados da época de 90, forte relação 

entre governança corporativa e o retorno das ações.  Bhagat e Bolton (2008) interpretaram 

essas evidências sob a perspectiva de que os achados se devem aos fatores amostrais 

específicos de um período, que podem não ser verdadeiros para outros lapsos temporais, 

considerando, ainda, que a relação de casualidade pode ter apresentado endogeneidade e só 

poderia ser capturada por modelos econométricos mais sofisticados. 

Nos anos 2000, após as modificações nos mecanismos de governança corporativa em 

respostas aos escândalos financeiros na Enron, WorldCom, Tyco, Global Crossing  (Brown & 

Caylor, 2009; Chhaochharia & Grinstein, 2007; Hart, 2009), estudos que relacionam a 

governança corporativa ao desempenho da companhia tem encontrado resultados divergentes. 

Chhaochharia e Grinstein (2007) constataram que essas novas regras trouxeram significativos 

efeitos sobre o valor das empresas. Mas, Core, Guay e Rusticus (2006) apontaram evidências 

de que empresas com forte proteção aos acionistas possuem menor desempenho operacional, 

não confirmando a hipótese de que mais proteção ao acionista implica em futuros retornos 

anormais. Bhagat e Bolton (2008) também não observaram relação entre governança 

corporativa e desempenho futuro do mercado de ações. 



    

 

 

 

Em relação ao desempenho operacional, há evidências de que a estrutura do Conselho 

de Administração tem impacto positivo sobre a eficiência técnica da firma (Bozec & Dia, 

2007; García-Sánchez, 2010), embora Bhagat & Black (1999) apresentem indícios de que 

existe uma correlação negativa entre independência do conselho de administração e 

desempenho. Já Brennan e Solomon  (2008) verificaram que o índice de eficiência das 

companhias do setor farmacêutico, medido pela Data Envelopment Analysis (DEA), está 

relacionado às escolhas estratégicas feitas pela alta administração da empresa. Huang, Hsiao e 

Lai (2007) identificaram relações entre governança corporativa e performance nas empresas 

chinesas de seguro de vida medida pela DEA.  

Nanka-Bruce (2011) usou a eficiência técnica para mensurar o impacto dos 

mecanismos internos de governança corporativa sobre a performance das empresas de 

diferentes países. Concluiu que, nos momentos em que há baixo desempenho, os acionistas 

tendem a escolher um Conselho de Administração sem vínculos internos à empresa. Nesse 

sentido, Bozec e Dia (2007) observaram que tamanho e independência do conselho das 

empresas canadenses são positivamente correlacionados com a eficiência técnica das 

companhias somente quando as entidades controladas pelo poder público estão sujeitas à 

concorrência de mercado, ou seja, a concorrência de mercado parece ser uma precondição 

para a efetividade dos Conselhos de Administração. 

No mercado brasileiro de ações, Peixoto, Ferreira, Lopes e Fagundes (2011) 

verificaram que os mecanismos de governança corporativa influenciam positivamente a 

eficiência dos negócios, mas não na magnitude esperada. Macedo e Corrar (2012) corroboram 

observando que as empresas que adotaram os níveis diferenciados de governança corporativa 

da BM&FBOVESPA apresentaram, parcialmente, indicações de superioridade em seu 

desempenho. Sonza e Kloeckner (2014) verificaram que remunerações de executivos, 

participação acionária e escolha de opções como remuneração destes executivos são variáveis 

que influenciam positivamente a eficiência técnica das companhias. Assim como turnover, 

número de conselheiros independentes e idade dos membros do conselho de administração 

afetam positivamente a eficiência das empresas. 

Embora esses trabalhos apresentem relevante contribuição para a literatura da 

governança corporativa, trazendo resultados empiricamente consistentes que sinalizam para a 

confirmação da hipótese de que melhor governança influencia no desempenho da empresa, 

ainda existem lacunas conceituais e empíricas que podem ser exploradas. Isso porque nestes 

trabalhos utilizou-se a eficiência das empresas calculada a partir da metodologia clássica 

proposta por Charnes, Cooper e Rhodes  (1978). Todavia, Tone (2001) argumenta que esse 

método traz algumas desvantagens para as unidades avaliadas já que, na definição da 

eficiência, pode-se negligenciar o excesso de input ou as possibilidades de folgas (slacks) nas 

variáveis de output.  

Assim, Tone (2001) propõe que na análise da eficiência seja levado em consideração 

esses fatores para não subestimar o índice de eficiência da unidade tomadora de decisão e não 

definir uma medida de eficiência completa. Nesse contexto, percebe-se que uma mudança na 

metodologia de mensuração da eficiência pode modificar as relações entre eficiência e 

governança. Com isso, surge o seguinte problema de pesquisa: quais as relações existentes 

no mercado brasileiro de ações entre governança corporativa e eficiência técnica das 

companhias?  
Buscando responder ao problema de pesquisa proposto, este estudo teve como objetivo 

investigar, no mercado brasileiro de ações, as relações existentes entre governança corporativa 

e eficiência técnica das companhias. Utilizando o modelo SBM (Slack-Based Measure) de 

Análise Envoltória de Dados desenvolvido por Tone (2001), buscou-se contribuir com uma 



    

 

 

 

métrica alternativa de análise de eficiência técnica, associada à governança corporativa, que 

fundamentasse empiricamente as hipóteses já existentes sobre essa relação. 

Com isso, o estudo tornou-se relevante na medida em que apresentou uma abordagem 

que associou governança corporativa e eficiência das companhias sob uma perspectiva 

longitudinal, usando uma abordagem não paramétrica que dispensa o conhecimento prévio 

das associações existentes entre as variáveis.  Assim, buscou-se complementar as pesquisas já 

existentes testando a hipótese de que as empresas que adotaram as melhores práticas de 

governança corporativa apresentaram maior nível de eficiência técnica ao longo do tempo, 

contribuindo com o debate acadêmico sobre governança corporativa ao apresentando novas 

evidências.   

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 Teoria da Agência e Conflito de Interesses 

Há décadas estudos buscam identificar e compreender os fatores que determinam ou 

influenciam o comportamento entre as partes dos diversos ambientes organizacionais. Uma 

das teorias de papel central nesse contexto é a Teoria da Agência proposta por Jensen e 

Meckling (1976). Para os autores, em uma relação na qual uma ou mais pessoas (principais) 

estabelecem uma relação de prestação de serviço com outrem (agente), provavelmente haverá 

delegação de parte do poder de decisão dos principais para o agente. Considerando que ambas 

as partes procurarão maximizar seus ganhos, é de se esperar que haja divergência entre o 

comportamento do agente e as ações que o principal espera deste agente.  

A partir desta relação, uma série de possibilidades surge como consequência do 

contexto comportamental das partes. O principal, na posição de controlador e detentor do 

poder e do capital, buscará impor limites e metas ao agente no intuito de reduzir as 

possiblidades de escolhas deste agente, direcionando-o de acordo com os interesses do 

principal ou, pelo menos, tentando alinhar os interesses de ambos. Levando em consideração 

que dificilmente um contrato ou acordo poderá abarcar todas as situações conflitantes entre as 

partes, percebe-se que, destacadamente para o principal, estabilizar esta relação incorrerá em 

custos que seriam desnecessários caso houvesse a certeza do agente buscar maximizar não os 

seus próprios ganhos, mas sim o de seu empregador, ou seja, do principal, incorrendo em 

custos desnecessários. 

