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RESUMO 

 

A governança corporativa é um termo criado para categorizar mecanismos 

organizacionais utilizados para garantir os interesses dos proprietários de empresas. Os 

mecanismos buscam alinhar os interesses dos administradores aos dos proprietários. O 

objetivo dessa pesquisa é verificar se os mecanismos de governança corporativa 

impactam na criação de valor de empresas não financeiras de capital aberto brasileiras e 

norte-americanas no exercício de 2016. Para tanto, é estudada uma amostra de 90 

companhias brasileiras e 99 companhias norte-americanas. Os dados são provenientes da 

base Bloomberg Professional® e aqueles não disponibilizados nessa base são obtidos nas 

demonstrações financeiras e em outros relatórios institucionais das empresas. A 

contribuição desse estudo é a análise do impacto de mecanismos de governança 

corporativa na criação de valor das empresas do Brasil e dos Estados Unidos. Obteve-se 

como resultado uma relação negativa entre a concentração acionária dos três acionistas 

majoritários e a criação de valor, representada pelo Q de Tobin, estando de acordo com a 

teoria da agência. Não são identificadas relações significantes estatisticamente entre a 

criação de valor e as outras variáveis independentes, liderança combinada, proporção de 

conselheiros independentes, tamanho do conselho de administração e emissão de ADRs. 

Portanto, esse estudo conclui que a influência externa de uma pulverização de controle 

dos acionistas é benéfica para a criação de valor das companhias brasileiras e norte-

americanas, sendo o principal fator de governança corporativa que influência o valor das 

empresas. 

Palavras-chave: governança corporativa, criação de valor, conselho administrativo, 

concentração acionária, teoria da agência. 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

Corporate governance is a term created to categorize organizational mechanisms used 

to secure the interests of business owners. The mechanisms seek to align the interests of 

managers and owners. The objective of this research is to verify if the mechanisms of 

corporate governance impact on the creation of value of Brazilian and North American 

non-financial corporations in the 2016 financial year. For that, it is studied a sample of 

90 Brazilian companies and 99 North American companies. The data comes from the 

Bloomberg Professional® database and those not available on that basis are obtained 

from the financial statements and other corporate reporting. The contribution of this 

study is the analysis of the impact of corporate governance mechanisms on the value 

creation of companies in Brazil and the United States. This resulted in a negative 

relationship between the shareholder concentration of the three major shareholders and 

the creation of value, represented by the Q of Tobin, according to the agency theory. 

Statistically significant relationships between value creation and other independent 

variables, combined leadership, proportion of independent directors, size of the board of 

directors and issuance of ADRs are not identified. Therefore, this study concludes that 

the external influence of a control of shareholder control is beneficial for the creation of 

value of the Brazilian and North American companies, being the main factor of corporate 

governance that influences the value of the companies. 

Keywords: corporate governance, value creation, board of directors, shareholder 

concentration, agency theory. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 A governança corporativa é uma expressão criada para categorizar mecanismos 

organizacionais utilizados para propiciar um ambiente com transparência, equidade, 

prestação de contas e responsabilidade corporativa, garantindo interesses dos 

proprietários de empresas e o apropriado relacionamento com as partes interessadas 

(IBGC, 2015).  

 Enquanto os proprietários têm uma visão de longo prazo, relacionada à estratégia 

e à visão das empresas, os administradores precisam gerar resultados a curto e médio 

prazo, mantendo o funcionamento imediato das corporações. Além disso, os 

administradores também têm a função de aplicar a estratégia estabelecida pelos 

proprietários ou pelo conselho administrativo, que representa o interesse dos acionistas.  

Os mecanismos de governança corporativa buscam alinhar os interesses dos 

administradores aos dos proprietários. Caso as empresas sejam competentes e consigam 

realizar esse alinhamento, elas tendem a criar mais valor no longo prazo (IBGC, 2015). 

A criação de valor ocorre quando as empresas performam melhor que seus concorrentes 

de semelhante nível de risco, proporcionando uma melhor taxa de retorno sobre os 

investimentos. 

