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Migração entre os segmentos de governança corporativa: uma análise da 

associação com a rentabilidade, endividamento e custo do capital 

 

RESUMO 

O objetivo do presente estudo foi analisar a associação das migrações nos segmentos de 

governança corporativa das empresas listadas na Brasil, Bolsa, Balcão (B3) sobre o 

Retorno sobre os ativos (ROA), o nível de endividamento, o custo do capital de terceiros 

e o Q de Tobin. O estudo de natureza descritiva documental e de abordagem quantitativa 

analisou inicialmente dados de 31 empresas (317 observações firmas/ano) que realizaram 

migrações de segmentos de governança corporativa no período de 2008-2018. Os dados 

foram obtidos no sítio eletrônico da B³ e na base de dados COMDINHEIRO e foram 

analisados através de estatística descritiva, diferença entre as médias e regressão com 

dados em painel estimados por mínimos quadrados generalizados. Os resultados 

evidenciaram que a migração para níveis superiores tem associações significativas 

apenas para alguns indicadores de desempenho, como o retorno sobre os ativos, o 

endividamento geral e o endividamento financeiro. Entretanto, não houve 

homogeneidade entre os resultados de cada tipo de migração entre os segmentos de 

governança, confirmando parcialmente a hipótese de que a migração influencia no 

desempenho futuro das firmas. Os resultados têm potencial de contribuição aos 

reguladores, auditores, investidores e demais stakeholders no processo de avaliação de 

risco, estimação do desempenho futuro e precificação das empresas listadas na B3. 

 

1. INTRODUÇÃO  

 

O presente estudo buscou analisar se as migrações nos segmentos de governança 

corporativa das empresas listadas na B3 estão associadas a alterações no Retorno sobre 

os ativos (ROA), no nível de endividamento, no custo do capital de terceiros e no Q de 

Tobin. O IBGC define a Governança Corporativa (GC) como “[...] o sistema pelo qual as 

empresas e demais organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas [...]” (IBGC, 

2020).  

Desde Jensen & Meckling (1976), têm se buscado evidências acerca dos 

mecanismos de mitigação do conflito de agência. Truong & Heaney (2013), destacam 

que o conflito de agência decorre de diversos fatores, entre eles: separação entre a 

propriedade-controle, da fragilidade dos contratos, da flexibilidade das normas, das 

fragilidades dos controles internos e do ambiente de maior/menor proteção dos 

investidores.  

De acordo com Claessens, Klingebiel & Lubrano (2010), o mercado de capitais 

brasileiro é caracterizado como de relativa baixa liquidez, elevado custo do capital e 

limitada taxa de novas capitações. Além disso, Larcker & Tayan (2015) complementam 

que em economias emergentes como o Brasil, existe uma influência excessiva de insiders 

e dos acionistas controladores, o nível de evidenciação é baixo e a proteção aos 

minoritários é frágil.   

Entretanto, de acordo com Brugni, Bortolon & Almeida (2013), desde a 

estabilização econômica a partir da década de 1990, o Brasil passou a ver o mercado de 

capitais como uma fonte de financiamento importante para as empresas. Isso ensejou que 
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uma série de mudanças regulatórias ocorressem no sentido de melhorar o ambiente 

regulatório e de governança, destacando-se: a estruturação de um código de boas práticas 

de governança, (ii) estruturação dos segmentos diferenciados de governança e as (iii) a 

maior proteção de minoritários trazidas a partir da Lei 10.303/2001. 

De acordo com Zagonel, Terra e Pasuch (2016), a GC busca alinhar os interesses 

entre gestores e acionistas de modo a se mitigar os problemas de agência. Esse 

alinhamento tende a melhorar o desempenho (Crisóstomo & Brandão, 2019), reduzir o 

risco de expropriação de acionistas minoritários (Crisóstomo, Brandão & López-

Iturriaga, 2020) e está associado a menor volatilidade de curto prazo nos preços das ações 

(Cardoso, Carr & Rogers, 2019). Nesse sentido, as melhorias institucionais e regulatórias 

observadas no contexto brasileiro e em outros países nos últimos anos, tiveram como 

fundamento, os benefícios esperados a partir de uma boa estrutura de governança. 

Na perspectiva de Brickley & Zimmerman (2010), a literatura sobre GC ainda é 

muito difusa, controversa e sustenta em alguma medida, alguns mitos, como a crença de 

que as melhores práticas de GC possam ser capturadas a partir de dados secundários. 

Apesar das limitações, os estudos anteriores têm reforçado os benefícios de uma melhor 

estrutura de GC visto sua associação ao: menor custo do capital (B. F. Lima & Sanvicente, 

2013),  melhor desempenho (Peris, Contani, Savoia & Bergmann, 2017), maior 

informatividade dos relatórios financeiros (Lopes, Walker & Silva, 2016) e menores 

custos de agência (Funchal & Pinto, 2018).   

Em outra perspectiva, alguns estudos buscaram analisar as implicações das 

migrações entre os níveis de GC da Brasil, Bolsa, Balcão. Por exemplo Beck, Kreuzberg, 

Rodrigues, Krespi & Cunha (2012) e Silva, Nardi & Pimenta Junior (2012) não 

encontraram diferença nos retornos das ações após a migração para os segmentos 

superiores de GC. Porém, Colombo & Galli (2010) e Borges e Silva, Rech & Carvalho 

(2016), observaram melhoria nos retornos das ações após a migração para um segmento 

superior de GC. Clemente, Antoneli, Scherer e Cherobim (2014) observaram ainda que a 

migração para o segmento superior de governança está associada a menor risco.  

Diante desse contexto, o presente estudo buscou responder ao seguinte problema: 

Qual o efeito da migração do segmento de governança das empresas listadas na B3 

nos indicadores de desempenho dessas companhias? O estudo de natureza descritiva 

documental e de abordagem quantitativa analisou das 32 companhias que realizaram 

migrações no período de 2008-2018. Os dados foram obtidos no sítio eletrônico da Brasil, 

Bolsa, Balcão (B3), na base de dados COMDINHEIRO e foram analisados através de 

estatística descritiva, teste de diferenças entre as médias e análise de regressão com dados 

em painel. 

Diferente da literatura anterior, o presente estudo apresenta a classificação das 

migrações nos segmentos de GC das empresas brasileiras listadas e analisa se existe 

associação entre a migração para os segmentos superiores/inferiores de GC, os 

indicadores de desempenho das empresas. Do ponto de vista acadêmico, o trabalho 

proporciona insigths importantes para a modelagem dos efeitos da GC no desempenho 

das empresas. Em termos práticos, pode contribuir com contadores, auditores, 

reguladores com evidências sobre os potenciais implicações da migração entre os 

segmentos superiores de GC. 

