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Atributos Corporativos, Qualidade da
Governança Corporativa e Valor das
Companhias Abertas no Brasil

Alexandre Di Miceli da Silveira*
Lucas Ayres B. de C. Barros**
Rubens Faḿa***

Resumo
Este artigo investiga a influência da qualidade da governança corporativa sobre o valor de
mercado de 154 companhias abertas brasileiras em 2002. Comoforma de avaliar a quali-
dade da governança das empresas, utilizou-se um ı́ndice amplo de práticas de governança. A
investigação empı́rica foi conduzida por meio de diferentes abordagens econométricas, em
ordem crescente de complexidade, incluindo regressões m´ultiplas por mı́nimos quadrados
ordinário, variáveis instrumentais e sistemas de equações simultâneas. Os resultados obti-
dos em todas as abordagens mostram uma influência positiva esignificante da qualidade da
governança corporativa sobre o valor de mercado das empresas. O estudo obtém evidências
de endogeneidade da variável de governança corporativa,para a qual são propostos diferen-
tes instrumentos. Por fim, os resultados obtidos com os sistemas de equações simultâneas
sugerem uma relação de causalidade de mão-dupla entre a qualidade da governança corpo-
rativa e o valor das empresas.

Palavras-chave: governança corporativa; ı́ndice de Governança, atributos corporativos, va-
lor de mercado.
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Abstract
This paper investigates the influence of corporate governance quality on the market value
of 154 Brazilian listed companies in 2002. As a proxy for corporate governance quality,
a broad governance index was built. The empirical investigation employed different eco-
nometric approaches with increasing level of complexity, including multiple regressions by
ordinary least squares, instrumental variables estimators and simultaneous equations sys-
tems. Results obtained with all econometric approaches show a positive and significant
influence of corporate governance quality on firms’ market values. The paper also finds
evidence of endogeneity of the corporate governance variable, for which different instru-
ments are proposed. Moreover, results obtained with the simultaneous equations approach
suggest that there might be a two-way causality link betweencorporate governance quality
and firm valuation.
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1. Introdução

Toda a discussão sobre governança corporativa parte da hipótese de que os me-
canismos de governança influenciam o desempenho das empresas. Em essência,
a questão básica nas pesquisas é saber se o valor de mercado das companhias
é determinado por mecanismos internos ou externos de governança. Entretanto,
ainda não existe um arcabouço teórico ou evidências empı́ricas conclusivas sobre
como (e se) os mecanismos de governança influenciam o desempenho corpora-
tivo e sobre como esses mecanismos se relacionam, se de formacomplementar ou
substituta.

A maior parte dos estudos analisa individualmente a possı́vel influência de me-
canismos especı́ficos de governança (como concentraçãoda estrutura de proprie-
dade, estrutura do conselho de administração, estruturade capital, presença de um
mercado de aquisições hostis, polı́tica de remuneração, etc.) sobre variáveis de de-
sempenho corporativo (como indicadores contábeis de rentabilidade e métricas de
valor de mercado). Nessas pesquisas, os mecanismos de governança atuam como
variáveis explicativas e as variáveis de desempenho comovariáveis dependentes.

Assume-se, desta forma, na grande maioria dos estudos, que os mecanismos de
governança são variáveis exógenas, portanto não determinadas por outros mecanis-
mos de governança ou demais caracterı́sticas da empresa.É possı́vel, entretanto,
que alguns mecanismos de governança, ou a própria qualidade da governança cor-
porativa, sejam, de fato, variáveis endógenas, isto é, variáveis influenciadas por
outros mecanismos de governança ou por outros atributos das empresas. Caso isso
seja verdade, os diversos estudos realizados que objetivavam capturar o impacto
isolado de mecanismos de governança sobre o desempenho podem ter apresen-
tado resultados enviesados e inconsistentes, por utilizarem a premissa de que os
mecanismos de governança são exógenos na influência sobre o desempenho cor-
porativo.

Neste contexto, o presente trabalho tem como objetivo principal investigar a
influência da qualidade da governança corporativa sobre ovalor das companhias
abertas brasileiras por meio de diferentes abordagens econométricas em ordem
crescente de complexidade, incluindo regressões múltiplas por mı́nimos quadrados
ordinário, variáveis instrumentais e sistemas de equações simultâneas. O propósito
desta estratégia é verificar a robustez da relação estimada entre governança corpo-
rativa e valor a distintas modelagens e técnicas econométricas. Isto é considerado
importante pela recente literatura, já que as abordagens de regressões múltiplas
por mı́nimos quadrados ordinário (MQO) tratam a governanc¸a corporativa como
uma variável exógena, enquanto as abordagens utilizandovariáveis instrumentais
e sistemas de equações simultâneas tratam a governançacorporativa como uma
variável endógena, sendo utilizadas para mitigar os problemas de variáveis omiti-
das e de causalidade reversa entre governança corporativae valor. Entre os prin-
cipais estudos utilizados como base para a pesquisa, destacam-se os de Agrawal
e Knoeber (1996), Barnhart e Rosenstein (1998), Cho (1998),Bhagat e Jefferis
(2002), Claessens et alii (2002), Demsetz e Villalonga (2001), Klapper e Love
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(2002), Bøhren e Ødegaard (2003) e Leal e Carvalhal da Silva (2005a,b).
A principais contribuições do estudo são as seguintes: 1) A pesquisa dis-

cute a importância da obtenção de instrumentos adequados nas pesquisas sobre
governança corporativa para minimizar os problemas de endogeneidade e propõe
novos instrumentos passı́veis de serem usados em estudos posteriores; 2) A pes-
quisa trata os mecanismos de governança não apenas como variáveis exógenas,
mas também como variáveis endógenas, por meio da construção de um sistema de
equações simultâneas no qual as variáveis de governanc¸a e desempenho se inter-
relacionam e os coeficientes são estimados conjuntamente.Segundo Bøhren e
Ødegaard (2003, pág. 2), a abordagem de equações simultˆaneas é capaz de lidar
com os problemas de causalidade reversa e outras fontes de endogeneidade, sendo
utilizada apenas recentemente em estudos sobre o tema; 3) A pesquisa compara os
resultados obtidos na relação entre governança corporativa e valor por meio de dis-
tintas abordagens econométricas em ordem crescente de complexidade, permitindo
comparar se a direção e a significância dos coeficientes dependem da abordagem
utilizada. Particularmente, a comparação dos resultados utilizando a abordagem
de variáveis instrumentais e de equações simultâneas com os obtidos utilizando a
abordagem tradicional de regressões múltiplas por MQO pode ser muito útil para
discutir a validade e a consistência dos resultados das pesquisas sobre o tema.

O estudo parte da hipótese de que existe um relacionamento significativo, do
ponto de vista estatı́stico, entre a qualidade da governanc¸a corporativa e o valor
de mercado das empresas e que as empresas com maior qualidadede governança
apresentam maior valor de mercado,ceteris paribus. O artigo está estruturado da
seguinte forma: a seção 2 apresenta a fundamentação te´orica da pesquisa. A seção
3 apresenta o método do estudo, incluindo a descrição dasvariáveis utilizadas, dos
procedimentos empı́ricos e da amostra. A seção 4 discute os principais resultados
obtidos. A seção 5 apresenta as considerações finais do trabalho.

2. Fundamentaç̃ao Teórica

As pesquisas na busca de evidências da influência da governança corpora-
tiva sobre o valor das empresas podem ser classificadas de acordo com a abor-
dagem econométrica empregada. Bøhren e Ødegaard (2003, p´ag. 8) propõem uma
classificação, apresentada no quadro a seguir:

Abordagens econométricas das pesquisas sobre governança corporativa

Relação de causalidade
Mecanismos de governança Sentido único Sentido duplo
Exógenos 1 3
Endógenos 2 4
Bøhren, Ø. and Ødegaard, B., “Governance and Performance Revisi-
ted”, ECGI working paper series in finance, n. 28/2003, September,
2003.

Segundo Bøhren e Ødegaard (2003), a quase totalidade dos estudos sobre
governança corporativa pertence à célula 1, empregandouma abordagem eco-
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nométrica baseada em três premissas: i) os mecanismos de governança são variá-
veis exógenas; ii) a causalidade apresenta um sentido único da governança cor-
porativa para o valor das empresas; e iii) as regressões são rodadas por meio de
equações isoladas utilizando um ou alguns dos mecanismosde governança. Entre
os mecanismos de governança mais testados contra as variáveis de desempenho,
destacam-se mecanismos internos, como a concentração dapropriedade, a estru-
tura do conselho e a forma de remuneração dos executivos, emecanismos externos,
como o mercado de controle corporativo, o nı́vel de endividamento e a presença
de investidores institucionais.