 

1.1. Contextualização 

 

O termo governança corporativa surge na Inglaterra há mais de cinquenta anos 

(ZINGALES, 1998). Entretanto, desde a década de 90, há uma expansão de interesse e 

pesquisa a respeito do seu conceito e impacto sobre as empresas. No Brasil, em 1995 é 

fundado o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) e em 2000, a Brasil, 

Bolsa e Balcão (B3) implanta o novo mercado e os níveis diferenciados de governança 

corporativa. 

Os níveis diferenciados da B3 procuram impulsionar o desenvolvimento do 

mercado de capitais brasileiro, prezando rígidas regras de governança corporativa. Em 
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março de 2017, 45% das empresas listadas na B3 participam desses segmentos. Das 384 

empresas listadas, 131 fazem parte do Novo Mercado, 28 do Nível 1 e 19 do Nível 2 (B3, 

2017). Referidos níveis incluem, entre outros aspectos, restrições sobre a composição do 

conselho de administração – independência e número mínimo de membros e vedação à 

acumulação de cargos - presidente do conselho e diretor presidente ou principal executivo 

pela mesma pessoa. 

Além dos níveis diferenciados de governança corporativa da B3, outro fator 

regulador que faz com que as empresas tenham práticas de governança mais 

desenvolvidas do que o exigido pela legislação, é a emissão de American Depositary 

Receipt (ADR). Silveira e Barros (2008) afirmam que empresas que emitem ADRs 

apresentam melhor nível de governança corporativa, uma vez que elas são obrigadas – 

pela Securities and Exchange Commission (SEC) - a adotarem práticas mais rígidas e 

transparentes, o que finda por proteger os investidores. 

O IBGC (2015) define que a governança corporativa é o princípio pelo qual as 

organizações são monitoradas, dirigidas e incentivadas, abrangendo as relações entre 

proprietários, conselho de administração, diretoria e órgãos de controle, tais como o 

conselho fiscal e auditoria. Ele também ressalta que as boas práticas de governança 

corporativa convertem sistemas em sugestões objetivas, alinhando os interesses dos 

envolvidos, a fim de preservar e maximizar o valor da organização para um melhor 

desenvolvimento e contribuição de sua longevidade. 

De acordo com a Organisation for Economic Co-operation and Development 

(OECD), o propósito de governança corporativa é auxiliar a criação de um ambiente de 

confiança, transparência e prestação de contas necessária para fomentar o investimento 

de longo prazo. Esse ambiente também deve gerar estabilidade financeira e integridade 

nos negócios, apoiando, assim, o crescimento e a formação de sociedades mais inclusivas 

(OECD, 2015). 

Ao comentar sobre a formulação dos princípios de governança corporativa, a 

OECD (2015) explica que estes têm a responsabilidade de: a) por em prática um quadro 

que seja flexível o suficiente para atender às necessidades das organizações que operam 

nas mais diferentes circunstâncias, facilitando o desenvolvimento de novas oportunidades 

de criação de valor e b) determinar a implementação mais eficiente possível dos recursos. 
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Vilhena e Camargos (2015) apontam que grande parte das pesquisas a respeito do 

tema governança corporativa tem como objetivo identificar os impactos desses 

mecanismos sobre o desempenho de empresas, utilizando proxies de performance (ex: 

lucro, rentabilidade, valor de mercado, entre outros). Os resultados dessas pesquisas 

sugerem que sua adoção resulta em melhor performance financeira. A partir da definição 

de governança corporativa e do aumento da percepção que sua adoção cria mais valor, é 

cada vez mais necessário verificar a existência prática desse efeito. 

 

1.2. Problema de pesquisa, objetivos e hipóteses 

 

No campo científico, “problema é qualquer questão não resolvida, sendo objeto 

de discussão em qualquer domínio do conhecimento” (GIL, 1999, p.49). Por sua vez, 

Moresi (2003) define que o problema de pesquisa é uma incógnita que o pesquisador 

busca solucionar. 

A incógnita desse estudo tem origem na teoria da agência (AG) que pode ser 

definida como um contrato em que uma ou mais pessoas envolvem outra pessoa (agente) 

para realizar em seu nome algum serviço, abrangendo a delegação de alguma autoridade 

na tomada de decisão ao agente (JENSEN e MECKLING, 1976). 