Esta pesquisa é composta por esta introdução e por mais quatro outras seções. Na 

seção dois apresenta-se a revisão da literatura e o desenvolvimento das hipóteses. Na 

seção três, discute-se sobre os procedimentos metodológicos utilizados no estudo. Na 
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seção quatro, apresenta-se a discussão dos resultados. Por fim, na seção cinco, apresenta-

se a conclusão, as limitações do estudo e sugestões para pesquisas futuras.  

 

2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1.      TEORIA DA AGÊNCIA E DESEMPENHO DAS EMPRESAS 

 

Para Jensen & Meckling (1976), a relação de agência se define como um contrato 

entre principais (acionistas) e agentes (gestores), em que os principais delegam aos 

agentes, o poder para tomarem decisões que maximizem o valor da firma. Ocorre que na 

perspectiva de Jensen & Meckling (1994), a natureza dos indivíduos, a assimetria 

informacional e o risco moral podem resultar em um conflito de interesses entre principais 

e agentes. Panda & Leepsa (2017) observam que dado esse contexto, a estrutura de 

Governança Corporativa assume um papel importante, pois ela possibilitará o maior 

alinhamento entre os interesses dos acionistas e gestores.  

De acordo com Peris et al. (2017), a utilização de mecanismos de governança visa 

reduzir os problemas de agência, o risco de expropriação e melhoria do desempenho das 

empresas. Funchal & Pinto (2018) destacam que a melhoria da estrutura de GC tem 

potencial de reduzir os custos de agência e afetar o desempenho das firmas em diversas 

dimensões, por exemplo, o retorno sobre os ativos, retorno das ações, imagem corporativa 

e etc. Contudo, Bhagat & Bolton (2019) observaram que os efeitos dos mecanismos de 

GC não afetam da mesma forma o desempenho das empresas, inclusive, evidenciaram 

que diferente da hipótese levantada, o tamanho do board de diretores apresentaram uma 

associação negativa com os retornos sobre os ativos (ROA) futuros.  

Apesar de algumas evidências contraditórias, a literatura anterior apresenta 

evidências de que um ambiente de GC mais robusto, possibilita uma melhoria do 

desempenho das empresas. Nessa perspectiva, Claessens et al. (2010) observaram que 

nos últimos anos o Brasil tem buscado melhorar o ambiente de GC. Além disso, Black, 

Carvalho e Sampaio (2014) afirmam que o crescimento econômico,  a estabilização da 

economia, as alterações regulatórias no mercado de capitais e a maior participação dos 

fundos de pensão no mercado de capitais foram fatores que exerceram influência sobre o 

ambiente de GC brasileiro.  

Segundo Maranho & Leal (2018), os estudos realizados em países da América 

Latina e emergentes têm reforçado as evidências de que os mecanismos de GC têm um 

efeito positivo no desempenho das firmas, pois quanto melhor, menor custo de capital e, 

por conseguinte, o maior valor da firma. Além disso, tende a aumentar o fluxo de capitais 

estrangeiros, bem como a alocação de recursos de investidores institucionais que esperam 

um ambiente de negócios mais seguro. Todos esses benefícios justificaram o esforço 

regulatório e autorregulatório observado a partir de 2001, incluindo a maior proteção aos 

minoritários, criação dos segmentos diferenciados de governança corporativa da B³, entre 

outros, conforme destacam Coletta & Lima (2020). 
 

2.2.      ENTENDENDO AS REGRAS DOS SEGMENTOS DE LISTAGEM DA 

B3 
 
Segundo Oman (2003), os países emergentes como Brasil, Chile,  Índia e África 

do Sul apresentam oportunidades e desafios institucionais que limitam o seu potencial de 

crescimento econômico, bem como a velocidade com que ele poderia ocorrer. Por um 
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lado, trata-se de países com muitas oportunidades de investimentos, mas que apesar da 

estabilidade econômica, a elevada taxa de juros, complexidade das normas tributárias, a 

baixa proteção dos investidores e o ambiente de GC restringem o investimento no 

mercado de capitais.  

McGee (2009), observa que a publicação do Código de Boas Práticas de 

Governança Corporativa pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) foi 

um marco na evolução do ambiente de GC no Brasil. Mas Clemente et al. (2014) afirmam 

que GC ganhou maior destaque em 2000, com a criação dos Segmentos Diferenciados de 

Governança Corporativa (SDGC), pela então BM&FBovespa.  

Segundo Peris et al. (2017), a criação dos SDGCs resultou em um estímulo à 

adoção de boas práticas de governança, em especial, àquelas empresas que realizaram 

ofertas públicas iniciais (IPOs – Initial Public Offering). Além disso, os autores 

observaram que as empresas listadas nos SDGCs tendem a apresentar: melhores 

estruturas de controles internos, estruturas de propriedade mais dispersas e/ou com maior 

proteção aos minoritários e melhor nível de divulgação.  

Zagonel et al. (2016) afirmam que a partir de 2001, a B3, à época, BM&FBovespa 

criou os SDGCs, começando pelo segmento de Novo Mercado, seguido pelos Nível 1 e 

Nível 2. Posteriormente, visando estimular a abertura de capitais no mercado brasileiro, 

em 2008 a B³ criou o Bovespa Mais que visava estimular que empresas emergentes e/ou 

interessadas em abrir capital tivessem condições de se preparar, mas já adotando boas 

práticas de GC. Em linhas gerais, esses SDGCs criam regras (autorregulação) com o 

objetivo de estimular práticas de GC que ultrapassam às exigências legais (Lei 6.404/76 

e demais normas aplicáveis), sempre com vistas a alinhar os interesses de gestores-

acionistas, minoritários-controladores e controladores-outras partes interessadas. O 

objetivo é reduzir o risco de expropriação dos minoritários, estimular o crescimento do 

mercado de capitais e a prospecção de investimento estrangeiro. 

A Figura 1 apresenta uma síntese das exigências para adesão e permanência aos 

SDGCs utilizados pela B³. Além destes requisitos, fica facultado às companhias listadas 

nos SDGCs, a adoção de (i) Auditoria Interna e Compliance e (ii) ter um Comitê de 

Auditoria, exceto para as listadas no Novo Mercado, que devem adotar obrigatoriamente 

tais práticas. Além disso, as empresas listadas no Nível 2 deverão apresentar as 

Demonstrações Financeiras em Português e Inglês e aquelas do Novo Mercado, 

obrigatoriamente deverão apresentar de forma simultânea a tradução de fatos relevantes, 

informações sobre proventos e press release de resultados. 