Para Jensen e Meckling (1976), esta possibilidade da ação em benefício próprio por 

parte do agente é chamada de risco moral. Os riscos morais são, portanto, provenientes do 

interesse individual dos agentes, que acabam omitindo informações aos principais em 

benefício próprio. Podem ser considerados, segundo Hendriksen e Breda (1999), 

consequência de uma ação tomada pelo administrador que possui um conjunto divergente de 

preferências ou necessidades. Já para Meyer, Milgrom e Roberts (1992), risco moral é 

consequência da dificuldade de observar se as ações de determinado agente estão alinhadas 

com o esperado pelo principal, incentivando aquele a agir em benefício próprio, gerando 

custos para a parte controladora da relação. 

Esta relação de agência entre os executores das diretrizes da entidade e as pessoas que 

efetivamente aplicaram capital nela está intimamente relacionada com a governança 

corporativa nas empresas. A governança trata do relacionamento entre as partes componentes 

ou interessadas nas atividades da entidade, tais como sócios, conselho de administração, 

diretores, órgãos governamentais de controle e fiscalização, dentre outros. Esta “malha” de 

relacionamentos é gerenciada e monitorada pela governança corporativa. 

Quanto menos concentrado for o grupo detentor do poder de decisão, mais os gestores 

da entidade assumirão as responsabilidades e agirão de acordo com suas convicções e 



    

 

 

 

interesses. A consequência natural para a dispersão do capital é, na prática, a impossibilidade 

de se impor qualquer vontade dos principais. Antigamente percebia-se que a pulverização do 

capital enfraquecia os detentores do capital, mas percebe-se em tempos atuais que estes 

minoritários possuem uma tendência de se organizarem em grupos, harmonizando suas ideias 

e oferecendo maiores pressões aos agentes.  

Em linhas gerais, o conflito de agência decorre do comportamento oportunista 

maximizador de interesses individuais. No ambiente societário, esta relação aumenta à medida 

em que há maior número de gestores, bem como mais detentores de capital. Uma equipe 

gerencial maior significa mais pessoas com interesses próprios, agindo de modo a maximizá-

los e, por conseguinte, reduzindo os benefícios dos principais. Importante salientar que torna-

se muito mais difícil para os agentes terem uma conduta oportunista se não há assimetria 

informacional entre as partes. O principal, na maioria dos casos, tem dificuldade de observar a 

gestão cotidiana da entidade, restando assumir que o gestor buscará sempre o que é melhor 

para a empresa e não para si ou, caso contrário, monitorando-o. A governança corporativa é 

fortemente influenciada por este conflito de agência, pois será estruturada de acordo com as 

influências desta malha de interesses. Os sistemas de controle e monitoramento, por exemplo, 

poderão ter um foco propositalmente distorcido, possibilitando aos agentes uma ação 

imperceptível aos olhos dos principais. 

Consonante à Teoria da Agência, o conflito de interesses nas empresas também pode 

ser observado em outras linha teóricas, como a Teoria dos Stakeholders de Freeman (1984). 

Notadamente, Freeman coloca a firma como um meio que deve objetivar a realização dos 

interesses dos stakeholders, que são definidos como grupos ou indivíduos que podem afetar 

ou serem afetados pela firma. Dentre estes, então, naturalmente estão os acionistas, que até 

então eram vistos como os “únicos” a quem a firma deveria atender os interesses. Nesta visão 

mais abrangente, o autor sugere um modelo de gestão baseado não apenas na solução dos 

problemas dos acionistas, mas sim levando em consideração todos os stakeholders e suas 

demandas relativas à empresa. 

Todavia, os gestores das empresas precisam saber quais partes do mercado e da firma 

deveriam ser “priorizadas”. Acontece que o próprio conceito de stakeholders é naturalmente 

amplo e parece variar de acordo com cada firma. Para Post, Preston e Sachs (2002), os 

stakeholders são “indivíduos ou ‘comissões’ que contribuem, voluntária ou 

involuntariamente, para a capacidade de criação de riqueza e atividades, das quais são 

potenciais beneficiários e/ou detentores de riscos”, definição esta que corrobora o 

entendimento anteriormente citado, de que não há uma definição pronta de quem são os 

stakeholders das firmas, mas sim que deve-se ter o conceito amplo para, caso a caso, 

identificar os potenciais beneficiários das ações da firma. 

A teoria em tela pode ser dividida em duas vertentes: a normativa e a instrumental. 

Para Letza, Sun e Kikbride (2004), as origens da vertente normativa remetem ao conceito 

social de corporação, desenvolvida no fim do século 19, que a conceitua como uma 

associação pública constituída através de processos políticos e legais e, como entidade social, 

atua em prol de objetivos coletivos e obrigações públicas. Nesta linha, Sulivan e Conlon 

(1997) enquadram o conceito da teoria normativa dos stakeholders nos valores fundamentais 

e morais dos direitos humanos, onde o “nível de utilidade” não é medido pela riqueza 

individual, mas sim pela contribuição dada à sociedade, promovendo o bem-estar coletivo. 

A vertente instrumental da teoria é também conhecida como “modelo pluralista” de 

governança corporativa, de acordo com Letza et al (2004). Característica comum entre a 

instrumental e a normativa é o atendimento, pela firma, de múltiplos interesses em detrimento 

de interesses individuais. Todavia, neste caso, haverá uma busca da entidade pela eficiência, 



    

 

 

 

lucratividade, competitividade e sucesso econômico e financeiro. Nesta ótica, aqueles que 

aplicarem capital na firma ou contribuírem com outros investimentos ou assumindo riscos 

deverão participar das decisões da companhia no intuito de alcançar a eficiência corporativa. 

Logo, por este ponto de vista, ser um stakeholder não é algo com um fim em si mesmo, mas 

representa um meio de contribuir para que a firma alcance seus objetivos, beneficiando a 

todos. 

Ressalte-se que apesar das teorias aqui tratadas não terem surgido nos últimos 

(recentes) anos, o conflito de agência e sua relação com a governança corporativa são temas 

muito atuais, pois o mesmo comportamento de décadas passadas pode ser percebido hoje, 

mitigado, é verdade, pelas tentativas de redução da assimetria informacional entre as partes e 

por uma maior interação entre os detentores de capital. Por fim, resta o entendimento de que a 

governança corporativa é fundamental para a gestão dos conflitos de interesses de modo que, 

sem ela, o mundo corporativo dificilmente seria como conhecemos hoje, se é que estes 

conflitos não seriam capazes de fragilizar a continuidade das sociedades por ações a ponto de 

arruiná-las.  

 

2.2 Governança Corporativa no Brasil e Desempenho das Firmas 

Para Su e He (2012), a governança corporativa é um conjunto de costumes, políticas e 

regas projetadas para reduzir ou eliminar o conflito entre principal e agente que surge da 

segregação entre a propriedade e o controle em uma companhia. Já para Letza (2002), a 

governança corporativa são os arranjos institucionais que compreendem a relação entre vários 

atores econômicos e outras corporações que podem direta ou indiretamente influenciar a 

entidade gerida, tais como shareholders, diretores/gestores, empregados, credores, 

fornecedores, clientes, comunidades locais, o governo e a sociedade. 

Perceba-se que os conceitos mostram duas possíveis abordagens da governança 

corporativa em seu conceito amplo, sem considerar ainda as peculiaridades de cada mercado e 

de cada entidade. A governança pode ser uma forma de controlar e gerir os contratos e os 

interesses entre as partes componentes da firma, em uma visão mais interna, bem como 

também pode se voltar para o contexto externo no qual a entidade está inserida, gerenciando 

as pressões exercidas pelos interessados na gestão da empresa. 