De acordo com Coles, McWilliams e Sem (1999), a teoria da agência afirma que 

as empresas podem empregar vários mecanismos para alinhar os interesses e monitorar o 

comportamento dos agentes, a fim de assegurar os interesses dos proprietários ou 

acionistas. Entres esses mecanismos, há os de governança corporativa que auxiliam a 

manutenção das relações entre os proprietários, o conselho de administração, a diretoria 

e os órgãos de controle. 

Young e O’Byrne (2001) explicam que quando os administradores de uma 

empresa não são os donos, não é incomum que a prioridade desses não seja a criação de 

valor. Isso pode acarretar em uma destruição de valor, não intencional. Os 

administradores podem focar em outras metas, eventualmente conflitantes com a criação 

de valor, como participação de mercado, satisfação do consumidor, empregos dos 

funcionários e volume de vendas. 
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Portanto, o presente estudo tem por objetivo esclarecer a seguinte questão: Os 

mecanismos de governança corporativa impactam, efetivamente, na criação de valor das 

empresas? Para tanto, são desenvolvidas as seguintes hipóteses: 

H1: A existência de uma liderança combinada está negativamente relacionada 

com a criação de valor; 

H2: Uma maior proporção de conselheiros independentes está positivamente 

relacionada com a criação de valor; 

H3: Um maior número de membros do conselho está positivamente relacionado 

com a criação de valor; 

H4: Uma maior concentração acionária está negativamente relacionada com a 

criação de valor; 

H5: A emissão de ADRs está positivamente relacionada com a criação de valor.  

A importância de analisar o problema de pesquisa identificado e as hipóteses 

evidenciadas é abordada no tópico seguinte, sendo apresentada a justificativa, a 

contribuição e o principal diferencial desse estudo. 

 

1.3. Justificativa e contribuições 

 

Desde a década de 90, há um número crescente de publicações de artigos a respeito 

da governança corporativa, aprofundando os estudos relacionados ao tema. Assim como 

Zingales (1998), Silva (2004) também evidencia que o tema governança corporativa 

existe há mais de cinquenta anos e, no entanto, somente nos últimos anos está se tornando 

uma preocupação significante em diversos países, tanto desenvolvidos, quanto 

emergentes. 

Silva (2004) afirma que, no Brasil, o debate a respeito da governança corporativa 

vem se intensificando na última década, impulsionado pela alteração das relações entre 

os acionistas e administradores com a reestruturação societária causada pela entrada de 

investidores estrangeiros e institucionais. 



15 

 

Por sua vez, Silva, Reis e Lamounier (2013) afirmam que as empresas brasileiras 

têm aplicado valores expressivos na adoção de práticas de governança corporativa, a fim 

de influenciar positivamente o mercado, para tornar-se uma opção de investimento 

líquido, rentável e seguro. Entretanto, para aderir a uma estrutura de governança 

corporativa reconhecida pelo mercado, as empresas devem realizar investimento que 

envolve altos custos. 

O recente aumento de esforço na implementação da governança corporativa torna-

se evidente ao analisar a evolução da quantidade de empresas no Novo Mercado, nível 

diferenciado da B3. Em junho de 2004, havia 18 empresas (SOUZA e MARCON, 2006), 

enquanto que em março de 2017 existem 131 empresas nesse mercado (B3, 2017). 

Há trabalhos como os de Bhagat e Black (2002) e Coles, McWilliams e Sem 

(1999), que analisam se os mecanismos de governança corporativa influenciam na criação 

de valor nos Estados Unidos. No Brasil, cita-se os de Silveira, Barros e Famá (2003), 

Lameira et al. (2007), Almeida et al. (2007), Caixe e Krauter (2014), Vilhena e Camargos 

(2015) e Marchiori et al. (2016) que analisam essa mesma relação.  