 



5 
 

 
Figura 1 

Requisitos para adesão e permanência nos Segmentos de Governança Corporativa da B³ 

Nota: ¹ a partir do sétimo ano de listagem 

Fonte: Adaptado do sítio eletrônico da Brasil, Bolsa, Balcão 
 
2.3. PESQUISAS ANTERIORES E DESENVOLVIMENTO DA HIPÓTESE 
 

Desde o trabalho seminal de Jensen & Meckling (1976), a literatura sobre GC tem 

evoluído. Na visão de Brickley & Zimmerman (2010), a literatura sobre GC ainda precisa 

evoluir. Apesar disso, dada a hipótese de que estruturas de GC melhores potencializam o 

melhor desempenho da firma, redução do custo de capital, maior disponibilidade de 

crédito, Lima & Sanvicente (2013) documentam que existe uma associação negativa entre 

a melhoria das práticas de GC e o custo do capital de terceiros (Kd), o que converge com 

a ideia de que menor assimetria, reduz o risco moral e, portanto, os custos de agência. 

Lopes et al. (2016) e Funchal & Pinto (2018) corroboram essa hipótese quando 

demonstraram que a adoção de boas práticas de GC estão associadas a melhoria da 

informatividade dos relatórios financeiros e menores custos de agência. Peris et al. (2017) 

demonstrou ainda, que as melhores práticas de GC melhoram o desempenho das 

empresas, contudo, Funchal & Pinto (2018) demonstram que esse efeito não é 

homogêneo. Por se tratar de um fenômeno complexo, o desempenho não pode ser 

explicado por um único fator e variações temporais, por si, podem afetar na relação entre 

GC e desempenho. 

Apesar disso, a melhoria do ambiente de governança dos últimos anos, tem como 

pano de fundo (Black et al., 2014) a expectativa de melhoria de desempenho das 

empresas, porém, dadas algumas divergências, alguns estudos foram desenvolvidos para 

verificar se a migração dos SDGCs tem efeitos sobre os indicadores de desempenho. Beck 

et al. (2012) buscaram analisar se a migração para níveis superiores de GC aumenta o 

valor de mercado, reduz nível de endividamento e aumenta a dispersão acionária das 

empresas. Os autores observaram, entretanto, que as empresas que migraram não 

apresentaram maior valor de mercado após a migração, tampouco, de aumento do capital 
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próprio das firmas. Mas os autores observaram que as empresas que migraram para níveis 

superiores de GC apresentaram maior dispersão acionária (Beck et al., 2012), o que é 

relevante, dado o histórico de concentração acionária nas empresas brasileiras listadas. 

Silva et al. (2012) buscaram verificar se a migração dos SDGCs influenciou o 

comportamento dos investidores, porém, não identificaram diferenças significativas. 

Contudo, Colombo & Galli (2010) e Borges et al. (2016) observaram melhoria nos 

retornos após a migração para níveis superiores de GC. Reforçando os benefícios das boas 

práticas de GC, Clemente et al. (2014) demonstraram que a migração para níveis 

superiores de GC reduzem a percepção de risco do mercado, diminuindo o custo do 

capital e, por consequência, aumentando o valor da firma. 

Diante das evidências anteriores, o presente estudo buscou testar a seguinte 

hipótese de pesquisa: 

 

𝐻1: A migração do SDGCs da B³ tem efeito significativo nos indicadores de desempenho 

das firmas. 

 

3.      PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

3.1. AMOSTRA, COLETA E TRATAMENTO DOS DADOS 

 

O estudo de natureza descritivo documental e com abordagem quantitativa 

analisou dados de uma amostra composta por 31 empresas que migraram de segmentos 

de governança no período de 2008 a 2018. Inicialmente identificou-se 286 empresas 

listadas e que realizaram algum tipo de migração no período estudado conforme relatório 

disponível no sítio eletrônico da Brasil, Bolsa, Balcão (B3). Contudo, foram excluídas as 

empresas em que as migrações ocorreram em período inferior a 2008, em função da 

indisponibilidade de dados na COMDINHEIRO. Excluiu-se ainda as empresas que 

abriram capital, pois não havia dados disponíveis anteriores à Oferta Pública Inicial e, por 

fim, as empresas que cancelaram seus registros, pois não havia informações após a 

migração e as empresas sem alteração e/ou que pertencem ao Bovespa+. A Tabela 1 

sintetiza a composição da amostra utilizada. 
 

Tabela 1 

Composição da amostra utilizada no estudo 
 fr fri 

Empresas que realizaram algum tipo de migração............................................... 286 100% 

( - ) Empresas que abriram Capital....................................................................... (105) (37%) 

( - ) Empresas que cancelaram registro................................................................. (82) (29%) 

( - ) Migrações ocorridas anterior à 2008.............................................................. (46) (16%) 

( - ) Outras exclusões (Sem alteração/Bovespa+)................................................. (22) (7%) 

Empresas que migraram de um nível para outro................................................... 31 11% 

Nota: Elaborado pelos autores 
 

Os dados foram analisados através da estatística descritiva, testes de diferenças 

entre as médias e de proporções e análise de regressão com dados em painel. Para a 

resposta aos motivos observados nas migrações, utilizou-se toda a amostra que foi 

analisada descritivamente. Para a avaliação do efeito da migração no desempenho das 

firmas, utilizou-se apenas a amostra final. Todas as variáveis quantitativas foram 
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winsorizadas entre 1% e 99% para reduzir o efeito de dados influentes. Os modelos foram 

estimados por Mínimos Quadrados Generalizados com correção para heterocedasticidade 

e correlação serial dos resíduos conforme sugere (Wooldridge, 2011). 
 

3.2. VARIÁVEIS E MODELOS 
 
Para analisar se a migração nos níveis de governança está associada a mudanças 

no desempenho das empresas, utilizou-se um modelo (1) em que desempenho (DESEMP) 

é uma função da Migração de Segmento de Governança Corporativa (MSGC), do Tipo 

de Migração de Segmento de Governança Corporativa (TMSGC) e das variáveis de 

controle. O modelo utilizado foi adaptado a partir dos trabalhos de Beck et al. (2012), 

Silva et al. (2012), Lima & Sanvicente (2013), Clemente et al. (2014) Peris et al., (2017) 

e Funchal & Pinto (2018). Em linha com os estudos citados, espera-se que as variáveis 

MSGC e TMSGC tenham efeitos significativos e positivos sobre as proxies de 

desempenho. Além disso, espera-se que a interação entre MSGC e TMSGC evidencie um 

efeito moderador da relação com o DESEMP das empresas estudadas. 