Segundo Bøhren e Ødegaard (2003), alguns estudos, como o de Himmelberg
et alii (1999), se aproximam da abordagem apresentada na célula 2. Nesse es-
tudo, os autores analisam a relação de causalidade em um sentido único, indo da
estrutura de propriedade para o desempenho, de forma similar aos estudos per-
tencentes à célula 1. Entretanto, os autores tratam a concentração da propriedade
como uma variável potencialmente endógena, analisando seus possı́veis determi-
nantes por meio de técnicas de dados em painel que levam em conta os efeitos
fixos das companhias (caracterı́sticas não observáveis das empresas invariantes ao
longo do perı́odo de análise). Com relação à célula 3, Bøhren e Ødegaard (2003,
pág. 9) afirmam que tais estudos são inviáveis, já que não é possı́vel modelar
uma relação de causalidade em sentido duplo sem considerar ao menos um me-
canismo de governança como endógeno em relação ao desempenho. Por fim, a
célula 4 corresponde às pesquisas que estimam os coeficientes dos mecanismos
de governança corporativa e das variáveis de desempenho por meio de sistemas
de equações simultâneas utilizando variáveis instrumentais, como os trabalhos de
Agrawal e Knoeber (1996), Barnhart e Rosenstein (1998), Cho(1998) e Demsetz
e Villalonga (2001).

Como existe uma razoável probabilidade de ocorrência dosproblemas eco-
nométricos de causalidade reversa e endogeneidade nos estudos sobre governança
corporativa, tem-se um ponto a favor da adoção da abordagem da célula 4, que lida
mais diretamente com esses problemas. Entretanto, a implementação correta de
tais métodos depende de a teoria oferecer restrições adequadas e embasadas con-
ceitualmente para os sistemas de equações. Segundo Bøhren e Ødegaard (2003,
pág. 9), a literatura teórica sobre governança corporativa ainda não estabeleceu
como os mecanismos de governança interagem, quais variáveis são exógenas e
qual é a natureza do equilı́brio entre elas para uma combinação ótima dos meca-
nismos de governança. Em resumo, uma questão chave ainda não resolvida, dada
a ausência de uma teoria bem estabelecida sobre governança corporativa, é se os
resultados utilizando a abordagem da célula 4 fornecem evidências mais confiáveis
sobre a relação entre mecanismos de governança e valor doque os resultados dos
estudos que utilizam a abordagem mais simples e tradicionalda célula 1.

Existe uma mirı́ade de estudos buscando relacionar mecanismos de governança
e valor das empresas. Na seqüência, são apresentados os resultados de estudos
considerados mais compatı́veis com as estratégias empregadas na presente pes-
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quisa. Nestes estudos são construı́dos ı́ndices de governança corporativa amplos
que resumem em uma única medida informações relativas a diversos mecanismos
e práticas de governança, como forma de obter uma aproximação mais adequada
para a qualidade da governança corporativa. Resumos das principais pesquisas
empı́ricas sobre a relação entre governança e desempenho podem ser encontrados
em Leal (2004), Bhagat e Jefferis (2002) e Denis e McConnell (2003).

Black (2001) avalia a hipótese de que o comportamento das práticas de gover-
nança afeta o valor de mercado das empresas na Rússia. Comoaproximação para
a qualidade da governança corporativa, o autor utilizou umranking criado pelo
banco de investimentoBrunswick Warburg, que atribuiu uma pontuação de 0 a 60
pontos, com ı́ndices maiores indicando maior “risco de governança corporativa”.
Os resultados da pesquisa indicaram uma forte relação positiva entre qualidade da
governança corporativa e valor de mercado das empresas, sugerindo que o compor-
tamento da empresa em termos de práticas de governança pode ter um efeito con-
siderável sobre seu valor de mercado, principalmente em umpaı́s onde a proteção
ao investidor é fraca. O próprio autor ressalta, entretanto, que os resultados são
limitados pela pequena amostra (dezesseis empresas) e pelaausência de variáveis
de controle.

Klapper e Love (2002) avaliam a diferença na qualidade da governança cor-
porativa das empresas de quatorze paı́ses emergentes utilizando como base um
ı́ndice de governança corporativa criado pelo bancoCredit Lyonnnais Securities
Asia (CSLA). As autoras avaliam a relação entre a qualidade da governança cor-
porativa e o desempenho das empresas, encontrando uma alta correlação positiva
entre qualidade da governança e valor de mercado das empresas. Como os resulta-
dos foram obtidos por meio do método dos mı́nimos quadradospara um perı́odo de
um ano, as autoras alertam para o possı́vel problema de endogeneidade na relação
entre as variáveis, evitando concluir sobre qualquer relação de causalidade da qua-
lidade da governança sobre o desempenho das empresas.

Bøhren e Ødegaard (2003) analisam a relação entre governança corporativa
e desempenho na Noruega. Inicialmente, os autores realizaram regressões isola-
das com diversos mecanismos de governança atuando como variáveis independen-
tes. Os resultados da primeira parte do estudo mostraram evidências de que os
mecanismos de governança são relevantes para explicar o desempenho das em-
presas analisadas. Na seqüência, os autores utilizaram aabordagem de equações
simultâneas. Os resultados utilizando esta abordagem mostraram uma ausência de
significância ou inversão de sinais nas relações entre os mecanismos de governança
e as variáveis de valor. Os autores creditam a mudança de resultados princi-
palmente à dificuldade metodológica de se utilizar um sistema de equações si-
multâneas, decorrente de teorias ainda subdesenvolvidasna explicação sobre como
governança corporativa e desempenho interagem.

Black et alii (2006) reportam evidências de que a governanc¸a corporativa é um
fator importante na predição do valor de mercado das empresas na Coréia do Sul.
Os autores construı́ram um ı́ndice de governança amplo como aproximação da qua-

5



Revista Brasileira de Finanças v 4 n 1 2006

lidade da governança das empresas. Inicialmente, os autores realizaram regressões
por MQO com diversas especificações alternativas dos modelos, constatando uma
forte associação positiva entre qualidade da governança e valor de mercado. Reco-
nhecendo a possibilidade de problemas de endogeneidade, osautores realizaram
em seguida estimações dos coeficientes por variáveis instrumentais utilizando os
estimadores de mı́nimos quadrados de dois estágios (MQ2E)1 e de mı́nimos qua-
drados de três estágios (MQ3E).2 A grande dificuldade de utilização dessa aborda-
gem reside em encontrar um instrumento adequado para a governança corporativa.
Os autores argumentam que a legislação da Coréia do Sul oferece caracterı́sticas
únicas para a construção de um bom instrumento, uma vez que diversas exigências
de governança se aplicam apenas a empresas com ativos de no mı́nimo 2 trilhões
de won. Desta forma, os autores construı́ram um instrumentoque é, por definição,
uma variável exógena determinada pela lei e correlacionada com a qualidade da
governança. Os resultados obtidos com os procedimentos MQ2E e MQ3E utili-
zando o instrumento descrito mostraram a causalidade indo das boas práticas de
governança para um maior valor de mercado das companhias. Desta forma, Black
et alii (2006) oferecem fortes evidências, não disponı́veis até então, de que melho-
res práticas de governança provavelmente causam um maiorpreço das ações em
mercados emergentes.

Durnev e Kim (2005) examinam como determinados atributos das empresas
influenciam a escolha das práticas de governança e interagem com o ambiente le-
gal onde estão inseridas. Os autores desenvolvem um modeloteórico que resulta
em três predições: i) as oportunidades de crescimento, anecessidade de financi-
amento externo e a concentração da propriedade são os trˆes principais atributos
que levam as empresas a adotarem melhores práticas de governança; ii) as em-
presas com melhores práticas de governança são mais valorizadas pelo mercado;
e iii) a adoção de melhores práticas de governança é mais relevante em paı́ses
com fraca proteção legal aos investidores. Na seqüência, os autores realizam tes-
tes empı́ricos, obtendo evidências que corroboram todas as predições do modelo.
Como ressalva aos resultados encontrados, deve-se destacar que os autores utili-
zaram como aproximações para a qualidade da governança um ı́ndice criado pelo
bancoCredit Lyonnnais Securities Asia(CSLA) e um ı́ndice do Standard & Poor’s
(S&P), que avaliam apenas as maiores empresas de cada paı́s eque possuem im-
portantes limitações.3

Leal e Carvalhal da Silva (2005b) investigam a relação entre a qualidade das
práticas de governança corporativa e o valor e desempenhodas companhias aber-
tas brasileiras por meio da construção de um ı́ndice de governança amplo. Foram
atribuı́dos pesos iguais às questões, de forma que a pontuação das empresas varia
em uma escala de 0 a 15. O ı́ndice foi construı́do com base em dados secundários,

1O MQ2E é uma tradução livre do procedimento 2SLS (two-stage least squares).
2O MQ3E é uma tradução livre do procedimento 3SLS (three-stage least squares).
3O ı́ndice CSLA se baseia em diversas questões subjetivas a serem respondidas pelos analistas,

enquanto o ı́ndice S&P é restrito a questões relativas à transparência das informações.
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possibilitando a elaboração de ı́ndices relativos ao perı́odo de 1998 a 2002. Os
testes da relação entre qualidade da governança corporativa e o desempenho foram
realizados por meio de análises de dados em painel utilizando os procedimentos
de efeitos comuns, efeitos fixos e efeitos aleatórios. Comoresultados principais,
observou-se que apenas 4% das empresas apresentaram práticas de governança
consideradas “boas” e que as empresas com melhor governança corporativa apre-
sentaram maior valor de mercado (aproximado peloQ de Tobin) e melhor rentabi-
lidade (aproximada pelo retorno sobre os ativos - ROA).