A principal contribuição desse estudo é a análise do impacto do uso de 

mecanismos de governança corporativa na criação de valor das empresas de forma 

comparativa, investigando os mercados de capitais do Brasil e dos Estados Unidos em 

amostras separadas e conjunta. Além disso, ele aponta quais dos mecanismos analisados 

são mais relevantes para essa criação de valor. 

 

1.4. Metodologia 

 

Os objetivos e hipóteses apresentados são analisados por meio de estatística 

descritiva, análise de correlação e regressão com dados em corte transversal. Os 

pressupostos do modelo econométrico são igualmente testados. Os dados da pesquisa são 

obtidos a partir da base Bloomberg Professional® para o ano de 2016. Aqueles não 

disponibilizados nessa base são obtidos nas demonstrações financeiras e outros relatórios 

institucionais das empresas. A população de interesse é formada pelas empresas 

brasileiras e norte-americanas não financeiras de capital aberto. 
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1.5. Estrutura de organização do trabalho 

 

O trabalho é estruturado da seguinte forma:  

O capítulo 1 aborda a introdução do tema, com identificação da contextualização, 

objetivo, hipóteses, contribuições e breve descrição dos testes aplicados. 

O capítulo 2 evidencia o referencial teórico e empírico, a fim de suportar as 

hipóteses do estudo. 

O capítulo 3 apresenta a metodologia utilizada, com identificação da população, 

evolução da amostra, métodos estatísticos, modelo econométrico e definição das variáveis 

do modelo. 

O capítulo 4 aponta e discute os resultados dos testes estatísticos, havendo a 

comprovação ou não das hipóteses do estudo. 

Por fim, o capítulo 5 ressalta as principais conclusões, limitações e sugestões para 

próximos estudos. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO E EMPÍRICO 

 

Neste capítulo são apresentadas as teorias que suportam as hipóteses citadas, bem 

como os estudos empíricos sobre a relação entre governança corporativa e criação de 

valor, como medida de performance. 

 

2.1. Criação de valor 

 

Rappaport (2001) aponta que a ideia de que o aumento de valor deve ser a 

principal responsabilidade dos administradores é amplamente aceita desde a publicação 

do seu livro Creating Shareholder Value em 1986 e que nos próximos 10 anos, o padrão 

global para mensurar o desempenho empresarial é o valor para o acionista. 

No começo da década de 80, empresas utilizam a abordagem de valor para o 

acionista. Entretanto, as decisões dos gestores são orientadas aos lucros de curto prazo. 

Já na segunda metade da década de 80, há um movimento de aquisições, incentivando os 

gestores a focarem na criação de valor. Isso se deve ao fato de que algumas empresas 

alocavam seus recursos de forma sub ótima, gerando uma diferença entre o valor real e 

potencial da empresa, caso fosse operada a fim de maximizar o valor para o acionista 

(RAPPAPORT, 2001). 

Essa atenção não foi reduzida na década de 90, quando os investidores 

institucionais focam em empresas com menor desempenho do que a média do setor, a fim 

de promover mudanças na gestão ou na estratégia da empresa e alcançar maiores retornos. 

Esses investimentos incentivam o afastamento de CEOs de grandes empresas como 

General Motors, IBM, Sears, K-mart, American Express, Westinghouse e Eastman 

Kodak (RAPPAPORT, 2001). 

Segundo Falcini (1995), ao avaliar ou mensurar o valor de uma empresa ou 

empreendimento, a primeira associação a ser realizada é sobre o motivo dessa avaliação 

e a segunda é sobre a confiabilidade e aceitabilidade do modelo a ser implementado na 

estimativa. Os estudos identificados que relacionam os mecanismos de governança 

corporativa com a criação de valor utilizam diferentes métricas: Q de Tobin, valor da 
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empresa sobre o ativo total, preço das ações ajustado ao mercado, razão entre o valor de 

mercado e o valor contábil.  