𝐷𝐸𝑆𝐸𝑀𝑃𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝑫𝟏𝑴𝑺𝑮𝑪𝒕 + ∑ 𝑫𝒏𝑻𝑴𝑺𝑮𝑪𝒕

𝟔

𝒏=𝟏

+ 𝑫𝟑𝑴𝑺𝑮𝑪𝒕 ∗ 𝑻𝑴𝑺𝑮𝑪

+ ∑ 𝛽𝑘Controles𝑖𝑡

7

𝑛=1

+ 𝜀𝑖𝑡 

 
3.2.1 Variáveis explicadas (proxies de desempenho) 

 
Como proxies de desempenho utilizou-se o Retorno sobre os Ativos (ROA), Q de 

Tobin (QTobin) de acordo com Crisóstomo & Brandão (2019) e  Guimaraes et al. (2019). 

Os estudos anteriores sugerem que estrutura de GC mais robustas têm associação positiva 

com os indicadores de desempenho das firmas (por exemplo, Peris et al., 2017; Funchal 

& Pinto, 2018; Bhagat & Bolton, 2019), contudo Bhagat & Bolton (2019) evidenciam 

que dependendo do mecanismo de GC, o desempenho pode ser prejudicado.  

Adicionalmente, analisou-se o efeito das variáveis de interesse sobre o 

Endividamento Geral (NivEnd), o Endividamento Financeiro (NivEndFin) e o Custo do 

Capital de Terceiros (Kd) conforme calculado por Beck et al. (2012). De acordo com as 

evidências trazidas por Beck et al. (2012) a migração para os níveis superiores de GC está 

associada a maior participação do Capital Próprio (Ke). Essa evidência é coerente com a 

lógica de que as migrações se originam de ofertas públicas secundárias em que novas 

emissões são realizadas. Em outra perspectiva, uma melhor estrutura de GC pode 

aumentar o acesso a fontes de financiamento de terceiros, em decorrência dos benefícios 

dos contratos de dívidas para a redução de assimetria. Martins, Schiell & Terra (2017) 

observaram que mecanismos como estrutura de propriedade estão positivamente 

associadas com a maturidade da dívida, o que sugere maior acesso a linhas de crédito de 

longo prazo. Diante das evidências, espera-se que MSGC e TMSGC têm um efeito 

positivo sobre NivEnd e NivEndFin. Outro indicador analisado foi o Kd. Lima & 

Sanvicente (2013) observaram que empresas com estruturas de GC mais robustas tendem 

a apresentar menor Kd, logo, espera-se um efeito negativo do MSGC e TMSGC sobre o 

Kd. 

 

 
 

(2) 
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3.2.2. Variáveis explicativas  
 

Conforme observado no modelo 1, as variáveis explicativas de interesse utilizadas 

foram MSGC que consistiu em uma variável dummy que assumiu valor 1 a partir do ano 

de migração de segmento de governança e 0 para os anteriores. Além disso, utilizou-se a 

variável TMSGC que capturou o tipo de migração ocorrida e foi operacionalizada com 

sete dummies que assumiram valor 1 para cada tipo de migração e 0 para as demais (por 

exemplo TRAD→N1, TRAD→N2, TRAD→NM...,n).  

Como variáveis de controles utilizou-se o ROA, NivEnd, NivEndFin, Tamanho 

(TAM), QTobin (Q de Tobin), estágio de declínio (DEC) conforme Dickinson (2011), 

segmento econômico (SegEcon) e Ano. Todas as variáveis de controle utilizadas foram 

defasadas em t-1 de modo a se reduzir problemas de simultaneidade. O Apêndice A 

apresenta a operacionalização das variáveis, os sinais esperados e os trabalhos que as 

fundamentaram. 
 
4. ANÁLISE DE DADOS E RESULTADOS 
 
4.1. Análise do fluxo de adesões, cancelamentos e migrações entre os segmentos 

de GC no período de 2008-2018 
 

Segundo dados da B3 disponíveis em 20/02/2020, até 31/12/2018 existiam 423 

empresas listadas. Destas, 233 (55%) estavam listadas no segmento básico de GC, 27 

(6%), no Nível 1, 21(5%), no Nível 2 e 142 (34%) no Novo Mercado. Ao longo do período 

estudado, 14 migrações se referiam a mudança do segmento tradicional (TRAD) para os 

níveis diferenciados (N1, N2 e NM). As demais 19, referiram-se a migrações dos níveis 

diferenciados (N1, N2 e NM) para níveis superiores, por exemplo N1 para N2 e assim 

sucessivamente. Observa-se que a migração para o Novo Mercado apresentou a maior 

frequência, esse tipo de migração encontra respaldo na hipótese de  potencial melhoria de 

desempenho após a mudança por parte das organizações listadas no N2 em relação ao N1, 

e do NM em relação a N2, conforme estudo de ( Lima et al., 2015). 
 

 
Figura 1 

Frequência dos tipos de migrações ocorridas e participantes da amostra 

 

Na sequência, analisou-se a estatística descritiva das variáveis utilizadas nos 

modelos (Tabela 1). Observou-se uma diferença estatisticamente significativa, ao nível 

de 10%, no ROA após a migração entre os segmentos de governança, corroborando com 

o estudo de Peris et al., 2017; Funchal & Pinto, 2018 e Bhagat & Bolton, 2019. Estes 

TRAD→N1

TRAD→N2

TRAD→NM

N1→N2

N1→NM

N2→NM

Outros

0 1 2 3 4 5 6
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autores argumentam que em uma companhia com melhor estrutura de governança, as 

políticas institucionais visam alinhar interesses de gestores e acionistas, com isso, os 

controles internos e o sistema de compensação utilizado ficam mais rigorosos e controlam 

melhor os ativos e a obtenção dos resultados operacionais preestabelecidos. Nas demais 

variáveis quantitativas, apesar de se ter observado diferenças entre os períodos, anterior 

e após a migração, não há significância estatística.  