3. Método da Pesquisa

3.1 Modelo de pesquisa e discussão metodoĺogica

O objetivo da pesquisa é avaliar como a governança corporativa influencia o va-
lor de mercado das empresas abertas. Com este intuito, a relação entre governança
corporativa e valor foi investigada por meio de um conjunto de abordagens eco-
nométricas distintas: regressões isoladas utilizando mı́nimos quadrados ordinário,
regressões isoladas utilizando variáveis instrumentais (estimadas por mı́nimos
quadrados de dois estágios, MQ2E, e pelo método dos momentos generalizado,
MMG)4 e sistemas de equações simultâneas (estimados por MMG, por mı́nimos
quadrados de três estágios, MQ3E, e pelo método de máxima verossimilhança
com informação completa, MVIC).5 Inicialmente, a relação mais simples entre
governança corporativa e valor pode ser visualizada através do seguinte modelo:

V ALORi = β0 + β1GOVi + εi (1)

ondeV ALORi representa o valor de mercado da i-ésima empresa,GOVi repre-
senta a qualidade da governança corporativa da i-ésima empresa eεi representa o
termo de erro aleatório da i-ésima empresa. A aplicaçãodo método MQO ao mo-
delo acima, entretanto, deverá resultar num estimador inconsistente e enviesado
para o parâmetroβ1, tendo em vista que diversas variáveis corporativas capturadas
pelo termo de erro da regressão podem ser correlacionadas com o valor das em-
presas e com a qualidade da governança corporativa simultaneamente. Para lidar
inicialmente com esta questão, foram computadas regress˜oes múltiplas utilizando
uma série de atributos corporativos como variáveis de controle, de acordo com o
seguinte modelo:

V ALORi = β0 + β1GOVi + β2ESTPROPi + β3ESTCAPi (2)

+β4LIQi + β5PAY OUTi + β6RENTABi + β7CRECi

+β8 log (REC)i + β9TANGi +

17
∑

j=1

δjINDji + εi

4O MMG é uma tradução livre do procedimento GMM (generalized method of moments).
5O MVIC é uma tradução livre do procedimento FILM (full information maximum likelihood).
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onde:
ESTPROP - estrutura de propriedade;ESTCAP - estrutura de capital;LIQ -
liquidez das ações;PAY OUT - ı́ndice de payout das ações;RENTAB - renta-
bilidade;CREC - oportunidades de crescimento;log (REC) - porte da empresa
(logaritmo da receita lı́quida);TANG - natureza das operações (tangibilidade dos
ativos da empresa);IND - variáveis binárias que identificam o setor de atuação
da empresa.

A equação 2 foi estimada pelo método dos mı́nimos quadrados ordinário
(MQO). Apesar da utilização de diversas variáveis de controle, os coeficientes es-
timados por MQO ainda podem se mostrar enviesados e inconsistentes, conforme
discutido abaixo.

Os dois problemas principais de endogeneidade nas pesquisas sobre gover-
nança corporativa remetem à possı́vel presença de vari´aveis omitidas e à eventual
determinação simultânea das variáveis de interesse. Com relação ao problema de
variáveis omitidas, é possı́vel que caracterı́sticas das empresas não diretamente
mensuráveis ou não controladas na regressão influenciemsimultaneamente os re-
gressores e a variável dependente. Entre estas caracterı́sticas não perfeitamente
controladas, poder-se-ia citar as perspectivas de crescimento da empresa e as opor-
tunidades de expropriação dos minoritários disponı́veis para o seu controlador.
Como exemplo, a oportunidade de expropriação dos minoritários pode ser corre-
lacionada negativamente com o valor de mercado das empresase positivamente
com a qualidade da governança corporativa (como forma do controlador sinalizar
ao mercado que não tem intenção de prejudicar os demais investidores usufruindo
de certos benefı́cios privados do controle). Se tal hipótese for verdadeira, esta
variável (caso não seja observável) poderia induzir um relacionamento aparente-
mente nulo ou negativo entre governança corporativa e valor das empresas. Neste
caso, a eventual fraqueza dos resultados por obtidos por MQOseria devida ao
problema de variáveis omitidas.

O problema de determinação simultânea ocorre se há uma relação de causali-
dade de mão-dupla estrutural entre a qualidade da governança e o valor de mercado
das empresas. Neste caso, a relação não aconteceria apenas no sentido da adoção
de melhores práticas de governança para o valor de mercadoda empresa, mas
também no sentido inverso, com as empresas mais bem avaliadas pelo mercado
adotando melhores práticas de governança. Em situações como esta, as variáveis
de interesse seriam determinadas simultaneamente e a estimação por MQO geral-
mente produziria estimadores enviesados e inconsistentes.

Como há forte suspeita na literatura pertinente de que os mecanismos de gover-
nança são variáveis endógenas, a relação entre qualidade da governança e valor
deve receber um tratamento mais adequado do que o procedimento por MQO.
Uma solução para os problemas de endogeneidade seria a utilização de variáveis
instrumentais, as quais deveriam apresentar duas propriedades essenciais: possuir
uma correlação forte com a qualidade da governança corporativa e uma correlação
nula com o termo de erro da equação original. Em outras palavras, os instrumentos
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deveriam afetar a medida de valor apenas por meio da governança corporativa e
das outras variáveis observáveis e controladas.6

Um instrumento ideal poderia originar-se de um fenômeno intrinsecamente
exógeno. Como exemplo, ter-se-ia um bom instrumento caso ogoverno sorteasse
aleatoriamente algumas empresas e as obrigasse a seguir determinadas práticas de
governança. Na ausência de fenômenos puramente exógenos, as recentes pesqui-
sas têm utilizado alguns instrumentos mais ou menos questionáveis. Durnev e Kim
(2005), por exemplo, utilizam o setor de atuação das empresas como instrumento
para o seu valor de mercado. Já no estudo de Black et alii (2006), descrito na
seção 2, os autores aproveitam uma peculiaridade legal domercado sul coreano
para utilizar um instrumento mais convincentemente exógeno.

No presente artigo, após a estimação por MQO, a relaçãoentre governança
corporativa e valor foi estimada pela abordagem de variáveis instrumentais uti-
lizando o procedimento MQ2E. Foram selecionados cinco instrumentos para a
variável de governança corporativa: 1) emissão de ADRs (American Depositary
Receipts) Nı́vel 1; 2) emissão de ADRs Nı́vel 2 ou Nı́vel 3; 3) Adesãoaos nı́veis
de governança corporativa da Bovespa; 4) variável binária de tamanho da em-
presa; 5) Identidade do acionista controlador. A hipóteseque justifica a escolha
dos instrumentos é que essas variáveis somente afetam o valor das empresas por
meio da qualidade da governança corporativa e das correlac¸ões parciais com as
outras variáveis de controle, de acordo com os seguintes argumentos:

• A emissão de ADRs e a adesão aos nı́veis de governança da Bovespa im-
põem às empresas melhores práticas de governança. Desta forma, assume-
se que essas variáveis devem ser correlacionadas com a qualidade da go-
vernança corporativa e que sua influência sobre o valor dasempresas ocorra
apenas por meio do aprimoramento percebido na qualidade da governança e
das correlações com outras variáveis controladas no modelo, como a liqui-
dez das ações;

• A variável binária de tamanho da empresa (DTAM ) separa as companhias
em dois grupos (“grandes” e “pequenas”) com base na mediana do ativo total
da amostra. Estudos anteriores, como o de Silveira et alii (2004a), consta-
taram uma forte relação positiva entre tamanho das empresas e qualidade
da governança no Brasil,7 possivelmente motivada pela maior necessidade
de captação externa das empresas de maior porte e por sua maior disponi-
bilidade de recursos para arcar com os custos associados à implementação
e manutenção de práticas de governança. Por outro lado,um argumento a

6Enquanto a correlação da governança corporativa com a variável instrumental é observável, a
hipótese de correlação nula do instrumento com o termo deerro não é diretamente observável, devendo
se apoiar em suposições teóricas.

7Os dados do presente estudo também mostraram uma forte correlação (0,60, significante a 1%)
entre tamanho das empresas (medido pelo logaritmo dos ativos) e a qualidade da governança corpora-
tiva (IGOV).
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favor da exogeneidade deDTAM é que as empresas em geral não esco-
lhem participar de um ou de outro grupo. Assim, utilizou-se esta variável
como instrumento, assumindo que sua influência sobre o valor ocorre ape-
nas através de seu efeito sobre a qualidade da governança corporativa, de-
pois de isoladas as caracterı́sticas observadas das empresas. Como forma
de filtrar o eventual efeito direto do porte das empresas sobre seu valor
de mercado, utilizou-se adicionalmente nas regressões, como controle, uma
variável contı́nua calculada como o logaritmo da receita operacional lı́quida
(log (REC)), de forma similar ao procedimento empregado por Black et alii
(2006);

• As variáveis binárias de identidade do acionista controlador (IDENT ) po-
dem ser consideradas aproximadamente exógenas, já que n˜ao existem evi-
dências de que os controladores são escolhidos endogenamente a partir de
caracterı́sticas corporativas. Por outro lado, verificou-se uma correlação sig-
nificativa entreIDENT e o ı́ndice de governança utilizado. Desta forma,
utilizou-se alternativamente esta variável como instrumento em algumas re-
gressões.