Voltando-nos para o mercado nacional, para Silveira (2006), o modelo brasileiro de 

governança apresenta características de i) alta concentração das ações com direito a voto 

(ações ordinárias); ii) Alto nível de utilização de ações sem direito a voto (ações 

preferenciais); iii) Presença de empresas controladas por famílias ou por pequenos grupos de 

investidores; iv) Baixo reconhecimento dos interesses dos acionistas minoritários, 

prevalecendo interesses dos grupos controladores; v) Acionistas minoritários pouco ativos; vi) 

Alta sobreposição entre propriedade e gestão. Ainda para o autor, a concentração das ações 

ordinárias é uma peculiaridade das empresas brasileiras, com ausência quase total de 

empresas com estruturas de propriedade pulverizadas. 

Especificamente para o nível diferenciado de governança (Novo Mercado), Denardin 

(2007) elenca características das companhias nacionais, sendo boa parte delas alinhadas ao 

exposto anteriormente por Silveira. São elas: i) alta concentração de ações com direito a voto 

(ações ordinárias); ii) alto índice de emissão de ações sem direito a voto (ações preferenciais); 

iii) acionistas minoritários pouco ativos; iv) alta sobreposição entre propriedade e gestão; v) 

as funções do conselho e da diretoria não são claramente segregadas; vi) os componentes do 

conselho geralmente estão por “confiança” e não por capacidade técnica, dentre outros. 

Como já visto anteriormente, esta concentração de controle nas mãos de pequenos 

grupos certamente impactará na forma como a empresa é gerida, sendo esta uma das grandes 



    

 

 

 

preocupações da governança corporativa. Para Leal, Silva e Valadares (2002), a emissão de 

ações preferenciais é outra característica brasileira, sendo a forma encontrada pelos grupos 

controladores de captar recursos, diluir a propriedade e ainda conseguir manter o controle. 

Para Silveira (2006), a concentração de capital na mão de poucos nem sempre será 

necessariamente um problema. Quando este acionista controlador mostra-se um eficaz 

monitor dos gestores da companhia em razão de ter muitos recursos nela alocados, este 

acabará contribuindo para a gestão da entidade como um todo. 

Todavia, ainda para o autor, o que ocorre no Brasil é uma combinação entre muito 

poder e baixa alocação de recursos próprios na empresa. Com isso, o que se observa é que há 

acionistas minoritários exercendo controle, sendo esta uma combinação perigosa a ser 

observada pela governança, uma vez que com baixa aplicação de recursos, este controlador 

terá “menos a perder” do que nos casos de acionistas que injetam imensas quantidades de 

recursos nas empresas. 

Considerando o conflito de interesses externado até então, percebe-se que a 

governança corporativa desempenha papel de extrema importância na gestão destes conflitos, 

minimizando os “danos” potenciais às entidades. Evidentemente, a governança não se limita 

somente a estes aspectos, uma vez que gerencia a entidade como um todo. Seria possível, 

então, atrelar a boa governança corporativa à um bom desempenho das firmas? 

Especificamente para o mercado acionário, a elevação dos preços das ações acarreta 

um maior valor de mercado para a firma, o que, de certa forma, pode ser considerado como 

medida de bom desempenho. Os estudos de Carvalho (2003) e de Lameira e Ness Júnior 

(2007) apontam que boas práticas de governança aumentam o valor de mercado das 

companhias e, ainda, que a migração para o nível diferenciado de governança, o Novo 

Mercado, também eleva o valor das ações das empresas e, por consequência, seu valor de 

mercado. Ora, vale destacar que, se a migração para um nível em que “melhores práticas” de 

governança são adotadas estimula a elevação do valor de mercado, então uma melhor 

qualidade da governança nas empresas é positivamente observada pelo mercado e, ainda, é 

uma evidência de que há uma relação entre desempenho e governança. 

Diferentemente do desempenho analisado pelo valor de mercado, a forma como as 

empresas gerem seus recursos possibilita à governança corporativa participar ativamente da 

eficiência nas entidades. Naturalmente, quanto melhor for a “saúde” da governança em uma 

empresa, menores tenderão a ser seus conflitos internos e melhor tenderá a ser sua resistência 

às pressões externas, restando um ambiente menos conflituoso e mais propício para o 

desenvolvimento de estratégias de melhor utilização de seus recursos. Para Chiavenato 

(2003), ser eficiente é diferente de ser eficaz. Enquanto este é o alcance dos resultados, aquele 

representa uma melhor utilização dos recursos nesse processo. 

Trabalhos como o de Silveira (2006), e Silva (2004) são exemplos de pesquisas 

científicas que buscaram identificar uma relação empírica entre a governança corporativa e o 

desempenho das empresas. Os indicadores deste desempenho passam normalmente por 

números contábeis ou por métodos econométricos de análise de ações. Entretanto, há uma 

corrente alternativa de medição destes desempenhos através de análises não paramétricas. 

Este tipo de análise pode comparar, por exemplo, a rentabilidade – que depende de vários 

fatores incontroláveis pela firma, sendo uma medida duvidosa de desempenho – por possuir 

uma curva de produção predefinida, sendo a fronteira de produção embasada apenas nos 

inputs e nos outputs escolhidos. Pela análise não paramétrica, todas as observações podem ser 

observadas em relação à sua posição na curva de produção por meios, principalmente, 

matemáticos. 



    

 

 

 

A medida de desempenho, portanto, resume-se a um único indicador que concentra 

todos os fatores externos influentes neste desempenho, facilitando a visualização do grau de 

eficiência de cada ponto observado, bem como se este ponto está acima, abaixo ou na 

fronteira eficiente de produção. Esta abordagem não paramétrica “alternativa” pode ser 

realizada, dentre outros métodos, pela Data Envelopment Analysis (DEA), metodologia 

escolhida por estes autores para obter o nível de eficiência das empresas objeto de estudo. 

 

3 METODOLOGIA 

Para analisar a relação entre os mecanismos de governança corporativa e a eficiência 

das empresas que negociam ações no mercado brasileiro, realizou-se uma pesquisa teórico-

empírica de natureza descritiva e abordagem quantitativa, com as empresas listadas na 

BM&FBOVESPA. Após um levantamento bibliográfico e documental relacionando 

eficiência técnica e governança corporativa, foram coletados dados referentes a 386 empresas 

que negociaram ações no mercado brasileiro no período 2010 a 2015. Escolheu-se esse 

recorte temporal tendo em vista a completa adoção da contabilidade brasileira, a partir de 

2010, às Normas Internacionais de Contabilidade (IFRS). Com isso, buscou-se maior 

uniformidade na amostra, eliminando os possíveis vieses causados pela divergência de 

mensuração e divulgação das informações contábeis. 

Também foram feitos ajustes na amostra para primar tanto pela comparabilidade dos 

dados quanto pela uniformidade das unidades avaliadas. Sendo assim, foram excluídas as 

empresas com patrimônio líquido negativo, tendo em vista a limitação da metodologia da 

Análise Envoltória de Dados não aceitar a inserção de informações com valores menores que 

zero. Também não foram pesquisadas as empresas consideradas instituições financeiras, visto 

que a maior parte delas apresenta estrutura de capital altamente alavancada. Isso poderia 

distorcer as considerações e análises do desempenho das companhias, comprometendo a 

comparabilidade dos resultados obtidos.  Assim, a amostra que inicialmente seria utilizada na 

pesquisa fora composta por 204 empresas que disponibilizara as informações necessárias para 

realização do estudo.  