Tabela 1 

Estatística descritiva das variáveis utilizadas nos modelos  

 Antes Após  

 N=162 N=155  

Painel A – Variáveis quantitativas utilizadas nos modelos 

 µ σ Min Max µ σ Min Max Dif 

ROA 0,032 0,371 -4,281 0,462 0,038 0,126 -0,498 0,399 0,005* 

Kd 0,489 1,240 0,000 10,777 0,504 1,828 0,000 18,909 0,031 

NinEnd 0,497 0,269 0,009 0,917 0,496 0,369 0,001 1,633 -0,000 

NivEndFin 0,228 0,188 0,000 0,833 0,242 0,237 0,000 0,967 0,014 

QTobin 1,532 0,815 0,680 6,360 1,444 0,785 0,285 4,120 -0,088 

Tam 22,525 21,943 16,963 27,308 22,445 15,356 18,657 27,753 -0,081 

Painel B – Proporção de tipos de migrações observadas na amostra 

 % EP [95% Interv.Conf.] % EP [95% Interv.Conf.] Dif 

Trad->N1 0,112  0,025  0,071  0,171  0,232  0,034  0,172       0,305         0,120***  

Trad->N2 0,130  0,027  0,086  0,192  0,097  0,024  0,059  0,155  -      0,034  

Trad->NM 0,230  0,033  0,171  0,301  0,206  0,033  0,150        0,278  -      0,023  

N1->N2 0,149  0,028  0,102  0,213  0,148  0,029  0,100  0,214  -      0,001  

N1->NM 0,155  0,029  0,107  0,220  0,148  0,029  0,100  0,214  -      0,007  

N2->NM 0,186  0,031  0,133  0,254  0,116  0,026  0,074  0,177  -      0,070**  

Outros 0,037  0,015  0,017  0,081  0,052  0,018  0,026  0,100         0,014  

Painel C – Estágios dos Ciclos de Vida de Dickinson (2011) 

Introdução 0,106  0,024  0,067  0,164  0,110  0,025  0,069   0,170         0,004**  

Crescimento 0,342  0,037  0,272  0,418  0,252  0,035  0,189   0,326  -      0,090  

Maturidade 0,335  0,037  0,267  0,412  0,355  0,038  0,283   0,434         0,019  

Turbulência 0,124  0,026  0,081  0,185  0,161  0,030  0,111  0,228         0,037  

Declínio 0,093  0,023  0,057  0,149  0,123  0,026  0,079    0,184         0,029  

Painel D – Segmentos Econômicos conforme a classificação da Brasil, Bolsa, Balcão 

BI 0,149  0,028  0,102  0,213  0,194  0,032  0,139     0,264         0,044  

Com 0,435  0,016  0,021  0,089  0,110  0,025  0,069     0,170  -      0,325***  

CC 0,217  0,033  0,160  0,288  0,161  0,030  0,111      0,228  -      0,056  

Fin 0,149  0,028  0,102  0,213  0,123  0,026  0,079   0,184  -      0,026  

MB 0,205  0,032  0,149  0,275  0,252  0,035  0,189     0,326         0,047  

PGB 0,081  0,021  0,047  0,134  0,080  0,021  0,040     0,124  -      0,001  

Fonte: Dados da pesquisa 

Nota: Significância estatística *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. Utilizou-se o teste t e Wilcoxon para a 

análise de diferença entre as médias entre os grupos (antes e após a migração). Para as variáveis categóricas 

utilizou-se o teste de diferença entre as proporções entre os grupos. 
 
O painel B evidencia que das empresas analisadas 47,2% que migraram estavam 

no segmento básico de GC, destacando a alteração de Trad→N1 que proporcionalmente 

teve uma diferença de 12%. Por outro lado, menos empresas dos níveis diferenciados 

migraram para o nível superior ao que estavam, como do N2→NM.  

Analisando-se as proporções de observações por ECVs, conforme a proposta de 

Dickinson (2011) observou-se que a diferença entre as proporções (antes e após a 
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migração) das empresas que estavam no estágio de “Introdução” foi estatisticamente 

significativa, o que não aconteceu com os demais ECVs.  

         O último bloco trás os segmentos econômicos conforme a classificação da 

(B3) com destaque a Comunicações (Com) que gerou uma diferença de - 0,325, com 

significância estatística. Os demais segmentos também apresentaram mudanças, mas 

obteve caráter significativo. Outras tabelas e gráficos complementares foram reportados 

nos Apêndices (C-G). 

Na sequência, analisou-se a correlação (Spearman) entre as variáveis utilizadas 

nos modelos (Apêndice B). Os resultados analisados apresentaram uma correlação fraca 

entre todos as variáveis utilizadas, contudo, algumas delas, estatisticamente 

significativas. Verificou-se ainda que as migrações do TRAD→NM e N1→N2 foram os 

tipos de migrações que apresentaram uma maior quantidade de correlações 

estatisticamente significativas, ao nível de 1%, sobre o NivEnd e NivEndFin. Desse 

modo, os resultados se contrapõem parcialmente ao observado por Martins, Schiell & 

Terra (2017), pois não é possível afirmar que as variáveis afetam apenas positivamente 

as proxies. Como demonstrado por Funchal & Pinto (2018), deve-se considerar outros 

fatores na análise do resultado apresentado: as vantagens competitivas, os outros 

indicadores financeiros, o mercado a qual a companhia se insere, entre outros. 

As demais métricas de desempenho (QTobin, Tam e DEC) também não 

apresentaram homogeneidade em seus resultados, mas obtiveram nível de significância 

entre 1% e 5%. Em relação ao estágio de Declínio (DEC), as migrações apresentaram 

correlações de formas opostas. Demonstrando desde uma possível redução na 

oportunidade de crescimento, até um desenvolvimento a partir da migração. Para o Q de 

Tobin, os resultados significativos foram inferiores a 1, apontando uma possível 

subestimação das companhias migradas. Já o Tamanho (Tam), apresentou correlações 

positivas e negativas, destacando que a migração pode estar associada ao tamanho da 

companhia, fortalecendo a hipótese 𝐻1. 

Posteriormente, na Tabela 2 foi apresentado o resultado dos modelos de regressão 

estimados por Mínimos Quadrados Generalizados com correção para heterocedasticidade 

e correlação serial dos resíduos. Estimou-se ainda os referidos modelos com dados em 

painel com erros padrões clusterizados na firma (reportados no Apêndice H). 

Verificou-se que a migração tende a reduzir o ROA após a migração, aumentar o 

endividamento geral e reduzir o endividamento financeiro. Quando analisado o efeito do 

tipo de migração, observou-se uma tendência de redução do ROA de empresas que 

migraram Trad→N2, N1→N2, N1→NM, contudo, as migrações Trad→NM e N2→NM 

tendem a estar associados ao maior ROA. Quando analisada a associação das migrações 

com o custo do capital de terceiros (Kd), observou-se que as migrações do Trad→N2, 

N1→N2 e N2→NM apresentaram associações positivas e estatisticamente significativas.  