O Q de Tobin é a medida mais utilizada pelos estudos de governança corporativa 

- de acordo com o Quadro 2 - sendo calculado pela razão entre o valor de mercado e o 

valor de reposição dos ativos físicos de uma empresa. Ele é proposto por Tobin e Brainard 

(1968) e Tobin (1969). Reinhart (1977) aponta que há medidas mais antigas desta 

natureza, como a variável razão de valor proposta por Kaldor (1966), que é calculada pela 

razão entre o valor de mercado das ações e o valor contábil dos ativos. A inovação 

propiciada pelo Q de Tobin se dá com uma definição mais abrangente do valor de 

mercado e com o valor de reposição dos ativos ao invés da utilização de seu valor contábil 

(FAMÁ e BARROS, 2000). 

Famá e Barros (2000) afirmam que o Q de Tobin pode ser útil em diferentes 

formas de pesquisas em finanças e economia. Entretanto, ele gera ao pesquisador desafios 

em relação às estimativas da variável. Uma aproximação simplificada muito utilizada em 

pesquisas em finanças é proposta por Chung e Pruitt (1994) que indica no mínimo 96,6% 

da variabilidade do Q de Tobin. 

Chung e Pruitt (1994) desenvolvem e testam empiricamente a utilização de uma 

simples fórmula para o cálculo de Q de Tobin, a qual usa dados disponíveis no mercado 

e nas informações financeiras publicadas pelas empresas. Os resultados observam uma 

alta correlação entre a fórmula simplificada e a fórmula de Lindenberg e Ross (1981). 

Assim, ele é considerado o cálculo mais teoricamente correto, garantindo um uso seguro 

com dados mais fáceis de serem captados. 

A fórmula proposta por Chung e Pruitt (1994) é calculada pela razão entre o valor 

de mercado das ações mais o valor contábil total das dívidas de curto e longo prazo e o 

valor do ativo total da empresa. Os autores apontam que há uma similaridade de cálculo 

entre a fórmula proposta para o Q de Tobin e o Market Value Added (MVA). Porém, ao 

contrário do MVA, o Q de Tobin é uma medida de desempenho padronizada devido à sua 

ponderação pelo ativo total, não estando sujeito aos vieses de escala inerentes ao MVA. 

Silveira, Barros e Famá (2003) apontam que além dos mecanismos de governança 

corporativa, há outros fatores que podem influenciar a criação de valor para o acionista. 

Se esses fatores são omitidos, isso pode implicar em evidências incorretas acerca da 
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relação entre a governança e a criação de valor. Entre esses mecanismos, os autores 

apontam estrutura de financiamentos, rentabilidade e tamanho da empresa. Vilhena e 

Camargos (2015) explicam que quanto maior a empresa, maior a tendência de ela adotar 

elevados níveis de governança e de criar mais valor, em relação às outras empresas. Por 

sua vez, Silveira, Barros e Famá (2003) evidenciam que quanto maior o endividamento e 

a rentabilidade, maior a criação de valor da empresa. 

 

2.2. Teoria da agência 

 

Segundo Fama (1980), a literatura se move em direção às teorias que rejeitam o 

modelo clássico da empresa que a definem como uma caixa preta. Para ele, as 

organizações devem ser vistas como um conjunto de contratos entre os fatores de 

produção, cada um motivado pelo seu próprio interesse. Assim, o autor define a firma 

como um grupo de ligações ou conexões de contratos, em que parte deles estabelecem 

uma relação de principal e agente. 

Por sua vez, Jensen e Meckling (1976) definem a relação de agência entre o 

principal e o agente como um contrato em que uma ou mais pessoas (o principal) 

contratam outras pessoas (o agente) para realizar em seus nomes serviços que envolvem 

a delegação de autoridade da tomada de decisão às pessoas contratadas. Se tanto o 

principal quanto o agente desejam maximizar suas utilidades, há razões para acreditar que 

o agente não deve sempre agir de acordo com os melhores interesses do principal, uma 

vez que há objetivos conflitantes entre ambas as partes. 

A partir dessa definição, Jensen e Meckling (1976) explicam que o principal pode 

limitar as divergências em relação ao seu interesse, estabelecendo incentivos apropriados 

para os agentes. Os autores defendem que essa ação incorre em custos, tais como: a) 

gastos com o monitoramento realizado pelo principal, b) gastos com vinculação dos 

acionistas realizada pelo agente e c) a perda residual do relacionamento entre o principal 

e o agente. 