No entanto, devido a coleta dos dados que compunham o índice de governança 

corporativa utilizado neste estudo terem sido feita manualmente em cada sitio da empresa ou 

no respectivo formulário de referência, para o ano 2010 a 2015 (4080 observações-ano) e não 

havendo disponibilidade temporal suficiente para obter as informações necessárias, escolheu-

se dentre as 204 empresas selecionadas uma amostra aleatória constituída por 67 empresas.  

Para a aplicação da metodologia Data Envelopment Analysis (DEA), os dados de 

inputs e outputs foram coletados do banco de dados da Economática®. As demais informações 

necessárias para estabelecer um índice de governança corporativa foram extraídas dos 

Formulários de Referências disponibilizados pelas companhias ou no sítio da Comissão de 

Valores Mobiliários (CVM) e, quando necessária, dos sítios das respectivas empresas. Com 

isso, elaborou-se uma base de dados para operacionalizar os modelos propostos neste estudo.  

Para melhor estruturar o desenvolvimento da pesquisa, dividiu-se o trabalho em três 

estágios. Inicialmente, fez-se uma aplicação do modelo DEA com o objetivo de definir o 

desempenho operacional das companhias. Embora um grande número de pesquisa tenha como 

objetivo uma relação empírica entre governança corporativa e desempenho, utilizando 

indicadores contábeis e de análise de ações (Ferreira, Santos, Lopes, Nazareth, & Fonseca, 

2013), esta pesquisa utilizou uma medida alternativa de desempenho operacional baseada no 

conceito de eficiência técnica apresentado por Farrell (1957). Portanto, o desempenho das 

empresas foi quantificado utilizando um indicador de eficiência técnica relativa que mediu a 

capacidade de a empresa transforma os diversos insumos em receitas operacionais líquidas.  



    

 

 

 

No segundo momento da pesquisa, utilizou-se a metodologia apresentada por Silveira 

(2004) para constituir um índice de governança corporativa para cada empresa inserida na 

amostra. Com isso, buscou-se identificar o nível e governança corporativa apresentado pelas 

companhias brasileiras a fim de confrontá-lo com o respectivo desempenho. Por fim, 

utilizaram-se as medidas anteriormente obtidos (eficiência técnica e índice de governança 

corporativa) em um modelo de regressão Tobit para verificar possíveis relações entre essas 

variáveis. O desenvolvimento de cada uma dessas etapas e as variáveis utilizadas nos modelos 

foram definidos nos tópicos seguintes desta metodologia. 

 

3.1 Primeiro Estágio: cálculo da Eficiência Técnica usando a DEA dinâmica 
O primeiro estágio teve como objetivo encontrar uma medida de eficiência relativa 

entre as empresas. Para isso, fez-se uso da Data Envelopment Analysis (DEA), uma 

ferramenta matemática não-paramétrica apresentada por Charnes, Cooper e Rhodes (1978), 

que pode ser empregada para determinar a eficiência de unidades produtivas, não 

necessitando prévio conhecimento das relações funcionais entre as variáveis (Peña, 2008). 

Adotou-se o modelo BCC com orientação a inputs, partindo-se do princípio de que as 

unidades produtivas (DMU) avaliadas (as empresas lista na BM&FBOVESPA) apresentam 

retornos variáveis de escala (Banker, Charnes, & Cooper, 1984) e que elas buscam empregar a 

menor quantidades de inputs para resultar em maior quantidade de receita (output). Dessa 

forma, considerou-se que a produtividade entre as empresas não é uniforme, variando 

segundo a escala de produção de cada DMU.  

Uma das limitações desta abordagem relaciona-se ao aspecto temporal que evidencia 

de maneira estática a eficiência em apenas um período isoladamente (Tone & Tsutsui, 2010). 

Para superar essa limitação, utilizou-se um modelo dinâmico proposto por Tone e Tsutsui 

(2010) que faz a interconexão temporal entre as variáveis, apresentando de maneira dinâmica 

a eficiência das unidades produtivas. Esse modelo utiliza uma variável denominada carry-

over para fazer essa conexão entre insumos e produtos ao longo do tempo. Foi utilizada a 

variável Lucro Antes do Imposto de Renda e Contribuição social (LAIR) como essa 

finalidade, seguindo a classificação de link desejável (good) como definido por esses autores. 

As variáveis utilizadas para obter a eficiência técnica relativa das empresas que 

negociam ações na BM&FBOVESPA são elencadas a seguir: 

 
Quadro 1: variáveis empregadas no modelo DEA 

Variáveis de Inputs Descrição Fundamentação 

ATI Ativos Tangíveis e Intangíveis 
Ferreira et al., 2013; Nanka-Bruce, 2011; Sheu 

& Yang, 2005; Sonza & Kloeckner, 2014. 

CMV 
Custo das mercadorias ou 

produtos vendidos  

Nanka-Bruce, 2011; Sheu & Yang, 2005; 

Sonza & Kloeckner, 2014. 

DOP Despesas Operacionais 
Nanka-Bruce, 2011; Sheu & Yang, 2005; 

Sonza & Kloeckner, 2014. 

Variáveis de Outputs Descrição Fundamentação 

ROL Receita Operacional Líquida. 
Feroz, Goel, & Raab, 2008; Peixoto et al., 

2011; Sheu & Yang, 2005. 

Fonte: elaborado pelos autores. 

 

3.2 Segundo Estágio: Índice de Governança Corporativa 

No segundo momento da pesquisa, foi aferido um índice de governança corporativa 

para as empresas brasileiras com base no modelo proposto por Silveira (2004). A escolha 

deste modelo ocorreu devido a sua aplicabilidade em estudos anteriores que também 

relacionaram eficiência a governança corporativa. Como o diferencial deste estudo foi utilizar 



    

 

 

 

a eficiência sob uma perspectiva dinâmica, optou-se por comparar os resultados aqui obtidos 

sob o mesmo aspecto dos estudos já realizados para evitar possíveis vieses surgidos ao 

estabelecer um índice de governança com metodologia bastante divergente daquelas já 

utilizadas.   
Quadro 2: Variáveis para a construção do Índice de Governança Corporativa 

Dimensão da 

Governança 

# Perguntas para construção do Índice de Governança Corporativa 

Acesso às 

Informações 

1 É possível obter o Relatório Anual (RA) da companhia via Internet? 

2 O website dispõe de documentos relativos a governança corporativa? 

3 O website dispõe de apresentações para analistas ou dados que possibilitem projeções 

operacionais e financeiras da empresa? 

4 O website é bilíngue e possui uma seção de Relações com os Investidores? 

5 Não houve necessidade de contato direto com a companhia para obtenção de 

informações sobre a empresa? 

Conteúdo das 

Informações 

Públicas 

6 O RA inclui uma seção específica dedicada à implementação de princípios de 

Governança Corporativa? 

7 O RA, website ou algum outro documento explica a remuneração global dos 

executivos? 

8 Os demonstrativos são apresentados em US-GAAP ou IAS-GAAP? 

9 O RA, website ou algum outro documento inclui uma seção com estimativas de lucros 

ou projeções de retornos financeiros (ROA, ROE, etc.)? 

10 O RA, website ou algum outro documento corporativo apresenta o valor 

adicionado/destruído pelo negócio no período com base em alguma medida 

de lucro econômico? 

Estrutura do 

conselho de 

administração 

11 Os cargos de Diretor Executivo e Presidente do conselho de administração 

são ocupados por pessoas diferentes? 