Quanto ao nível de endividamento, observou-se que a migração do N1→NM 

tende a estar associada a um aumento do endividamento geral, enquanto, a migração do 

N2→NM tende a estar associado a menor nível de endividamento. Quanto ao 

endividamento financeiro, observou-se que as migrações dos tipos Trad→N2, N1→N2 e 

N1→NM estão associadas a maior nível de endividamento financeiro, enquanto as 

migrações dos tipos Trad→NM e N2→NM estão associadas a reduções nos níveis de 

endividamento financeiro. Esse resultado sinaliza redução da dependência de capital de 

terceiros e reforça as evidências já observadas por Martins, Schiell & Terra (2017). 
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Tabela 2 

Estatísticas dos modelos de regressões estimados por Mínimos Quadrados Generalizados com 

correção para heterocedasticidade e correlação serial dos resíduos 
 ROA Kd NivEnd NivEndFin QTobin 

Após -0.047*** (0.012) -0.003 (0.014) 0.152*** (0,000) -0.0231* (0.013) -0.174 (0.120) 

Trad→N2 -0.108*** (0.037) 0.216*** (0.077) -0.025 (0.062) 0.220*** (0.054) 0.398** (0.174) 

Trad→NM 0.098*** (0.036) 0.027 (0.057)   -0.365*** (0.037) -0.176 (0.234) 

N1→N2 -0.116*** (0.023) -0.137 (0.102)   0.513*** (0.057) 0.193 (0.228) 

N1→NM -0.119*** (0.020) 0.223*** (0.075) 0.472*** (0.045) 0.144*** (0.031) -0.019 (0.145) 

N2→NM 0.094*** (0.028) 0.175*** (0.054) -0.200*** (0.053) -0.517*** (0.021) 0.162 (0.246) 

Outras         -0.174 (0.217) 

Após x (Trad→N2) 0.062*** (0.022) 0.056* (0.029) -0.070 (0.059) 0.037 (0.059) 0.273* (0.146) 

Apósx (Trad→NM) 0.052 (0.032) 0.053* (0.031) -0.500*** (0,000) 0.023 (0.030) 0.656*** (0.161) 

Após x (N1→N2) 0.044 (0.027) 0.062 (0.073)   0.107* (0.063) 0.364 (0.226) 

Após x (N1→NM) 0.030 (0.024) 0.037 (0.031) 0.247*** (0.018) -0.041* (0.023) 0.212 (0.130) 

Após x (N2→NM) -0.015 (0.015) 0.102*** (0.038) -0.118* (0.065) 0.013 (0.016) 0.091 (0.212) 

NivEndFinit−1 0.002 (0.032)       -0.099 (0.178) 

QTobinit−1 0.076*** (0.010) 0.002 (0.010) -0.583*** (0,000) -0.009* (0.005)   

ROAit−1   0.147 (0.102)   0.0139 (0.016) -0.151 (0.168) 

Tamit−1 -0.001 (0.005) 0.003 (0.003) 0.039*** (0,000) -0.009* (0.005) 0.049* (0.027) 

DECit 0.024*** (0.007) 0.010 (0.037)   0.015*** (0.005) 0.112** (0.050) 

Intercepto -0.041 (0.109)     0.884*** (0.117) 0.315 (0.580) 

Observations 217 189 253 216 220 

Number of ID 21 19 25 21 22 

Tipo de Painel EA EA EA EA EA 

Controle de Setor Sim Sim Sim Sim Sim 

Controle de Ano Sim Sim Sim Sim Sim 

Nota. ***, **, * Estatisticamente significativo aos níveis de 1%, 5% e 10%. Utilizou-se o Generalized 

Least Squares (GLS) com ajustes para heterocedasticidade e autocorrelação conforme Gujarati (2019) 

e Wooldridge (2011). 

Quanto ao Q de Tobin, apenas a migração do nível Trad→N2 apresentou 

associação positiva e estatisticamente significativa ao nível de 5%.  Os resultados 

reforçam parcialmente a hipótese de que as migrações nos segmentos de governança 

influenciam nos indicadores analisados, contudo, algumas delas divergem de estudos 

anteriores que assumem que a migração para os segmentos superiores de governança 

estão associadas a melhoria de desempenho das firmas (Colombo & Galli, 2010; Borges 

et al., 2016). 

Adicionalmente, analisou-se um potencial efeito moderador entre cada tipo de 

migração e o período após a ocorrência do evento (migração). Os resultados sugerem um 

efeito moderador, destacando-se um efeito positivo e significativo no ROA daquelas que 

migraram do Trad→N2, assim como pontuado por Colombo & Galli (2010). Apesar 

disso, se opondo ao apresentado por Lima & Sanvicente (2013), o custo do capital de 

terceiros (Kd) aumentou para aquelas que migraram do N2→NM. Já as migrações do 

Trad→NM tendem a resultar em maior Q de Tobin após a migração. Os demais tipos de 

migração não apresentaram significância estatística. 

Por fim, diferente dos resultados encontrados no estudo de Martins, Schiell & 

Terra (2017), o nível de endividamento geral das empresas que migraram do Trad→NM 

reduziu, enquanto daquelas que migraram do N1 para NM aumentou após a migração. Já 

o efeito da migração sobre o endividamento financeiro após a migração, não houve 

significância estatística nas relações (ao nível de 1% e 5%). 
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Os resultados evidenciaram que a migração para níveis superiores tem associações 

significativas apenas para alguns indicadores de desempenho (ROA, NivEnd, 

NivEndFin). Entretanto, como não houve homogeneidade entre os resultados de cada 

tipo de migração entre os segmentos de governança, confirma-se parcialmente a 

hipótese de que a migração influencia no desempenho futuro das firmas (𝐻1). 
 
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O estudo de natureza descritiva documental e de abordagem quantitativa analisou 

dados por meio de estatística descritiva, teste de diferença entre as médias e regressão 

com dados em painel estimados para o estudo das 31 empresas listadas na B3 no período 

de 2008-2018, o objetivo de verificar se as migrações nos segmentos de governança 

corporativa das empresas listadas na B3 estão associadas a alterações no retorno sobre os 

ativos, endividamento geral e financeiro, custo do capital de terceiros e no Q de Tobin. 

Os resultados evidenciaram que as migrações entre níveis de GC tendem a 

afetar significativamente apenas alguns indicadores de desempenho, como a 

rentabilidade (ROA), o endividamento geral (NivEnd) e o nível de endividamento 

financeiro (NivEndFin). Entretanto, apesar dos resultados médios significativos para 

as proxies anteriores, não houve homogeneidade entre os resultados de cada tipo de 

migração entre os segmentos de governança, confirmando parcialmente a hipótese 𝐻1 

do estudo, conforme observado por Funchal & Pinto (2018). 