Abreu (2016) realiza uma comparação entre convergências e divergências dos 

custos de agência e de transação. Nessa comparação, o autor evidencia que o indivíduo 

tem uma natureza baseada no oportunismo e na racionalidade limitada. Tal fato gera a 
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necessidade de incorrer nos custos associados aos mecanismos de governança e contratos, 

para tratar essa natureza e minimizar os conflitos da empresa. Entretanto, ele evidência 

que a principal diferença é o fator gerador do tipo de custo. O conflito de agência ocorre 

quando há uma relação entre principal e agente. Qualquer outra transação que não 

estabelece um conflito de agência gera um custo de transação – ex: a negociação de 

mercadorias ou serviços. 

A governança corporativa é uma das principais formas para reduzir os problemas 

de ambos os custos - agência e transação - a fim de organizar os contratos incompletos, 

resultantes da assimetria de informações e de conflitos de interesses, buscando a 

minimização destes custos (ROZO, 2003).  

Daily, Dalton e Cannella (2003) evidenciam que a popularidade da teoria da 

agência acontece devido a dois fatores. Primeiro, pela simplicidade da teoria que resume 

grandes corporações a dois participantes, os diretores e os acionistas, assumindo ser claro 

e consistente o interesse de cada parte. Segundo, devido à priorização dos interesses de 

cada parte em relação à outra. 

Apesar de a teoria resumir grandes corporações a dois participantes, sua influência 

também afeta outros envolvidos. Jensen e Meckling (1976) investigam a relação de 

agência entre credores e acionistas, afirmando que os últimos, ao agirem de acordo com 

os próprios interesses, podem expropriar a riqueza dos credores. Os autores apontam duas 

principais estratégias a cerca dessa relação: a) acionistas podem assumir riscos 

demasiados com o investimento de terceiros, utilizando pouca parte do seu capital para 

obter maiores retornos. Tal fato gera um risco maior aos credores, uma vez que esses são 

os que financiam decisões mais agressivas; b) no caso de uma empresa estar prestes a 

falir, podem ocorrer retiradas de capital próprio via distribuição de dividendos. Isso reduz 

o valor que resta aos credores quando da liquidação da firma. 

Ainda analisando a relação entre credores e acionistas, Jensen (1986) defende que 

a dívida diminui a necessidade de implantar mecanismos adicionais de governança 

corporativa. Tal fato se deve às restrições contratuais estabelecidas pelos credores, bem 

como ao comprometimento do caixa para pagamento do principal e dos juros da dívida. 

Isso garante que parte do fluxo de caixa livre da empresa seja destinado ao seu 

crescimento. Entretanto, Jensen (1986) explica que há um ponto máximo para o benefício 

da dívida, quando seu custo é maior que seu benefício marginal. Assim, a dívida é 
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benéfica como instrumento de monitoramento e criação de valor até o nível mínimo do 

custo médio ponderado de capital (WACC).  

A posse de informação sobre o comportamento do agente influencia 

significantemente na aplicação da teoria da agência em cada caso. Se o principal tem 

acesso completo à informação, tendo conhecimento a respeito do que o agente faz, então 

um contrato baseado no comportamento do agente seria mais eficiente. Entretanto, se o 

principal não sabe exatamente o que o agente faz, não tendo conhecimento acerca de seu 

comportamento, surgem problemas de agência devido às diferentes metas entre as partes 

e à falta de possibilidade de o principal determinar como o agente se comporta 

(EISENHARDT, 1989). 

Segundo Eisenhardt (1989), há dois aspectos de problema de agência na literatura 

formal. O primeiro é o risco moral, referente à falta de esforço por parte do agente, o qual 

pode simplesmente não apresentar o esforço acordado. O segundo é a seleção adversa que 

se refere à deturpação da capacidade do agente, o qual pode afirmar que possui certas 

proficiências ou habilidades quando é contratado e o principal não consegue afirmar se o 

agente realmente as possui. 