Além da abordagem de variáveis instrumentais com equaç˜ao única, o presente
estudo estimou a relação entre governança corporativa evalor por meio de siste-
mas de equações. Essa abordagem possui potencial para solucionar o problema de
determinação simultânea, além do problema de variáveis omitidas.É importante
destacar que o procedimento MQ3E, o mais empregado na estimação de sistemas
deste tipo, também utiliza os instrumentos mencionados acima, mas leva em conta,
adicionalmente, a eventual correlação entre os termos deerro das equações do sis-
tema. A vantagem deste método é sua maior eficiência assintótica em comparação
com a abordagem de variáveis instrumentais com equação ´unica, supondo que o
sistema esteja corretamente especificado. Todavia, em amostras pequenas os pro-
cedimentos de equações simultâneas nem sempre são maiseficientes.

Por fim, além das variáveis de governança corporativa e valor serem potenci-
almente endógenas, também existe a possibilidade de outras variáveis de controle
não serem exógenas. Neste caso, seria necessário definirinstrumentos para todos
os regressores endógenos, já que os mesmos poderiam afetar os coeficientes das
variáveis de interesse. Estudos prévios, como os oferecidos por Agrawal e Kno-
eber (1996), Barnhart e Rosenstein (1998) e Bhagat e Jefferis (2002) sugerem a
necessidade de se estruturar um sistema modelando não apenas a relação entre
governança corporativa e valor, mas também entre outras variáveis corporativas
possivelmente endógenas. Este sistema completo, o qual poderı́amos denominar
“equações estruturais de finanças corporativas”, pode ser representado com a se-
guinte estrutura geral, servindo como padrão de referência para estudos posterio-
res:
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V ALOR = f (GOV, ESTPROP, ESTCAP, LIQ, PAY OUT, Z1, ε1) (3)

GOV = f (V ALOR, ESTPROP, LIQ, PAY OUT, Z2, ε2)

ESTPROP = f (GOV, V ALOR, LIQ, PAY OUT, Z3, ε3)

ESTCAP = f (GOV, V ALOR, ESTPROP, PAY OUT, Z4, ε4)

LIQ = f (GOV, V ALOR, ESTPROP, Z5, ε5)

PAY OUT = f (GOV, V ALOR, ESTPROP, ESTCAP, Z6, ε6)

onde osZj , j = 1, ..., 6 são os vetores contendo os instrumentos que influenciam
as variáveis dependentes e osεj, j = 1, ..., 6 são os termos de erro associados
cada equação. O presente estudo enfocará apenas as duas primeiras equações,
devido às seguintes razões: i) os dados disponı́veis nãoseriam suficientes para
estimar a grande quantidade de parâmetros do sistema acima; ii) não é fácil encon-
trar instrumentos adequados (justificáveis) para todas asvariáveis potencialmente
endógenas; e iii) recentes estudos, como o de Silveira et alii (2004b), mostram
que variáveis como a concentração da estrutura de propriedade (terceira equação
do sistema) não parecem ser determinadas de forma endógena no Brasil. Vi-
sando a mitigar o problema decorrente da possı́vel determinação simultânea de
certas variáveis de controle, a pesquisa utilizou todas elas defasadas em um ins-
tante de tempo (calculadas para o ano anterior), reduzindo apreocupação quanto à
correlação destes regressores com os erros contemporâneos.

3.2 Definiç̃ao teórica e operacional das varíaveis

Qualidade da governança corporativa

A pesquisa utiliza como aproximação para a qualidade da governança corpora-
tiva o ı́ndice proposto por Silveira et alii (2004a). O ı́ndice, denominado IGOV, foi
calculado a partir de um conjunto de 20 perguntas binárias eobjetivas. O ı́ndice
foi construı́do de forma a levar em conta quatro dimensões consideradas importan-
tes pela literatura para avaliação das práticas de governança corporativa: acesso às
informações; conteúdo das informações; estrutura doconselho de administração;
e estrutura de propriedade e controle. As perguntas do ı́ndice são descritas no
Apêndice.
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Valor de mercado das empresas

Existem várias definições operacionais possı́veis paraeste conceito. No estudo
serão utilizadas duas variáveis:

• Q de Tobin(Q): estimado pela aproximação proposta por Chung e Pruitt
(1994, pág. 72) e definido operacionalmente como:

Q de Tobin =
V MAO + V MAP + DIV T

AT

• Múltiplo valor de mercado sobre patrimônio lı́quido (PBV - price-to-book
value): este indicador será uma alternativa ao Q de Tobin, sendo calculado
como:

PBV =
V MAO + V MAP

PL

onde:
V MAO - valor de mercado das ações ordinárias;V MAP - valor de mercado
das ações preferenciais;DIV T - valor contábil da dı́vida, definido como passivo
circulante mais exigı́vel a longo prazo mais estoques menoso ativo circulante;AT

- ativo total da companhia;PL – patrimônio lı́quido da companhia. Os dados
contábeis são referentes ao respectivo exercı́cio e a cotação das ações corresponde
ao preço médio do último dia de negociação dos quatro trimestres de 2002. Em
caso de ausência de informação, a cotação da ação ordinária foi aproximada pela
cotação da ação preferencial.8

Vari áveis de controle

• Estrutura de propriedade: variávelCON , definida como o percentual de
ações ordinárias em posse do(s) acionista(s) controlador(es).9

• Estrutura de capital: variávelDIV PL, definida como a dı́vida financeira
total sobre o patrimônio lı́quido da empresa.

• Liquidez: variávelLIQ, calculada pelo sistema de informações Eco-
nomáticaR© com base no volume de negócios com a ação durante o ano.

• Índice de payout: variávelPAY OUT , definida como dividendos pagos por
ação sobre o lucro lı́quido por ação ao final do exercı́cio.

8Todos os dados contábeis e financeiros foram deflacionados pelo IPCA, com data base em
31/12/2002.

9Os dados foram coletados por meio do sistema Divext da CVM, entendendo-se como acionista
controlador aquele identificado pela própria empresa no seu Informativo Anual (IAN). Para identificar
corretamente o percentual de votos em posse dos controladores, analisou-se também as estruturas indi-
retas de propriedade, identificando-se os proprietários em comum entre vários acionistas e não somente
o controle direto.
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• Rentabilidade das empresas: variávelLAJIRDA, definida como o lucro
antes dos juros, imposto de renda, depreciação e amortização sobre o ativo
total:

• Oportunidades futuras de crescimento: variávelCREC, definida como o
crescimento percentual acumulado da receita operacional dos três últimos
anos.

• Porte da empresa: variávellog (REC), definida como o logaritmo da re-
ceita operacional lı́quida da empresa. Também utilizou-se a variável binária
DTAM , a qual assume valor igual a 1 (um) se a empresa tiver um ativo to-
tal superior à mediana do ativo total da amostra do estudo10 e assume valor
igual a 0 (zero) caso contrário.

• Natureza da operação: variávelTANG, definida como o ativo imobilizado
bruto sobre a receita operacional lı́quida.É uma aproximação para o nı́vel
de tangibilidade das operações da empresa.

• Setor de Atuação: conjunto de variáveis binárias (IND) para representar os
diferentes setores nos modelos. As variáveis atribuem valor 1 para as empre-
sas pertencentes a um setor especı́fico e 0 para as empresas pertencentes aos
demais setores. Foi adotado o critério de classificação do banco de dados
EconomáticaR©, que fornece a relação das empresas e dos seus respectivos
setores.́E uma classificação ampla, dividindo as empresas em 18 categorias.

• Identidade do acionista controlador: conjunto de variáveis binárias
(IDENT ) para representar os diferentes tipos de acionistas controladores:
(i) propriedade privada estrangeira: controle em posse de multinacional ou
grupo de investidores de origem estrangeira (IDENT1); (ii) propriedade
privada nacional: controle de um grupo de investidores de origem nacional,
não sendo os investidores da famı́lia fundadora da empresa(IDENT2);
(iii) propriedade familiar: controle em posse de uma famı́lia ou um único
investidor, incluindo-se neste caso os controles exercidos por fundações
ou por holdings que representam os fundadores ou herdeiros da empresa
(IDENT3); (iv) propriedade por bancos e outras instituições financeiras:
controle em posse de um banco e/ou instituição financeira (IDENT4); (v)
propriedade de fundos de pensão: controle exercido por fundos de pensão
(IDENT5); (vi) propriedade estatal: controle exercido pela União, Estados
ou Municı́pios (IDENT6).

• Emissão de ADRs: variávelADR1 ou variávelADR23. São variáveis
binárias que assumem valor igual a 1 (um) se a empresa negocia ADRs na

10A mediana do ativo total das 154 empresas componentes da amostra foi de aproximadamente R$
1,4 bilhão. Desta forma, as empresas com ativo total superior a esse valor receberam valor igual a 1
(um) na dummy de tamanho, enquanto as demais receberam valorigual a 0 (zero).
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bolsa de Nova York ou na NASDAQ (ADR1 caso a empresa negocie ADRs
nı́vel 1 eADR23 caso a empresa negocie ADRs nı́vel 2 ou 3) e assume
valor igual 0 (zero) caso contrário.11

• Adesão aos Nı́veis de GC da Bovespa: variável bináriaBOV , que assume
valor igual a 1 (um) se a empresa está listada nos Nı́veis Diferenciados de
Governança Corporativa ou no Novo Mercado da Bovespa e assume valor
igual a 0 (zero) caso contrário.