12 A empresa possui um conselho de administração com 5 a 9 membros? 

13 Mais do que 80% do conselho de administração é composto por conselheiros 

externos? 

14 O conselho de administração possui mandato unificado de um ano? 

15 A empresa não possui acordo de acionistas? 

Estrutura de 

Propriedade e 

Controle 

 

16 A empresa emite apenas ações com direito a voto (ON)? 

17 As ações preferenciais correspondem a menos que 50% do total de ações? 

18 O(s) controlador(es) possui(em) menos do que 70% do total de ações 

ordinárias? 

19 O excesso (DIF) de direitos de controle (%ON) em relação aos direitos 

sobre o fluxo de caixa (%TA) do controlador é menor que 23%? 

20 A empresa concede tag along aos detentores de ações preferenciais? 

Fonte: Silveira (2004). 

  Para a obtenção deste índice, foram realizadas pesquisas nos Formulários de 

Referências das empresas, dos relatórios da administração e dos seus respectivos websites. Ao 

identificar algum desses elementos sendo realizado pela empresa, atribuiu-se o valor 01 (um), 

caso contrário, pontuação zero. Em seguida, adicionou-se a pontuação de cada elemento, e 

dividiu-se pelo total de pontos possíveis (20 pontos). O resultado obtido foi considerado o 

índice de governança corporativa de cada companhia. 

Após serem definidos os escores de eficiência e os respectivos índices de governança, 

realizou-se um teste de média com objetivo de identificar se há igualdade nas médias entre os 

dois grupos (eficiência e índice de governança). Para isso, realizou-se os seguintes passos: 

• Fez-se o cálculo da média simples e do desvio padrão para o grupo da variável 

eficiência; 

• Separou-se as empresas e a respectiva eficiência em três categorias: Baixa, Média e 

Alta Eficiência. Considerou-se Baixa Eficiência a empresa que obteve escore igual a 



    

 

 

 

um desvio padrão abaixo da média e Alta Eficiência a empresa com escore de um 

desvio padrão acima da média; 

• Fez-se o teste de hipóteses para verificar se a média do grupo de Alta Eficiência é 

estatisticamente igual a média do índice de governança corporativa. 

 

3.3 Terceiro Estágio: Modelo de Regressão Tobit. 
No Terceiro Estágio, procedeu-se a elaboração de um modelo de análise de regressão 

Tobit com as informações relacionadas aos escores de eficiência, ao índice de governança 

corporativa e as variáveis de controle. Para isso, elaborou-se a seguinte regressão: 

 

𝐸𝑓𝑖(𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖ê𝑛𝑐𝑖𝑎) = 𝛽0 + 𝛽1(𝐼𝐺𝑂𝑉𝑖) + 𝛽2(𝑉𝐴𝑅_𝐶𝑂𝑁𝑇𝑖) + 𝜀 

 

Em que 𝐸𝑓 é a eficiência da empresa i ao longo do período 2010 a 2015, com valores 

inseridos no intervalo de 0 a 1 [0,1]; 𝐼𝐺𝑂𝑉 é o valor médio do índice de governança da 

empresa i ao longo do período 2010 a 2015, com valores também inseridos no intervalo de 0 a 

1 [0,1]; e 𝑉𝐴𝑅_𝐶𝑂𝑁𝑇 são variáveis de controle, definidas no Quadro a seguir: 
 

Quadro 3: Variáveis de controle. 

Variável Sigla 
Relação 

Esperada 

Forma de 

Cálculo 
Embasamento 

Tamanho TAM + 

Logaritmo 

Natural do Ativo 

Total no período 

t. 

Conforme Silveira (2004), fatores endógenos 

como o tamanho da empresa pode influenciar a 

governança corporativa, de modo que maiores 

companhias tendem a sofrer maiores problemas 

de agência. Por conseguinte, necessitando de 

melhores práticas de governança corporativa 

para mitigar esses efeitos. 

Alavancagem ALAV + 

Razão do total de 

dívidas de longo 

prazo no período t 

e o ativo total em 

t-1. 

É utilizada como proxy para risco financeiro, 

considerando que as empresas que com maior 

alavancagem tendem a possuir maiores 

mecanismos de governanças corporativa 

(Johnson, 1997; Michaelas, Chittenden, & 

Poutziouris, 1999; Nickell & Nicolitsas, 1999; 

Syriopoulos & Tsatsaronis, 2011)   

Retorno 

Sobre o 

Ativo 

ROA + 

Razão do lucro 

líquido do 

período t e o 

ativo total de 

t-1. 

Empresas com maior nível de 

rentabilidade sobre seus ativos tendem 

a apresentar maiores mecanismos de 

governanças corporativa (Barros, 

Soares, & Lima, 2013; Brown & Caylor, 

2009; Klapper & Love, 2004) 

Novo 

Merecado 
NM +  

Se a empresa recebeu recursos do BNDES 

nos últimos anos ela tende a ser mais 

produtivas 

 Fonte: adaptado de (Barros et al., 2013). 

 

 

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Apresenta-se, nesta seção, os resultados empíricos que buscaram responder ao 

problema de pesquisa e, com isso, encontrar as relações existentes no mercado brasileiro de 

ações entre governança corporativa e eficiência técnica das companhias. Inicialmente, fez-se 

uma caracterização descritiva das variáveis a fim de identificar os elementos constituintes dos 



    

 

 

 

dados utilizados no estudo. A Tabela 01 apresenta esses valores considerando toda a amostra 

no período 2010 a 2015. 
 

Tabela 01: Estatística descritiva das variáveis no período 2010 a 2015. 

Variável Média Desvio Padrão Mediana Mínimo Máximo 

Eficiência 0,8242 0,1489 0,8260 0,2908 1,0000 

Governança (IGOV) 0,6374 0,1513 0,7000 0,2500 0,8500 

Novo Mercado (NM) 0,4279 0,4954 0,0000 0,0000 1,0000 

Log (Ativo Total) 14,8025 1,9352 14,9407 9,6387 19,6607 

Alavancagem 1,3443 4,1797 1,6913 -25,6248 61,2736 

ROA 3,5734 11,9762 4,8721 -143,4888 26,8292 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 

 Considerando que a medida de desempenho utilizada correspondeu a eficiência técnica 

calculada por meio da DEA segundo a metodologia proposta por Tone (2002), verificou-se 

que entre as empresas analisadas a eficiência média foi da ordem de 82,42% com dados de 

2010 a 2015. Esse resultado mostrou-se superior ao obtido por Sonza e Kloecner (2014), que 

registraram eficiência média de 61,45% quando investigaram um conjunto de empresas de 

capital aberto no período 1999 a 2009 usando o modelo DEA aditivo; e maior do que o 

resultado apresentado por Ferreira et al., (2013), que registraram eficiência média de 49,21% 

para uma amostra de empresas do setor industrial. Esse valor mais acentuado obtido neste 

estudo pode ser explicado pelo fato de o DEA, pelo modelo SBM (Tone, 2002), trabalhar 

diretamente com os excessos de inputs e as falhas outputs das DMU’s (empresas). 

 Para a variável governança, medida conforme estrutura definida por Silveira (2004), a 

média desse índice foi de 63,7%, ou seja, entre as dimensões de Acesso à informação, 

Conteúdo das Informações Públicas, Estrutura do Conselho de Administração e Estrutura de 

Propriedade e Controle apenas cerca de 64% dos itens propostos foram atendidos pelas 

empresas. Em termos absolutos, esse índice ficou em 12,7 (20 x 0,673), quase o dobro do 

valor médio (6,76) o encontrado por Silveira (2004) ao estudar 157 empresas no mercado 

brasileiro de ações no ano de 2004. Ao longo desse período, observou-se, com base na 

amostra analisada, melhor desempenho dos mecanismos de governança corporativa nas 

empresas de capital aberto no mercado brasileiro. 