No caso da falta de observação do comportamento do agente, assim como 

apontado pelo risco moral e pela seleção adversa, Eisenhardt (1989) aponta que o 

principal tem duas opções: a) investir em sistemas de informação, como sistemas de 

orçamentos, relatórios, conselhos de administração e camadas adicionais de gestão ou b) 

contratar os resultados provindos do comportamento do agente, alinhando os resultados 

entre o agente e o principal. Nesse caso, porém, há o risco de transferência do agente 

devido a comportamentos que independem desse, como políticas governamentais e clima 

econômico. 

Conforme apontam Jensen e Meckling (1976) e Eisenhardt (1989), o 

monitoramento dos administradores tem por objetivo garantir o alinhamento entre seus 

interesses e os dos principais. Esse monitoramento pode ser feito por mecanismos de 

governança corporativa, caracterizando-se como um tipo de custo de agência. Além disso, 

ambientes regulatórios também reduzem conflitos de interesse que geram os problemas 

de agência, como explicado por La Porta et al. (1999). A seguir, seguem exemplos de 

como esses instrumentos de governança impactam na criação de valor. 
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Silveiro, Barros e Famá (2003) evidenciam que praticamente todos os códigos de 

governança, que apresentam recomendações de boas práticas e dos principais 

mecanismos, apontam para a relevância de um conselho de administração composto por 

membros independentes, não executivos. Devido a essa frequente recomendação, os 

autores afirmam que a principal função do conselho é supervisionar a gestão da empresa 

e que apenas conselheiros independentes podem fazê-lo de forma eficaz. Por sua vez, 

segundo Jensen (2001, p.52): 

“[…] como a possibilidade de uma atitude de animosidade e revide do 

diretor executivo é muito grande, é quase impossível para aqueles que 

se reportam diretamente a ele participarem de forma aberta e crítica na 

avaliação e monitoramento de tal diretor. Portanto, o único membro 

interno (executivo) do Conselho de Administração deve ser o diretor 

executivo”.  

Em outras palavras, o autor afirma que conselheiros internos podem monitorar os 

resultados do diretor executivo de forma duvidável, uma vez que suas carreiras podem 

depender do próprio diretor executivo, gerando um maior conflito de agência entre 

conselho e administradores. Logo, tem-se que uma maior proporção de conselheiros 

independentes está positivamente relacionada com a criação de valor (H2). 

O IBGC (2015) define que o presidente do conselho de administração é o 

responsável por garantir o desempenho dos membros do conselho e do órgão como um 

todo. Entre suas funções estão o estabelecimento de programas e objetivos do conselho, 

assim como coordenar as reuniões e as atividades dos outros conselheiros. Desta forma, 

o guia das melhores práticas de governança evidencia que o ideal é que a mesma pessoa 

não acumule as funções do presidente do conselho e do diretor executivo da empresa, 

evitando uma concentração de poder e um prejuízo no monitoramento adequado da 

gestão. Assim, a existência de uma liderança combinada está negativamente relacionada 

com a criação de valor (H1). 

La Porta et al. (1999) afirmam que os acionistas controladores, ou majoritários, 

têm direitos substanciais ao fluxo de caixa gerado pela empresa, além do controle, tendo 

fortes incentivos para monitorar os administradores, a fim de maximizar os lucros e 

aumentar o valor das ações. Tal fato indica que uma maior concentração acionária 
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acarreta em uma intensificação do monitoramento dos principais acionistas, 

influenciando positivamente a criação de valor. 

Entretanto, Vilhena e Camargos (2015) explicam que, apesar da afirmação de La 

Porta et al. (1999), quanto maior a concentração acionária das ações ordinárias, maior a 

propensão de haver uma expropriação dos acionistas minoritários externos, o que resulta 

em piores práticas de governança e, consequentemente, pior desempenho financeiro. 

Além disso, os autores afirmam que empresas brasileiras têm uma grande concentração 

de controle e que a maioria é gerida por grupos familiares, o que também acarreta em um 

pior desempenho financeiro. Assim, Vilhena e Camargos (2015) esperam uma relação 

negativa entre concentração acionária e criação de valor das empresas, afirmando que o 

interesse dos acionistas nessas empresas é menor (H4). 