3.3 Populaç̃ao, amostragem e coleta de dados

A amostra do estudo é composta por todas companhias abertasnão-financeiras
negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo – Bovespa que apresentaram liqui-
dez significativa em 2002. Considerou-se como empresas com liquidez significa-
tiva as empresas que apresentaram ı́ndice de liquidez anualcalculado pelo Eco-
nomáticaR© maior que 0,001% do ı́ndice correspondente à empresa com maior
liquidez. A escolha desta faixa de corte se deve ao fato de queas ações de em-
presas com liquidez muito baixa possuem uma probabilidade menor de terem suas
cotações adequadas ao valor de mercado, sendo a cotaçãodas ações necessária
para o cálculo do Q de Tobin e do múltiplo PBV.

Durante a coleta dos dados, algumas empresas não apresentaram informações
suficientes para a construção de todas as variáveis, reduzindo o tamanho da amos-
tra para um total de 154 empresas. Embora esta amostra possuaum tamanho
significativo em relação ao total de empresas listadas na Bovespa, a rigor, seria
necessária uma amostragem por um método probabilı́sticopara a generalização
dos resultados. Utilizaram-se dados secundários coletados junto aos sistemas de
informações EconomáticaR© e Divulgação Externa da Comissão de Valores Mo-
biliários. Para reduzir a influência de eventuais outliers, todas as variáveis de
controle, além das variáveis de valor, foramwinsorizadas12 em 2,5% e 97,5%,
embora também as variáveis originais tenham sido utilizadas nas regressões. Para
realização dos testes estatı́sticos, foram utilizados os programas Stata/SE 8.0, Evi-
ews 4.0 e GiveWin 2.10.

4. Análise dos resultados

4.1 Estatı́sticas descritivas do ı́ndice de governança corporativa (IGOV)

O ı́ndice de governança corporativa (IGOV) das empresas pertencentes à amos-
tra apresenta as seguintes estatı́sticas descritivas:

11Esta separação das variáveis binárias de emissão de ADRs foi feita tendo em vista que a ADR
Nı́vel 1 dá acesso ao mercado de balcão enquanto que as ADRsNı́vel 2 e Nı́vel 3 dão acesso aos
mercados de bolsa.

12A winsorização, procedimento originalmente proposto pelo bioestatı́stico C. P. Winsor, con-
siste em aparar os valores extremos (abaixo ou acima dos percentis mı́nimos e máximos definidos),
substituindo-os pelos valores menores e maiores remanescentes na distribuição. Este procedimento foi
utilizado em estudos recentes na área, como os de Black et alii (2006) e Durnev e Kim (2005).
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Tabela 1
Estatı́sticas descritivas do ı́ndice de governança corporativa (IGOV)

Variável Média Desvio-Padrão Mı́nimo 1o Mediana 3o Máximo Amostra
quartil quartil (empresas)

IGOV 6,82 3,56 1,00 4,00 6,00 9,00 16,00 154

Segundo a Tabela 1, o IGOV médio foi de 6,82, com 75% das empresas apre-
sentando ı́ndice igual ou inferior a 9. O valor médio obtidopara IGOV pode ser
considerado baixo, tendo em vista a aplicação de diversasquestões que versavam
sobre aspectos básicos de acesso às informações e transparência. A tabela a seguir
apresenta o percentual de empresas cujas respostas foram positivas (“sim”) para
cada pergunta do ı́ndice.

Tabela 2
Percentual de empresas com respostas positivas (“sim”) àsquestões do IGOV

# Pergunta do ı́ndice de governança (IGOV) % de empresas com
respostas positivas (“sim”)

1 É possı́vel obter o Relatório Anual (RA) da companhia via Internet? 46,10%
2 Owebsitedispõe de documentos relativos a governança corporativa? 16,90%
3 Owebsitedispõe de apresentações para analistas ou dados que possibi-

litem projeções operacionais e financeiras da empresa?
36,40%

4 Owebsitée biĺıngüe e possui uma seção de Relações com os Investido-
res?

41,60%

5 Não houve necessidade de contato direto com a companhia para
obtenção de informações sobre a empresa?

48,10%

6 O RA inclui uma seção especı́fica dedicada à implementac¸ão de
princı́pios de Governança?

23,40%

7 O RA ou outro documento explica a remuneração global dos executi-
vos?

15,60%

8 Os demonstrativos são apresentados em US-GAAP ou IAS-GAAP? 19,50%
9 O RA ou website inclui uma seção com estimativas de lucros ou

projeções de retornos financeiros (ROA, ROE, etc.)?
1,90%

10 O RA ou algum outro documento corporativo apresenta o valor adici-
onado/destruı́do pelo negócio no perı́odo com base em alguma medida
de lucro econômico?

3,90%

11 Os cargos de Diretor Executivo e Presidente do conselho de
administração (CA) são ocupados por pessoas diferentes?

63,00%

12 A empresa possui um CA com 5 a 9 membros? 62,30%
13 Mais do que 80% do CA é composto por conselheiros externos? 55,80%
14 O conselho de administração possui mandato unificado deum ano? 22,70%
15 A empresa não possui Acordo de Acionistas. 69,50%
16 A empresa emite apenas ações com direito a voto (ON)? 12,30%
17 As preferenciais correspondem a menos que 50% do total de ações? 37,70%
18 O controlador possui menos do que 70% do total de ordinárias? 38,30%
19 O excesso (DIF) de direitos de voto (%ON) em relação aos direitos

sobre o fluxo de caixa (%TA) do controlador é menor que 23%?
51,30%

20 A empresa concede tag along aos detentores de ações preferenciais? 16,20%
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Os resultados da Tabela 2 mostram que menos da metade (46,1%)das em-
presas disponibilizam seus relatórios anuais via Internet para os investidores e
que apenas 16,9% disponibilizam no seuwebsitedocumentos relativos ao mo-
delo e práticas de governança corporativa adotadas. Ademais, percebe-se um
conteúdo relativamente pobre dos Relatórios Anuais, principalmente em termos
de explicação sobre as práticas de governança implementadas (23,4%) e sobre a
polı́tica de remuneração dos executivos (15,6%). Constatou-se ainda que menos
de um quinto (19,5%) das empresas apresenta os demonstrativos financeiros con-
vertidos para normas contábeis internacionais (US-GAAP ou IAS-GAAP). Como
destaque negativo, observou-se uma ausência quase completa de empresas que
mostram o resultado do perı́odo com base em alguma métrica de valor adicio-
nado baseada no lucro econômico (3,9%). Tendo em vista que aprincipal função
dos gestores é gerar valor para os acionistas, essa constatação pode ser conside-
rada surpreendente, já que raramente as companhias reportam se estão criando
ou destruindo valor para os acionistas. Com relação à estrutura do conselho de
administração observou-se, em linhas gerais, que as empresas possuem um conse-
lho adequado (ao menos formalmente) às práticas recomendadas de governança,
com pessoas diferentes ocupando os cargos de diretor executivo e presidente do
conselho (63,0%), conselhos compostos por cinco a nove membros (62,3%) e por
grande maioria de externos (55,8%). A emissão exclusiva deações ordinárias é
pouco freqüente entre as companhias (12,3%), bem como a concessão de tag along
aos detentores de ações preferenciais (16,3%) pelas empresas emissoras de duas
classes de ações.

4.2 Correlaç̃oes e relaç̃oes preliminares entre qualidade da governança e va-
lor das empresas

A matriz de correlações das variáveis utilizadas no estudo é apresentada na
tabela a seguir:
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Tabela 3
Matriz de correlações das variáveis (amostra de 154 empresas para o ano de 2002)