 As demais variáveis, utilizadas como controle para trazer maior uniformidade, revelam 

qual o perfil de empresas que foram consideradas na pesquisa. A variável Novo Mercado 

(NM) registrou as empresas que possuem negociação na BM&FBOVESPA e que estão 

listadas no nível diferenciados de governança corporativa. Estas companhias representaram 

cerca de 50% das unidades de análise empregadas no estudo. Também se observa que o 

conjunto de companhias analisadas, em média, possui Ativo Total (em logaritmo natural) de 

14,8, Alavancagem Financeira média de 1,34% e Retorno sobre os Ativos de 3,57%.  

 Feita esta caracterização inicial das variáveis, passa-se a analisar o nível de associação 

linear, que as variáveis apresentaram ao longo do tempo, com base no coeficiente de 

correlação de Spearman. A Tabela 02 evidencia esses valores e suas respectivas 

significâncias. 

 
  



    

 

 

 

Tabela 02: Teste de correlação de Spearman para as variáveis no período 2010 a 2015. 

 
EF IGC NM LNAT ALFIN ROA 

EF 1.000 
     

IGOV -0,149* 1,000 
    

NM -0,018 -0,220* 1,000 
   

LNAT 0,053 0,309* 0,155* 1,000 
  

ALFIN -0,005 0,119* -0,036 0,161* 1,000 
 

ROA 0,474* -0,029 -0,112** 0,073 0,306* 1,000 

Nota: *Significante ao nível de 1%. ** Significante ao nível de 5%; EF corresponde ao índice de eficiência; 

IGOV é o índice de governança corporativa, LNAT é a variável tamanho medida pelo Logaritmo Natural, 

ALFIN é a alavancagem financeira e ROA é o Retorno Sobre os Ativos.    

Fonte: dados da pesquisa (2016). 

 

 Como pode ser observado na Tabela 02, as variáveis que apresentaram associação 

linear com a eficiência foram apenas IGOV (Índice de Governança Corporativa) e o ROA 

(Retorno sobre Ativo). Destaque-se que o indicador de governança corporativa apresentou 

correlação negativa e significante ao nível de 1%, contrapondo-se aos trabalhos de Bernardino 

et al., (2015), que observaram relação positiva e significante entre governança e eficiência; e 

Zelenyuk e Zheka  (2006), que apresentou evidências empíricas positiva e estatisticamente 

significante entre qualidade da governança e eficiência relativa das empresas.  

 Já o ROA apresentou coeficiente de correlação positivo e estatisticamente significante, 

indicando que o conjunto de empresas que melhor geriu operacionalmente seus recursos e 

alcançou eficiência na obtenção das receitas conquistou, por conseguinte, maior retorno sobre 

os ativos. Resultado condizente com Brow e Caylor (2009), que identificaram seis 

mecanismos de governança corporativa significativa e positivamente relacionado ao ROA, e 

com a própria definição do ROA, que corresponde a uma medida de desempenho contábil que 

avalia a capacidade atual de uma empresa gerar lucros para o investidor a partir do uso dos 

seus ativos (Peixoto, Ferreira, Lopes e Fagundes, 2011). 

 As demais variáveis não apresentaram correlação significativa com a eficiência 

técnica, mas apresentaram relações umas com as outras, principalmente com a variável IGOV. 

Assim, observa-se que NM, LNAT e ALFIN são correlacionadas à IGOV com coeficiente 

significativo estatisticamente. No entanto, deve-se ressaltar que a variável NM apresentou 

coeficiente negativo, sinalizando para uma métrica que não se coaduna com o propósito do 

Novo Mercado que tende a elencar empresas que se comprometeram com práticas adicionais 

de governança corporativa. Nesse sentido, observou-se uma incoerência entre o IGOV e o 

NM, de maneira que ambas apresentam critérios de governança não convergentes. Logo, 

pode-se argumentar que nem todas as empresas que compunham o NM estão de fato 

assumindo boas práticas de governança corporativa, quando estas práticas são mensuradas 

pelo indicador proposto por Silveira (2004).  

Após avaliar o nível de associação entre eficiência e governança, por meio da análise 

de correlação, fez-se o Teste de Wilcoxon-Mann-Whitney para examinar o comportamento do 

índice de governança corporativa dentro do grupo das empresas maior eficiência. Os grupos 

foram definidos com base no valor da mediana, de modo que as empresas eficientes foram 

aquelas com escores maior do que a mediana (82,6%). Assim, testou-se a hipótese de que o 

IGOV no grupo das empresas eficiência é estatisticamente igual ao índice nas empresas com 

menor eficiência. A Tabela 03 evidencia os resultados do teste considerando um nível de 

significância igual a 5%.  
  



    

 

 

 

Tabela 03: Teste de Wilcoxon-Mann-Whitney para os índices de governança e eficiência das empresas. 

Hipótese Nula (H0) Estatística do Teste (Z) Significância Decisão 

IGOV médio das empresas ineficientes  

=  

IGOV médio das empresas eficientes 

 2,240 0,0251 
Rejeita-se a 

Hipótese Nula  

Fonte: elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa (2016). 

 

 Verifica-se que a significância do teste aponta para a rejeição da hipótese nula. Assim, 

ao nível de 5%, há indícios de que a média do índice de governança corporativa das empresas 

eficiente é significativamente diferente da média do índice de governança corporativa das 

empresas menos eficientes. Isso pode sugerir que uma mudança na estrutura de governança 

das empresas poderá resultar em variações nos indicadores de eficiência, impactando os 

resultados operacionais das companhias. Estes resultados estão de acordo com as evidências 

apontadas por Macedo e Corrar (2012) ao mostrarem que há diferenças estatisticamente 

significante, ao nível de 5%, entre o desempenho contábil-financeiro das companhias abertas 

com boas práticas de governança corporativa. 

 A relação entre o índice de eficiência e o índice de governança corporativa foi 

analisada com relação ao período 2010 a 2015 através de um modelo de regressão com dados 

em painel. Segundo Gujarati (2006) dados em painel combinar uma série temporal com uma 

seção cruzada, de modo que os dados de várias unidades de medidas ao longo do tempo 

combinam series temporais com cross-section. Os modelos em painel podem apresentar três 

alternativas: modelo pooled ou restrito; modelo de efeitos fixos ou modelo irrestrito e modelo 

de efeitos aleatórios. Após os testes de Chow, Hausman e Breusch-Pagan, observou-se 

predominância do modelo de efeitos aleatórios para melhor explicar os dados. 

 Fez-se a análise de correlação através do teste de Wooldridge e constatou-se a 

presença de autocorrelação (Prob>F= 0,6039). Isso por que algumas empresas apresentaram a 

mesma eficiência ao longo do tempo, bem como o índice de governança cooperativa, em 

alguns casos, foi repetido ao longo do tempo. Já para verificar a heterocedasticidade dos 

dados, aplicou-se o teste de Wald modificado para dados em painel. Rejeitou-se a hipótese 

nula (Prob. >chip2 = 0,000) observando-se a hipótese nula. Portanto, para fazer as correções 

destes problemas, estimou-se a regressão considerando erros padrão robustos. 