As migrações de segmento nos modelos relativos às demais variáveis de 

desempenho (Kd e QTobin) não apresentaram significância estatística, refutando a 

hipótese de pesquisa (𝐻1). Não obstante, o Custo do Capital de Terceiros (Kd) 

demonstrou tendências negativas, reforçando os estudos de Lima & Sanvicente (2013). 

Como não houve totalidade de significância em todos os resultados encontrados, conclui-

se que não é possível afirmar que a migração dos segmentos diferenciados de governança 

corporativa da B3 tem efeito significativo e persistente nos indicadores de desempenho 

das firmas (𝐻1). 

Os resultados trazem insights importantes para a modelagem dos efeitos da GC 

no desempenho das empresas. Logo, podem contribuir aos reguladores, auditores, 

investidores e demais stakeholders no processo de avaliação de risco, estimação do 

desempenho futuro e precificação das empresas listadas na B3, apresentando evidências 

sobre as implicações da migração entre os segmentos superiores de GC. 

Apesar dessas contribuições, o presente trabalho possui limitações relacionadas à 

amostra, pois a mesma engloba uma considerável quantidade de segmentos econômicos, 

possibilitando a ocorrência de correlações fracas e variações nas significâncias 

estatísticas. Tendo em vista que os setores possuem características econômicas diferentes, 

quanto maior a disparidade nos dados, mais heterogêneo será o resultado. Sugere-se para 

pesquisas futuras: (i) Analisar a amostra de companhias migradas considerando outras 

proxies de desempenho, como o ROE e o Ebtida; (ii) Considerar uma classificação por 

setor econômico, para análise do efeito da migração sobre o desempenho das companhias; 

(iii) utilizar a abordagem de Diferenças em Diferenças para a estimação do efeito da 

migração. 
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Apêndice A 

Operacionalização das variáveis utilizadas nos modelos 
Sigla Descrição Operacionalização Trabalhos 

anteriores 

Variáveis explicadas 

ROA Retorno sobre os Ativos 𝐿𝐴𝐼𝑅𝑖𝑡
𝐴𝑇𝑖𝑡

⁄  

 

Crisóstomo & 

Brandão(2019),  

Guimaraes et al. 

(2019) 

 

QTobin Q de Tobin 𝑉𝑀𝐸𝑖𝑡 + 𝐷𝐼𝑉𝑖𝑡

𝐴𝑇𝑖𝑡

 

NivEnd Nível de Endividamento Geral 𝑃𝐶𝑖𝑡 + 𝑃𝑁𝐶𝑖𝑡

𝐴𝑇𝑖𝑡

 
 

Beck et al. 

(2012) 

 
NivEndFin Nível de Endividamento 

Financeiro 

𝐸𝑀𝑃𝑅𝐹𝐼𝑁𝑖𝑡

𝐴𝑇𝑖𝑡

 

Kd Custo do Capital de Terceiros 𝐷𝐸𝑆𝑃𝐹𝐼𝑁𝑖𝑡

𝐸𝑀𝑃𝑅𝐹𝐼𝑁𝑖𝑡

 

Variáveis explicativas (Interesse) 

MSGC Migração de Segmento de 

Governança Corporativa 

Variável dummy que assume valor 

1 a partir do ano de migração e 0 

para os anteriores 

 

 

Beck et al. 

(2012), Silva et 

al. (2012), Lima 

& Sanvicente 

(2013), 

Clemente et al. 

(2014) Peris et 

al., (2017) e 

Funchal & 

Pinto (2018) 

TMSGC Tipo de Migração de Segmento 

de Governança Corporativa 

Variável dummy que assume valor 

1 para cada tipo de migração, 0 para 

os demais 

Variáveis explicativas (Controles) 

ROAt−1 Retorno sobre os Ativos 𝐿𝐴𝐼𝑅𝑖𝑡−1
𝐴𝑇𝑖𝑡−1

⁄  Crisóstomo & 

Brandão (2019), 

Guimaraes et al. 

(2019), Beck et 

al. (2012), Silva 

et al. (2012), 

Lima & 

Sanvicente 

(2013), 

Clemente et al. 

(2014) Peris et 

al., (2017) e 

Funchal & Pinto 

(2018) 

QTobint−1 Q de Tobin 𝑉𝑀𝐸𝑖𝑡−1 + 𝐷𝐼𝑉𝑖𝑡−1

𝐴𝑇𝑖𝑡−1

 

NivEndt−1 Nível de Endividamento Geral 𝑃𝐶𝑖𝑡−1 + 𝑃𝑁𝐶𝑖𝑡−1

𝐴𝑇𝑖𝑡−1

 

NivEndFint−1 Nível de Endividamento 

Financeiro 

𝐸𝑀𝑃𝑅𝐹𝐼𝑁𝑖𝑡−1

𝐴𝑇𝑖𝑡−1

 

Kdit−1 Custo do Capital de Terceiros 𝐷𝐸𝑆𝑃𝐹𝐼𝑁𝑖𝑡−1

𝐸𝑀𝑃𝑅𝐹𝐼𝑁𝑖𝑡−1

 

Tam Tamanho Logaritmo natural do total do ativo 

total 

DEC Declínio Variável dummy que assumiu valor 

1 para o estágio de Declínio 

conforme Dickinson (2011) e 0 para 

os demais. 

SegEcon Segmento Econômico Variável dummy que assumiu valor 

1 para cada segmento econômico da 

B³ e 0 para os demais 

Ano Ano da demonstração financeira Variável dummy que assumiu valor 

1 para cada ano e 0 para os demais 

Fonte: Elaborado pelos autores 
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Apêndice B - Matriz de correlação (de Spearman) entre as variáveis utilizadas nos modelos 

    (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

Após (1) 1                 

Trad→N1 (2) 0.161¹ 1                

Trad→N2 (3) -0.052 -0.162¹ 1               

Trad→NM (4) -0.027 -0.239¹ -0.189¹ 1              

N1→N2 (5) 0.000 -0.189¹ -0.149¹ -0.22¹ 1             

N1→NM (6) -0.008 -0.191¹ -0.151¹ -0.223¹ -0.176¹ 1            

N2→NM (7) -0.096¹ -0.191¹ -0.151¹ -0.223¹ -0.176¹ -0.178¹ 1           

Outros (8) 0.020 -0.101³ -0.080 -0.12² -0.093³ -0.094³ -0.094³ 1          

ROA (9) 0.010 0.041 -0.002 -0.046 -0.042 0.037 0.0160 0.000 1         

Kd (10) 0.010 0.084 -0.077 0.094 -0.058 0.003 -0.061 -0.056 0.061 1        

NinEnd (11) -0.000 -0.018 0.147¹ -0.305¹ 0.436¹ -0.012 -0.055 -0.212¹ -0.270¹ -0.224¹ 1       