Q PBV IGOV CON DIVPL ADR1 ADR23 BOV LogREC LIQ LAJIRDA TANG CRE C
Q 1
sig. (bi-caudal)
PBV 0,5658 1
sig. (bi-caudal) 0,0000
IGOV 0,2578 0,3728 1
sig. (bi-caudal) 0,0015 0,0000
CON 0,1548 0,0384 -0,2318 1
sig. (bi-caudal) 0,0594 0,6474 0,0038
DIVPL 0,3532 0,2495 -0,0870 0,0265 1
sig. (bi-caudal) 0,0000 0,0031 0,2912 0,7480
ADR1 0,0291 -0,1000 0,0612 0,0699 -0,0735 1
sig. (bi-caudal) 0,7251 0,2332 0,4511 0,3893 0,3733
ADR23 0,2881 0,2742 0,5223 -0,1488 -0,1186 -0,2075 1
sig. (bi-caudal) 0,0004 0,0009 0,0000 0,0656 0,1496 0,0098
BOV 0,0315 0,2380 0,2827 0,0264 -0,0363 0,1082 0,2281 1
sig. (bi-caudal) 0,7033 0,0041 0,0004 0,7453 0,6603 0,1816 0,0044
LogREC 0,2066 0,3291 0,5455 -0,1082 -0,0386 0,0453 0,3903 0,1914 1
sig. (bi-caudal) 0,0118 0,0001 0,0000 0,1829 0,6402 0,5781 0,0000 0,0178
LIQ 0,2252 0,1635 0,4332 -0,1469 -0,0892 -0,1083 0,592 0,1457 0,4712 1
sig. (bi-caudal) 0,0057 0,0503 0,0000 0,0691 0,2795 0,1811 0,0000 0,0714 0,0000
LAJIRDA 0,0311 0,2804 0,1531 -0,0997 -0,1229 -0,1881 0,1158 -0,0690 0,3729 0,0686 1
sig. (bi-caudal) 0,7131 0,0009 0,0641 0,2294 0,1424 0,0225 0,1626 0,4064 0,0000 0,4093
TANG 0,1474 -0,1166 0,1560 0,089 -0,0510 0,1828 0,0993 0,0621 0,0947 0,2029 -0,2221 1
sig. (bi-caudal) 0,0728 0,1639 0,0534 0,2726 0,5366 0,0273 0,2204 0,4446 0,2445 0,0106 0,0069
CREC 0,1578 0,2213 0,2740 0,0443 -0,0759 -0,0661 0,2874 0,0458 0,3934 0,2352 0,2791 0,1686 1
sig. (bi-caudal) 0,0666 0,0011 0,0010 0,6019 0,3744 0,4362 0,0005 0,5900 0,0000 0,0050 0,0010 0,045617
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Observa-se na Tabela 3 uma correlação positiva significante no nı́vel de 1%
entre IGOV e as variáveis de valor Q de Tobin e PBV. Outra relação preliminar e
qualitativa entre as variáveis pode ser observada pelas seguintes figuras:
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Figura 1
Relação preliminar entre governança corporativa (IGOV) e Q de Tobin (Q)
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Figura 2
Relação preliminar entre governança corporativa (IGOV) e múltiplo PBV (PBV)

A figura mostra uma relação positiva entre as variáveis (as retas representam
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regressões simples estimadas por MQO). Entretanto, a relação de causalidade de
IGOV para Q e PBV depende da aplicação de técnicas econom´etricas mais ade-
quadas.

4.3 Resultado utilizando regress̃oes múltiplas, varíaveis instrumentais e sis-
temas de equaç̃oes simult̂aneas

Para avaliar a relação entre IGOV e valor das empresas, inicialmente foram
computadas regressões múltiplas utilizando o procedimento de mı́nimos quadra-
dos ordinário (MQO). Os resultados das regressões por MQOcom diferentes espe-
cificações do modelo empı́rico são apresentados a seguir:

Tabela 4
Relação entre governança corporativa (IGOV) e valor dasempresas (Q e PBV) por MQO

Q de Tobin PBV
Variáveis (1) (2) (3) (1) (2) (3)
independentes
IGOV 0,015** 0,017** 0,009 0,079*** 0,069*** 0,058**

(2,07) (2,14) (1,06) (3,72) (3,44) (2,50)
CON – 0,367*** 0,356*** – 0,650** 0,533

(3,14) (3,07) (2,16) (1,60)
DIVPL – 0,036*** 0,040*** – 0,076** 0,072**

(5,04) (5,38) (2,12) (2,04)
LIQ – 0,052 0,027 – -0,018 -0,069

(1,61) (0,69) (-0,23) (-0,82)
PAYOUT – 0,000 0,000 – -0,001 -0,001

(0,03) (0,71) (-0,72) (-0,61)
LAJIRDA – 0,182 0,203 – 1,368 1,382

(0,49) (0,53) (1,42) (1,42)
CREC – 0,000 -0,018 – 0,180 0,142

(0,01) (-0,40) (1,21) (1,03)
Log(REC) – 0,023 -0,043 – 0,212 0,178

(0,45) (-0,79) (1,60) (1,16)
TANG – 0,053** 0,029 – -0,167** -0,126

(2,04) (0,90) (-2,26) (-1,42)
ADR1 – – 0,108 – – -0,247

(1,32) (-1,13)
ADR23 – – 0,191*** – – 0,136

(2,18) (0,50)
BOV – – 0,039 – – 0,432**

(0,59) (2,12)
Dummies
IDENT NÃO NÃO SIM NÃO NÃO SIM
Dummies
IND SIM SIM SIM SIM SIM SIM
Intercepto 0,617*** 0,385 0,367 0,364*** -1,589 -1,507

(83,26) (1,20) (1,21) (17,19) (-2,07) (-1,55)
R2 19,97% 42,30% 44,95% 20,27% 38,53% 44,90%
Amostra (n) 148 128 128 143 123 123
As variáveis dependentes são o Q de Tobin e o múltiplo PBV,enquanto a variável independente de
interesse é o ı́ndice de governança corporativa (IGOV). Os dados são relativos ao ano de 2002. Os
números entre parênteses indicam a estatı́stica t. ***, ** e * correspondem à significância estatı́stica
nos nı́veis de 1%, 5% e 10%, respectivamente. Incluı́ram-sevariáveis binárias para o setor de atuação
(IND) das empresas nas regressões, as quais foram omitidasda tabela por limitação de espaço. Os
coeficientes foram estimados pelo método de MQO com erros-padrão robustos a heterocedasticidade.
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A especificação 1 consistiu na aplicação de um modelo de regressão contro-
lando apenas as diferenças setoriais entre as empresas (variáveis binárias setoriais).
Este modelo indicou uma relação positiva significante no nı́vel de 5% entre IGOV
e Q e significante no nı́vel de 1% entre IGOV e PBV. A especificac¸ão 2 é consi-
derada o modelo-base do estudo, representado pela Equação 2, no qual figuram
diversas variáveis de controle. Os resultados desta especificação também indica-
ram uma relação positiva significante no nı́vel de 5% entreIGOV e Q e significante
no nı́vel de 1% entre IGOV e PBV. A magnitude do coeficiente de IGOV (0,017)
informa que uma mudança na qualidade da governança corporativa do pior para
o melhor nı́vel (aumentando IGOV de 1 para 16) resultaria em um aumento de
0,25 do Q de Tobin da empresa em questão. Caso a empresa tivesse um Q de
Tobin igual ao Q médio da amostra (0,68) e uma relação dı́vida total/ativo total
igual à média da amostra (0,39), o aumento na qualidade da governança preveria
um aumento da capitalização de mercado da empresa de cercade 85%,ceteris
paribus. Com relação à variável PBV, a magnitude do seu coeficiente (0,069) in-
forma que uma mudança na qualidade da governança corporativa do pior para o
melhor nı́vel resultaria em um aumento de 1,03 do múltiplo PBV da empresa em
questão. Caso a empresa tivesse um múltiplo PBV igual ao PBV médio da amos-
tra (1,03), o aumento na qualidade da governança preveria uma valorização das
ações de cerca de 100%,ceteris paribus. Independentemente da variável de valor
utilizada, o modelo-base da pesquisa prevê um incremento substancial do valor
das empresas em caso de aprimoramento das práticas de governança corporativa.
A especificação 3 utilizou adicionalmente variáveis relativas a emissão de ADRs,
adesão aos nı́veis de governança corporativa da Bovespa eidentidade dos acionis-
tas controladores. Nesta especificação, houve perda de significância da variável
IGOV quando Q é a variável dependente e diminuição do nı́vel de significância
estatı́stica quando a variável dependente é PBV. Este resultado deve-se principal-
mente à inclusão da variável de emissão de ADRs Nı́vel 2 ou Nı́vel 3 (ADR23),
o que não é surpreendente, considerando-se que a emissãode ADRs em mercado
de bolsa também pode ser vista como uma aproximação para boas práticas de
governança (já que as empresas se comprometem com uma maior transparência e
com padrões mais rı́gidos de proteção ao investidor).
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Em todas as regressões por MQO foram computados erros-padrão robustos a
heterocedasticidade com correção para amostras finitas.Em algumas regressões,
foram excluı́das variáveis setoriais binárias que apresentavam problemas de multi-
colinearidade (medido pelo FIV – fator de inflação da variˆancia.13) Estas variáveis
se mostravam redundantes e prejudicavam a estabilidade numérica das estimati-
vas. Foram realizadas regressões alternativas sem a presença de outliers, identifi-
cados com base nos resı́duos estudentizados das regressões, com manutenção dos
principais resultados. Um potencial problema na estimaç˜ao por MQO é a possi-
bilidade de ocorrência do viés de variáveis omitidas, conforme descrito na seção
3.1. Como forma de avaliar se o problema de variáveis omitidas é aparente, foram
realizados testes de Ramsey (RESET). Os testes não rejeitaram a hipótese nula de
não existência de variável omitida no modelo, conferindo maior credibilidade às
estimativas obtidas por MQO.