 Após realizado os testes dos pressupostos da regressão, observou-se o poder 

explicativo e o nível de significância das variáveis na regressão conforme a Tabela 04 a 

seguir: 

 
Tabela 04: Estimação da regressão em dados em painel para relacionar eficiência e governança 

EF Coeficientes Desvio do Erro P>|t| IC (95%) 

IGOV -0,1846 0,0254 0,0000 -0,2344 -0,1347 

NM -0,0076 0,0077 0,3200 -0,0226 0,0074 

LNAT 0,0056 0,0018 0,0020 0,0020 0,0091 

ALFIN 0,0002 0,0021 0,9170 -0,0039 0,0043 

ROA 0,0052 0,0015 0,0010 0,0022 0,0081 

Const. 0,8434 0,0396 0,0000 0,7657 0,9211 

Sigma_u 0,0000 Unidade Dentro Entre Separado 

Sigma_e 0,1354 R2 0.1823 0.6699 0.1907 

Rho 0,0000 Wald chi2(5) 92.62 Prob > chi2 0.0000 

Fonte: elaborado pelos autores.  

 
Ao observar a Tabela 04, percebe-se que o Índice de Governança Corporativa (IGOV) 

apresentou significância estatística ao nível confiança de 1% (-0,1846), porém registrou 



    

 

 

 

relação inversa com a medida da eficiência técnica. Com isso, pode-se inferir que para a 

empresa registrar um aumento na eficiência operacional seria necessário reduzir o índice de 

governança corporativa. Este resultado vai de encontro as pesquisas que apontam para uma 

relação positiva e significante entre eficiência e governança (Benegas & Silva, 2014; 

Bernardino et al., 2015; Carvalhal-Da-Silva & Leal, 2005; Yilmaz & Buyuklu, 2016; 

Zelenyuk & Zheka, 2006; Zheka, 2005). Porém, os resultados corroboraram as pesquisas que 

evidenciaram a relação inversa entre eficiência técnica e alguns mecanismos de governança 

isoladamente (Bach, Kudlawicz, & da Silva, 2015; Zelenyuk & Zheka, 2006). 

   A variável Novo Mercado, além de apresentar uma relação negativa coma eficiência, 

não registrou significância estatística. Também não foi considerada significativa a variável 

alavancagem financeira, mostrando que o fato de uma empresa ter maior percentual de capital 

de terceiros não necessariamente terá melhor índice de eficiência técnica. Sonza e Kloecner  

(2014) obtiveram resultado semelhante ao constar que a alavancagem se apresentou 

negativamente relacionada, mas não significativa, interpretando que uma empresa mais 

eficiente tende a diminuir o nível de alavancagem, já que o endividamento pode ser empecilho 

para a alocação eficiente de recursos.   

   

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O conflitos de interesses entre as partes contratuais das firmas é conhecido objeto de 

estudo ao redor do mundo. As teorias da agência (Jensen e Meckling, 1976) e dos 

stakeholders (Hill e Jones, 1992) tentam explicar boa parte das divergências observadas no 

cotidiano gerencial das empresas. A governança corporativa ocupa papel decisivo na gestão e 

no controle destes interesses, sendo seus mecanismos considerados os principais recursos para 

mitigar e nortear, da melhor forma possível, estes conflitos. 

As pesquisas científicas pertinentes buscam, via de regra, relacionar a governança 

corporativa e o nível de eficiência alcançado pelas entidades, levando em consideração a 

adoção – ou não – de sistemas e mecanismos de governança e os resultados alcançados. 

Todavia, observa-se limitações em evidenciar os resultados destes estudos sob uma ótica mais 

objetiva e clara do ponto de vista quantitativo. Através da Data Envelopment Analysis, este 

trabalho buscou contribuir para o preenchimento desta lacuna identificada. 

Os principais resultados da pesquisa evidenciaram que há uma relação inversa entre o 

Índice de Governança Corporativa e a eficiência técnica das empresas analisadas. A partir 

disso, infere-se que as entidades teriam que reduzir seus índices de governança para que 

pudessem alcançar maiores níveis de eficiência técnica, o que contrapõe pesquisas anteriores 

sobre o tema. Todavia, esta evidência alinha-se com pesquisas que identificaram a mesma 

relação inversa entre a eficiência técnica e mecanismos de governança analisados 

isoladamente. Para a variável ROA, observou-se relação positiva e significante em relação à 

eficiência, corroborando estudos anteriores. A partir disso, pode-se inferir que empresas com 

mais mecanismos de governança podem gerir seus recursos de forma mais racional, 

resultando em um aumento no retorno sobre os ativos. 

Por fim, este estudo fomenta o debate sobre a relação entre a eficiência das entidades e 

os mecanismos de governança adotados pelas empresas. A exemplo da variável Novo 

Mercado – que mostrou-se estatisticamente não significante em relação à eficiência -, parece 

não ser possível inferir que maiores níveis de governança corporativa necessariamente 

implicam em uma alocação mais racional e eficiente dos recursos das empresas e de seus 

detentores, uma vez que os mecanismos de governança dificilmente conseguem anular toda a 

malha de conflito de interesses entre as partes contratuais das firmas. 



    

 

 

 

 

REFERÊNCIAS  

Bach, T. M., Kudlawicz, C., & da Silva, E. D. (2015). Influência da Estrutura de Governança 

Corporativa na Eficiência Financeira: Evidências de Empresas Brasileiras de Capital 

Aberto. Revista Ibero-Americana de Estratégia, 14(4), 41–62. 

Banker, R. D., Charnes, A., & Cooper, W. W. (1984). Some Models for Estimating Technical 

and Scale Efficiencies in Data Envelopment Analysis. Management Science. 

Barros, C. M. E., Soares, R. O., & Lima, G. A. S. De. (2013). A Relação Entre Governança 

Corporativa e Gerenciamento de Resultados Em Empresas Brasileiras. RCO – Revista de 

Contabilidade E Organizações, 19(1976), 27–39. 

http://doi.org/10.11606/rco.v7i19.55509 

Benegas, M., & Silva, F. G. F. da. (2014). Estimação da eficiência técnica do SUS nos 

estados brasileiros na presença de insumos não-discricionários. Revista Brasileira de 

Economia, 68(2), 171–196. http://doi.org/10.1590/S0034-71402014000200002 

Bernardino, F. F. M., Peixoto, F. M., & Ferreira, R. do N. (2015). Governança e eficiência em 

empresas do setor elétrico brasileiro. 

Bhagat, S., & Black, B. (1999). The Uncertain Relationship Between Board Composition and 

Firm Performance. Business Lawyer, 54(3), 921–963. http://doi.org/10.2139/ssrn.11417 

Bhagat, S., & Bolton, B. (2008). Corporate governance and firm performance. Journal of 

Corporate Finance, 14(3), 257–273. http://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2008.03.006 

Bozec, R., & Dia, M. (2007). Board structure and firm technical efficiency: Evidence from 

Canadian state-owned enterprises. European Journal of Operational Research, 177(3), 

1734–1750. http://doi.org/10.1016/j.ejor.2005.10.001 

Brennan, N. M., & Solomon, J. (2008). Corporate governance, accountability and 

mechanisms of accountability: an overview. Accounting, Auditing & Accountability 

Journal, 21(7), 885–906. http://doi.org/10.1108/09513570810907401 

Brown, L. D., & Caylor, M. L. (2009). Corporate governance and firm operating 

performance. Review of Quantitative Finance and Accounting, 32(2), 129–144. 

http://doi.org/10.1007/s11156-007-0082-3 

Carvalhal-Da-Silva, A. L., & Leal, R. P. C. (2005). Corporate governance index, firm 

valuation and performance in Brazil. RBF - Revista Brasileira de Finanças, 3(1), 1–18. 

http://doi.org/10.2139/ssrn.726261 

Charnes, A., Cooper, W. W., & Rhodes, E. (1978). Measuring the efficiency of decision 

making units. European Journal of Operational Research, 2(6), 429–444. 

http://doi.org/10.1016/0377-2217(78)90138-8 

Chhaochharia, V., & Grinstein, Y. (2007). Corporate governance and firm value: The impact 

of the 2002 governance rules. Journal of Finance, 62(4), 1789–1825. 

http://doi.org/10.1111/j.1540-6288.2010.00253.x 

Core, J. E., Guay, W. R., & Rusticus, T. O. (2006). Does weak governance cause weak stock 

returns? An examination of firm operating performance and investors’ expectations. 