NivEndFin (12) 0.032 -0.052 0.264¹ -0.184¹ 0.346¹ -0.034 -0.092 -0.078 -0.277¹ -0.238¹ 0.773¹ 1      

QTobin (13) -0.055 -0.129² -0.077 0.216¹ -0.197¹ 0.083 0.087 -0.064 -0.200¹ -0.169² -0.137² -0.063 1     

Tam (14) -0.021 -0.038 0.133² -0.275¹ 0.183¹ 0.289¹ -0.153¹ -0.133² 0.121² -0.042 0.146¹ 0.138² -0.224¹ 1    

ECV (15) 0.079 -0.124² -0.039 0.059 -0.092 0.035 0.183¹ -0.052 0.038 0.087 -0.139² -0.156² 0.114³ -0.167¹ 1   

SegEcon (16) -0.097³ 0.052 0.175¹ -0.028 0.055 0.257¹ -0.401¹ -0.148¹ 0.110² 0.143² -0.187¹ -0.211¹ -0.040 0.189¹ -0.091 1  

AnoDF (17) 0.636¹ 0.008 -0.029 -0.012 0.023 -0.0340 -0.034 0.128² -0.059 -0.038 0.134² 0.115³ -0.014 0.147¹ 0.032 0.027 1 

 Nota: ¹, ², ³ são respectivamente os níveis de significância de 1%, 5% e 10% 
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Apêndice C - Evolução de listagem na Brasil, Bolsa, Balcão no período de 2008-

2018 

 
 

 

Apêndice D - Distribuição de frequência de deslistagens no período de 2008-2018 

por motivo e segmento de Governança Corporativa 
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Apêndice E - Tempo médio de permanência por motivos de deslistagem e segmento 

de Governança Corporativa no período de 2008-2019 

 
 

 

Apêndice F - Fluxo das empresas listadas na B³ no período de 2008-2018 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total 

Qtde.Inicial* 537 522 514 505 488 478 484 479 472 458 427 724 

Registros** 9 12 12 12 13 20 10 8 9 14 10 273 

NM 5 3 5 6 4 5 2 2 1 11 3 110 

N2 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 15 

N1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 

TRAD 4 9 4 5 9 14 8 6 8 2 6 142 

Cancelamentos*** 24 20 21 29 23 14 15 15 23 45 14 574 

Qtde.Final 522 514 505 488 478 484 479 472 458 427 423 423 

Nota: O saldo inicial foi obtido através da seguinte conta Saldo Final(SF) + Cancelamentos (CANC) - 

Registros (REG), pois as informações sobre SF, CANC e REG estão públicas e disponíveis no sítio da B³ 

** Os registros foram obtidos no link: http://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/negociacao/renda-

variavel/empresas-listadas.htm 

*** Os cancelamentos foram obtidos no link: http://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-

servicos/negociacao/renda-variavel/acoes/consultas/empresas-com-listagem-cancelada-no-mercado-de-

bolsa/ 
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Apêndice G - Distribuição de frequência de empresas desligadas por setor econômico da B3 

no período de 2008-2019 

 
 

 

Apêndice H - Estatísticas dos modelos de regressão com dados em painel 
 ROA Kd NivEnd NivEndFin QTobin 

Após 0.112** (0.056) 0.283 (0.178) -0.240* (0.122) -0.150 (0.092) -0.571* (0.312) 

Trad→N2 -0.097 (0.065) 0.205 (0.342) -0.128 (0.152) -0.070 (0.123) -1.099** (0.427) 

Trad→NM -0.307 (0.205) -0.086 (0.250) -0.445*** (0.081) -0.345*** (0.102) -1.132** (0.463) 

N1→N2 -0.035 (0.043) -0.407 (0.440) 0.311*** (0.110) 0.311*** (0.067) 0.627** (0.282) 

N1→NM -0.092*** (0.031) -0.248 (0.416) 0.080 (0.113) 0.025 (0.097) 0.376 (0.291) 

N2→NM 0.062 (0.049) -0.048 (0.212) -0.553*** (0.122) -0.379*** (0.079) -1.185*** (0.455) 

Outras 0.014 (0.081) -0.467** (0.228) -0.200*** (0.073) -0.387*** (0.108) -1.330*** (0.465) 

Após x (Trad→N2) -0.087 (0.059) -0.404 (0.409) 0.273 (0.186) 0.180 (0.119) 0.702** (0.313) 

Após x (Trad→NM) 0.322 (0.234) -0.288 (0.262) 0.009 (0.133) 0.137 (0.091) 0.519 (0.431) 

Após x (N1→N2) -0.099 (0.081) -0.361 (0.327) 0.182 (0.120) 0.272*** (0.075) 1.066*** (0.322) 

Após x (N1→NM) 0.020 (0.044) -0.333 (0.358) 0.305** (0.137) 0.153 (0.121) 0.727* (0.408) 

Após x (N2→NM) -0.090 (0.098) -0.383 (0.324) 0.0961 (0.141) 0.034 (0.085) 0.359 (0.451) 

NivEndFinit−1 -0.002 (0.087) -0.962** (0.461)     -0.930** (0.457) 

QTobinit−1 0.0394* (0.023) -0.0407 (0.102) -0.141*** (0.031) -0.055*** (0.020)   

ROAit−1   -0.914 (0.713) -0.256*** (0.060) -0.060** (0.029) -0.624 (0.871) 

Tamit−1 0.031** (0.012) -0.139 (0.098) 0.0302 (0.019) 0.021 (0.021) -0.107** (0.053) 

DECit -0.077*** (0.030) -0.0527 (0.402) 0.104 (0.073) 0.093* (0.051) 0.198 (0.155) 

Intercepto -0.519** (0.204) 3.433* (2.032) 0.568 (0.456) 0.234 (0.459) 5.300*** (1.018) 

Observações 218 190 254 217  220 

No. de empresas 22 20 26   22  22 

Tipo de Painel EA EA EA   EA  EA 

Controle de Setor Sim Sim Sim   Sim  Sim 

Controle de Ano Sim Sim Sim   Sim  Sim 

Nota: Erros padrões robustos entre parênteses *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 