Em seguida, foram realizadas regressões pelo procedimento MQ2E. Conforme
discussão metodológica apresentada na subseção 3.1, foram escolhidos cinco ins-
trumentos a serem utilizados alternativamente ou em conjunto para a variável de
governança corporativa: 1) emissão de ADR Nı́vel 1 (ADR1); 2) emissão de ADR
Nı́vel 2 ou 3 (ADR23); 3) adesão aos nı́veis de governança corporativa da Bovespa
(BOV ); 4) variável binária de tamanho da empresa (DTAM ); e 5) identidade do
acionista controlador (IDENT ). Os resultados das regressões por MQ2E com
diferentes especificações do modelo são apresentados abaixo:

13Foram excluı́das todas as variáveis com FIVs acima de 20.É importante destacar que todas as
variáveis excluı́das eram dummies setoriais que se mostravam redundantes no modelo de regressão.
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Tabela 5
Relação entre governança corporativa (IGOV) e valor dasempresas (Q e PBV) por MQ2E

Estimação por MQ2E para Q de Tobin
Especificação (1) Especificação (2) Especificação (3)

1o Estágio 2o Estágio 1o Estágio 2o Estágio 1o Estágio 2o Estágio
IGOV Q Tobin IGOV Q Tobin IGOV Q Tobin

IGOV Instrumentado – 0,080** - 0,078* – 0,055**
(2,30) (1,82) (2,06)

ADR1 0,803 – – – 0,775 –
(0,98) (0,97)

ADR23 2,924*** – – – 3,088*** -
(2,66) (2,75)

BOV 0,968 – – – 0,979 –
(1,51) (1,40)

DTAM 1,318 – 1,244 – – –
(1,52) (1,43)

Dummies IDENT NÃO – SIM – SIM –
Log(REC) 1,580** -0,158 2,298*** -0,152 2,344*** -0,085

(2,30) (-1,51) (3,40) (-1,15) (4,05) (-0,99)
Outras Var. Controle SIM SIM SIM SIM SIM SIM
Dummies IND SIM SIM SIM SIM SIM SIM
Amostra (n) 128 128 128 128 128 128
Prob> F 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Estimação por MQ2E para PBV
Especificação (1) Especificação (2) Especificação (3)

1o Estágio 2o Estágio 1o Estágio 2o Estágio 1o Estágio 2o Estágio
IGOV PBV IGOV PBV IGOV PBV

IGOV Instrumentado – 0,165** – 0,099 – 0,120**
(2,49) (1,13) (1,99)

ADR1 1,074 – – – 1,059 –
(1,26) (1,28)

ADR23 3,073*** – – – 3,267*** –
(2,82) (2,94)

BOV 0,986 – – – 0,966 –
(1,53) (1,35)

DTAM 1,339 – 1,375 – – -
(1,55) (1,55)

Dummies IDENT NÃO – SIM – SIM –
Log(REC) 1,481** -0,076 2,298*** 0,120 2,299*** 0,057

(2,09) (-0,34) (3,21) (0,42) (3,79) (0,26)
Outras Var. Controle SIM SIM SIM SIM SIM SIM
Dummies IND SIM SIM SIM SIM SIM SIM
Amostra (n) 123 123 123 123 123 123
Prob> F 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Regressão de Q de Tobin e múltiplo PBV contra IGOV estimadapelo método dos mı́nimos quadrados de
dois estágios (MQ2E) com erros-padrão robustos a heterocedasticidade. Foram utilizadas cinco variáveis
instrumentais: ADR1, ADR23, BOV, DTAM e IDENT. O primeiro estágio consiste na regressão de IGOV
contra todas as outras variáveis exógenas, incluindo os instrumentos. O segundo estágio é estimado uti-
lizando os valores ajustados de IGOV obtidos no primeiro estágio. Nas regressões, foram incluı́das todas
as variáveis de controle utilizadas no modelo-base (especificação 2 da Tabela 4), incluindo as variáveis
binárias setoriais. Essas variáveis de controle, com exceção da variável de porte da empresa (Log(REC)),
foram omitidas da tabela por limitação de espaço. Os números entre parênteses indicam a estatı́stica t. ***,
** e * correspondem à significância estatı́stica nos nı́veis de 1%, 5% e 10%.
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Os resultados foram obtidos pela aplicação do estimador MQ2E com erros-
padrão robustos a heterocedasticidade e à correlação contemporânea dos erros.
Por conservadorismo, os valores crı́ticos adotados para seinferir sobre a signi-
ficância estatı́stica dos coeficientes basearam-se na distribuição t de Student ao
invés da distribuição Normal. Para avaliar a adequação dos instrumentos utiliza-
dos, utilizou-se o teste de restrições de sobre-identificação de Hansen. Este teste
avalia a plausibilidade estatı́stica da suposição de exogeneidade dos instrumentos.
A hipótese nula conjunta é que: i) os instrumentos escolhidos para IGOV são não-
correlacionados com o termo de erro e ii) a exclusão dos instrumentos da regressão
que determina Q de Tobin e PBV é aceitável. A não-rejeiç˜ao da hipótese nula, por-
tanto, sugere que os instrumentos são adequados.14 Em todas as especificações, a
estatı́stica J de Hansen apresentou um nı́vel descritivo (p− value) superior a 0,10,
não rejeitando a hipótese nula nos nı́veis de significância usuais e fornecendo al-
guma evidência de que os instrumentos escolhidos são aceitáveis, do ponto de vista
estatı́stico.

Os resultados apresentados na Tabela 5 indicam uma relação positiva signi-
ficante no nı́vel de 5% entre IGOV e Q e entre IGOV e PBV, robustaa dife-
rentes especificações de modelos e conjuntos de instrumentos. Por fim, foram
computados testes de Durbin-Wu-Hausman (DWH) para avaliara plausibilidade
estatı́stica da hipótese de exogeneidade de IGOV (uma vez que a suposição de
não-validade desta hipótese motiva a preferência pelo método MQ2E). Trata-se
de um teste de consistência do estimador MQO, comparando asestimativas ob-
tidas utilizando-se este método com aquelas obtidas utilizando-se um estimador
de variáveis instrumentais (VI). A hipótese nula é que osdois estimadores são
consistentes. Desta forma, se não houver rejeição da mesma, deve-se preferir a
estimação por MQO, mais eficiente. Todos os testes DWH rejeitaram a hipótese
nula nos nı́veis de significância usuais, corroborando a suposição de que IGOV
é uma variável endógena e que estimadores de variáveis instrumentais são mais
adequadas (assumindo que os instrumentos são válidos). Foram, ainda, realizadas
regressões adicionais com o mesmo conjunto de instrumentos, porém utilizando
um procedimento de estimação baseado no método dos momentos generalizado
(MMG). Os resultados por MMG mostraram-se similares aos obtidos por MQ2E
e não são reportados por economia de espaço.

14O teste de Hansen é similar ao teste mais conhecido de Sargan, porém, ao contrário deste último,
é robusto a heterocedasticidade.
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Após a análise com equações individuais, a relação entre IGOV e a variáveis
de valor foi investigada por meio de sistemas de equações simultâneas estima-
dos por mı́nimos quadrados de três estágios (MQ3E), pelo método dos momentos
generalizado (MMG) e pelo método de máxima verossimilhança com informação
completa (MVIC).15 Conforme a discussão metodológica da subseção 3.1, embora
um sistema com mais equações pudesse ser estimado (levando em conta outras
variáveis corporativas potencialmente endógenas), o presente estudo se concen-
trou na relação entre as variáveis de governança e de valor, que foi modelada pelo
seguinte sistema (com Q ou PBV substituindo a variável VALOR):











































































V ALORi = β01 + β11IGOVi + β21CONi + β31DIV PLi

+β41LIQi + β51PAY OUTi + β61LAJIRDAi + β71CRECi

+β81 log (REC)i + β91TANGi +
17
∑

j=1

δj1INDji + ε1i

IGOVi = β02 + β12V ALORi + β22CONi + β32PAY OUTi + β42LIQi

+β52LAJIRDAi + β62CRECi + β72ADR1i + β82ADR23i

+β92BOVi + β102 log (REC)i + β112TANGi +
5
∑

l=1

γl2IDENTli

+
17
∑

j=1

δj2INDji + ε2i

(4)
Os resultados das estimações por MQ3E utilizando a variável binária de tama-

nho (DTAM) como instrumento adicional16 são apresentados abaixo:

15A estimação do sistema de equações por diferentes métodos é importante devido às diferentes ca-
racterı́sticas e premissas de cada método de estimação.O estimador MQ3E assume homocedasticidade
dos termos de erro, enquanto que as estimativas por MVIC e MMGsão robustas a heterocedasticidade.
Com relação às diferenças entre os métodos MVIC e MMG, oprimeiro pressupõe a distribuição nor-
mal dos termos de erro, ao passo que o segundo não depende desta suposição. Embora a estimação
por MMG seja mais robusta, caso a premissa de distribuiçãonormal seja verdadeira a estimação pelo
método MVIC pode ser mais eficiente.