Journal of Finance, 61(2), 655–687. http://doi.org/10.1111/j.1540-6261.2006.00851.x 

Farrell, M. J. (1957). The Measurement of Productive Efficiency. Journal of the Royal 

Statistical Society. Series A (General), 120(3), 253–290. http://doi.org/10.1016/S0377-

2217(01)00022-4 

Feroz, E. H., Goel, S., & Raab, R. L. (2008). Performance Measurement for Accountability in 

Corporate Governance: A Data Envelopment Analysis Approach. Review of Accounting 

and Finance, 7(2), 121–130. http://doi.org/10.1108/14757700810874100 

Ferreira, R. do N., Santos, A. C. dos, Lopes, A. L. M., Nazareth, L. G. C., & Fonseca, R. A. 



    

 

 

 

(2013). Governança corporativa, eficiência, produtividade e desempenho. RAM. Revista 

de Administração Mackenzie, 14(4), 134–164. http://doi.org/10.1590/S1678-

69712013000400006 

Freeman, R. (1984). Strategic Management: A Stakeholder Approach. Boston: Pitman. 

García-Sánchez, I. M. (2010). The effectiveness of corporate governance: Board structure and 

business technical efficiency in Spain. Central European Journal of Operations 

Research, 18(3), 311–339. http://doi.org/10.1007/s10100-009-0112-4 

Gompers, P., Ishii, J., & Metrick, A. (2003). Corporate Governance and Equity Prices. 

Quarterly Journal of Economics, 118(February), 107–155. 

http://doi.org/10.1162/00335530360535162 

Hart, O. (2009). Regulation and Sarbanes-Oxley. Journal of Accounting Research, 47(2), 

437–445. http://doi.org/10.1111/j.1475-679X.2009.00329.x 

Hendriksen, E. S., & Van Breda, M. F. (1999). Teoria da contabilidade (Tradução d). São 

Paulo: Atlas. 

Hill, C. W. L., & Jones, T. M. (1992). Stakeholder - Agency theory. Journal of Management 

Studies. http://doi.org/10.1111/j.1467-6486.1992.tb00657.x 

Huang, L., Hsiao, T., & Lai, G. C. (2007). Does Corporate Governance and Ownership 

Structure Influence Performance? Evidence from Taiwan Life Insurance Companies. 

Journal of Insurance Issues, 30(2), 123–151. 

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm : Managerial Behavior, Agency 

Costs And Ownership Structure I. Introduction and summary In this paper WC draw on 

recent progress in the theory of ( 1 ) property rights , firm . In addition to tying together 

elements of the theory of e. Journal of Financial Economics, 3, 305–360. 

http://doi.org/doi:10.1016/0304-405X(76)90026-X 

Johnson, S. A. (1997). An Empirical Analysis of the Determinants of Corporate Debt 

Ownership Structure. The Journal of Financial and Quantitative Analysis, 32(1), 47–69. 

http://doi.org/10.2307/2331316 

Klapper, L. F., & Love, I. (2004). Corporate governance, investor protection, and 

performance in emerging markets. Journal of Corporate Finance, 10(5), 703–728. 

http://doi.org/10.1016/S0929-1199(03)00046-4 

Macedo, M. A. ., & Corrar, L. J. (2012). Análise Comparativa do Desempenho Contabil 

Financeiro de Empresas com Boas Práticas de Governnaça Corporativa no Brasil. 

RC&C, 42–61. 

Meyer, M., Milgrom, P., & Roberts, J. (1992). Organizational Prospects, Influence Costs, and 

Ownership Changes. Journal of Economics & Management Strategy, 1(1), 9–35. 

http://doi.org/10.1111/j.1430-9134.1992.00009.x 

Michaelas, N., Chittenden, F., & Poutziouris, P. (1999). Financial Policy and Capital 

Structure Choice in U . K . SMEs: Empirical Evidence from Company Panel Data. 

Journal of Business Economics, 12(1992), 113–130. 

http://doi.org/10.1023/A:1008010724051 

Nanka-Bruce, D. (2011). Corporate Governance Mechanisms and Firm Efficiency. 

International Journal of Business and Management, 6(5), 28–41. 

Nickell, S., & Nicolitsas, D. (1999). How does financial pressure affect firms? European 

Economic Review, 43(8), 1435–1456. 

Peixoto, F. M., Ferreira, R. do N., Lopes, A. L. M., & Fagundes, A. F. A. (2011). Corporate 

Governance and Efficiency in the Electricity Sector using Data Envelopment Analysis: a 

study in the Brazilian stock market 1 Introduction. Revista de Ciências Da 

Administração, 13(31), 161–189. 



    

 

 

 

Peña, C. R. (2008). Um modelo de avaliação da eficiência da administração pública através 

do método análise envoltória de dados (DEA). Revista de Administração 

Contemporânea, 12(1), 83–106. 

Sheu, H. J., & Yang, C. Y. (2005). Insider ownership structure and firm performance: A 

productivity perspective study in Taiwan’s electronics industry. Corporate Governance, 

13(2), 326–337. 

Shleifer, A., & Vishny, R. W. (1997). A survery of Corporate Governace. The Journal of 

Finance. http://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1997.tb04820.x 

Silveira, A. D. M. (2004). Governança Corporativa e Estrutura de Propriedade: Determinantes 

e Relação com o Desempenho das Empresas no Brasil. Tese de Doutorado FEA USP, 

53(9), 1689–1699. 

Sonza,  igor B., & Kloecner, G. de O. (2014). A Governança Corporativa Influencia a 

Eficiência das Empresas Brasileiras ? Revista de Contabilidade E Finanças, 25(ii), 145–

160. 

Syriopoulos, T., & Tsatsaronis, M. (2011). The corporate governance model of the shipping 

firms: financial performance implications. Maritime Policy & Management, 38(6), 585–

604. 

Tone, K. (2002). A slacks-based measure of super-efficiency in data envelopment analysis. 

European Journal of Operational Research, 143(1), 32–41. 

Tone, K., & Tsutsui, M. (2010). Dynamic DEA: A slacks-based measure approach☆. Omega, 

38(3–4), 145–156. 

Yilmaz, C., & Buyuklu, A. H. (2016). Impacts of Corporate Governance on Firm 

Performance: Turkey Case with a Panel Data Analysis. Eurasian Journal of Economics 

and Finance, 4(1), 56–72. 

Zelenyuk, V., & Zheka, V. (2006). Corporate governance and firm’s efficiency: The case of a 

transitional country, Ukraine. Journal of Productivity Analysis, 25(1), 143–157. 

Zheka, V. (2005). Corporate governance, ownership structure and corporate efficiency: The 

case of Ukraine. Managerial and Decision Economics, 26(7), 451–460. 

 