16Além de DTAM, o procedimento MQ3E utiliza todas as variáveis de controle presentes na pri-
meira equação, mas ausentes na segunda, como instrumentos para a segunda equação e vice-versa.
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Tabela 6
Relação entre governança corporativa (IGOV) e valor dasempresas (Q e PBV) por MQ3E

Equação de valor Equação de GC
Variável dependente da equação

Q IGOV
IGOV 0,082*** –

(3,72)
Q – 3,979**

(1,90)
Outras Var. Controle SIM SIM
Dummies IND SIM SIM
Amostra (n) 128 128
Prob> F 0,000 0,000

Equação de valor Equação de GC
Variável dependente da equação

PBV IGOV
IGOV 0,174*** –

(3,35)
PBV – 1,090

(0,72)
Outras Var. Controle SIM SIM
Dummies IND SIM SIM
Amostra (n) 123 123
Prob> F 0,000 0,000
Sistemas de equações de valor e governança corporativa,conforme descri-
tos pela Equação 4, estimados pelo método dos mı́nimos quadrados de três
estágios (MQ3E). Utilizou-se como instrumento adicionala variável binária
indicativa do porte da empresa (DTAM). Todas as variáveis de controle pre-
sentes na Equação 4 foram incluı́das nas regressões e omitidas da tabela por
limitação de espaço. Os números entre parênteses indicam a estatı́stica t.
***, ** e * correspondem à significância estatı́stica nos nı́veis de 1%, 5% e
10%, respectivamente.

Conforme os resultados reportados na Tabela 6, as regressões por MQ3E mos-
tram uma influência positiva ainda mais forte de IGOV sobre Qe sobre PBV
(significante no nı́vel de 1%). Os coeficientes de IGOV em ambos os sistemas
(utilizando Q e PBV) são similares em magnitude aos obtidosnas regressões por
MQ2E. Ademais, constatou-se uma relação positiva significante no nı́vel de 5%
entre Q e IGOV e uma relação positiva não-significante entre PBV e IGOV na
equação de governança. Estes resultados, principalmente na relação entre Q de
Tobin e IGOV, apontam para uma relação de causalidade de m˜ao-dupla, com a
valorização das ações das empresas prevendo a adoçãode melhores práticas de
governança. As regressões pelos métodos MMG e MVIC, nãoreportadas por eco-
nomia de espaço, corroboraram os resultados obtidos por MQ3E. Além de nova-
mente indicarem uma influência positiva significante da qualidade da governança
sobre as variáveis de valor, os resultados por MMG e MVIC também sugerem a
existência de uma relação de causalidade de mão-dupla entre IGOV e as medidas
de valor. Portanto, os resultados de uma forma geral indicamque as empresas que
adotam melhores práticas de governança tendem a ser mais bem avaliadas pelo
mercado, sugerindo que os seus padrões de governança sãoimportantes do ponto
de vista dos investidores e que investimentos em governança corporativa podem
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ser recompensadores economicamente. Por outro lado, há também indı́cios de que
as empresas mais valorizadas são mais propensas a adotar melhores práticas de
governança, possivelmente em razão de sua maior necessidade de captação ex-
terna, o que tornaria mais vantajoso o investimento em governança corporativa.

5. Conclus̃ao

O objetivo principal do artigo é investigar a influência daqualidade da go-
vernança corporativa, mensurada por um ı́ndice de governança amplo (IGOV),
sobre o valor de mercado (Q de Tobin e múltiplo PBV) das empresas abertas bra-
sileiras. Esta investigação foi conduzida utilizando-se diferentes abordagens eco-
nométricas em ordem crescente de complexidade, incluindoregressões múltiplas
por mı́nimos quadrados ordinário (MQO), estimadores de variáveis instrumen-
tais (mı́nimos quadrados de dois estágios - MQ2E e método dos momentos ge-
neralizado - MMG) e sistemas de equações simultâneas (m´ınimos quadrados de
três estágios - MQ3E, método dos momentos generalizado –MMG e máxima
verossimilhança com informação completa – MVIC). Os resultados obtidos com
todos os procedimentos mostram uma relação positiva e significante entre a quali-
dade da governança corporativa e as variáveis de valor. Ademais, os resultados
sugerem que este efeito é causal, com o aumento na qualidadeda governança
corporativa (conforme definida no estudo) prevendo uma maior capitalização de
mercado das empresas.

Inicialmente, foram computadas regressões pelo método MQO. Os resultados
revelam uma relação positiva significante no nı́vel de 5% entre IGOV e Q de Tobin
e significante a 1% entre IGOV e o múltiplo PBV. As estimações por MQO, en-
tretanto, podem ser inconsistentes, devido à potencial endogeneidade da variável
de governança corporativa. Por esta razão, novas regressões utilizando variáveis
instrumentais foram estimadas por MQ2E e MMG. Foram escolhidos cinco ins-
trumentos, utilizados em conjunto ou alternativamente: 1)emissão de ADR Nı́vel
1; 2) emissão de ADR Nı́vel 2 ou Nı́vel 3; 3) Adesão aos nı́veis de governança
corporativa da Bovespa; 4) variável binária de tamanho daempresa; 5) Identi-
dade do acionista controlador. A justificativa para utilização desses instrumentos
é apresentada na seção 3.1. Os resultados indicaram uma relação positiva signifi-
cante no nı́vel de 5% entre IGOV e Q e entre IGOV e PBV, robusta adiferentes
especificações de modelos e instrumentos. Ademais, obteve-se evidências de que
a variável de governança corporativa é endógena e que, portanto, as estimativas
por MQO seriam inconsistentes.

Na seqüência, a relação entre IGOV e as variáveis de valor Q e PBV foi
avaliada por meio de sistemas de equações simultâneas estimados por MQ3E,
MMG e MVIC. Os procedimentos foram aplicados a sistemas compostos por duas
equações, de forma a capturar a eventual presença de uma relação de causalidade
de mão-dupla entre governança e valor. Os resultados obtidos mostram uma in-
fluência positiva ainda mais forte de IGOV sobre Q e sobre PBV(significante a
1%). Ademais, os resultados sugerem que, assim como a qualidade da governança
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pode influenciar significativamente o valor das empresas, umaumento do valor de
mercado também pode conduzir à adoção de melhores práticas de governança.

Os resultados reportados devem ser interpretados com cautela por dois mo-
tivos principais. O primeiro é o perı́odo de análise, considerando-se que ape-
nas dados referentes ao ano de 2002 estavam disponı́veis para a construção do
ı́ndice IGOV. Esta caracterı́stica da amostra inviabilizou a formulação de modelos
dinâmicos e a análise dos padrões de comportamento intertemporal das variáveis
de interesse, assim como a avaliação da estabilidade dos resultados ao longo do
tempo e a aplicação de métodos potencialmente úteis de estimação apropriados
para dados em painel. Até o presente momento, os estudos oferecidos por Leal
e Carvalhal da Silva (2005b,a) foram os únicos realizados no paı́s com um ı́ndice
de governança calculado para um perı́odo de tempo maior do que um ano. A
segunda limitação diz respeito à dificuldade de obtenç˜ao de instrumentos clara-
mente exógenos. A validade dos resultados reportados depende, em particular, das
seguintes suposições: 1) os sistemas foram bem especificados; e 2) não há um
problema sério de variáveis omitidas correlacionadas com os instrumentos utiliza-
dos. Como argumento de defesa da estratégia de investigação adotada, obteve-se
evidências de que os instrumentos escolhidos são adequados (por meio do teste
de restrições de sobre-identificação de Hansen) e de quenão existem variáveis
omitidas relevantes no modelo-base (por meio do teste RESETde Ramsey).

Os resultados da pesquisa são compatı́veis com os reportados por Black (2001),
Black et alii (2006), Durnev e Kim (2005), Bai et alii (2003),Beiner et alii (2004)
e Brown e Caylor (2004), que também utilizaram ı́ndices amplos de governança
e encontraram uma relação positiva e significante entre qualidade da governança
corporativa e valor das empresas. Como sugestão para novosestudos, a busca
por melhores instrumentos e o desenvolvimento de modelos formais (construı́dos
a partir de teorias) passı́veis de serem testados empiricamente são questões com
grande potencial para pesquisa. Esta necessidade torna-sepremente se considerar-
mos que os resultados das análises econométricas podem ser bastante sensı́veis à
especificação do sistema de equações e à escolha dos instrumentos.
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Apêndice

Perguntas para Construç̃ao doÍndice de Governança Corporativa (IGOV)

Tabela A.1

Dimensão de Governança # Pergunta do ı́ndice de governanc¸a (IGOV)
Acesso às Informações 1 É possı́vel obter o Relatório Anual (RA) da companhia via

Internet?
2 O websitedispõe de documentos relativos a governança cor-

porativa?
3 O websitedispõe de apresentações para analistas ou dados

que possibilitem projeções operacionais e financeiras daem-
presa?

4 O websitée biĺıngüe 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 especı́fica dedicada à implementação
de princı́pios 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, websiteou algum outro documento inclui uma seção
com estimativas de lucros ou projeções de retornos financei-
ros?

10 O RA,websiteou algum outro documento corporativo apre-
senta o valor adicionado/destruı́do pelo negócio no perı́odo
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 deum
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 prefe-
renciais?

Fonte: Silveira, A. M., Barros, L. A., Famá, R., “Determinantes do nı́vel de governança corporativa das compa-
nhias abertas brasileiras”. Anais do 4o Encontro Brasileiro de Finanças, Rio de Janeiro, Julho, 2004.
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