Segundo La Porta et al. (1999), procurar um ambiente regulatório é a melhor 

maneira de implementar as melhores práticas de governança corporativa. Reformas 

marginais não resultam em uma solução devido ao: a) controle familiar presente em 

muitas empresas, b) empenho de grupos políticos e c) determinados investidores 

estrangeiros. Entretanto, os autores apontam que a integração dos mercados pode resultar 

em uma excelente forma para realizar um salto na qualidade das práticas de governança. 

Logo, a emissão de ADRs proporciona uma alteração nas práticas, a fim de integrar 

mercados de capitais e aumentar a confiança do investidor, reduzindo os conflitos de 

agência. Assim, tem-se que a emissão de ADRs está positivamente relacionada com a 

criação de valor (H5). 

 

2.3. Teoria de assimetria de informações 

 

Segundo Akerlof (1970), a assimetria de informações se baseia em uma 

negociação ou transação na qual as partes não possuem toda informação relevante para 

avaliar se os termos do arranjo são aceitáveis para ambas as partes, assim como para 

analisar o desempenho individual dos envolvidos na negociação.  

De acordo com a informação assimétrica, os gestores têm mais conhecimento da 

companhia do que os acionistas, pois os gestores participam do dia a dia da empresa 

adquirindo mais informações de forma mais atualizada, enquanto que os acionistas 
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acessam apenas as informações públicas, as quais podem não representar ou representam 

parcialmente a verdadeira situação da empresa (MOREIRAS, TAMBOSI FILHO e 

GARCIA, 2012). 

Zingales (1998) afirma que um sistema de governança pode afetar o grau de 

assimetria de informação entre as partes, assim como o nível dos custos de coordenação. 

Ele também afirma que se as partes envolvidas em uma transação estivessem em um 

ambiente com informações simétricas e pudessem constituir contratos completos, não 

haveria a necessidade da governança corporativa. 

Os custos de agência, que decorrem principalmente da assimetria de informação 

existente entre acionistas e gestores, são um dos principais motivos das perdas de valor. 

Com o objetivo de minimizar a assimetria de informação entre gestores e acionistas, e 

consequentemente os custos de agência suportados por estes últimos, na última década 

são introduzidas, em diversos países, diversas normas com o objetivo de alterar 

substancialmente as práticas de governança das empresas, tornando-as mais transparentes 

para os investidores (FARIA, 2013). 

Assim, a assimetria de informações pode ser reduzida pelo ambiente regulatório 

ou pelas práticas de governança corporativa, por exemplo: ao realizar uma emissão de 

ADR, ao não estabelecer uma liderança combinada, ao aumentar a proporção de 

conselheiros independentes e o número de conselheiros e ao diminuir a concentração de 

controle dos acionistas majoritários. Essas práticas são exemplos que tendem a reduzir a 

assimetria de informações entre acionistas e gestores das empresas (MARTINS e 

PAULO, 2016; MARTINS et al. 2005).  

Portanto, a governança corporativa é um instrumento que visa garantir o 

apropriado relacionamento entre os acionistas, credores e gestores de uma empresa, a fim 

de maximizar seu valor e seu retorno, alinhando os interesses e as informações entre os 

atores envolvidos (TERRA e LIMA, 2006). 
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2.4. Teoria da dependência de recursos 

 

Apesar do domínio da teoria da agência nos estudos de governança corporativa, 

parte da literatura acerca da governança resulta de uma gama de perspectivas teóricas. 

Muitas dessas teorias têm a intenção de complementar a teoria da agência. Assim, é 

essencial um estudo abrangente para reconhecer os diversos mecanismos e estruturas que 

aprimoram o funcionamento de uma organização. Segundo Daily, Dalton e Cannella 

(2003), a teoria da agência é apropriada para conceituar o papel de controle e 

monitoramento dos diretores, mas perspectivas teóricas adicionais são necessárias para 

explicar os recursos, serviços e estratégia dos diretores. 

Daily, Dalton e Cannella (2003) evidenciam que a teoria da dependência de 

recursos (DEP) fornece uma base teórica para o papel dos diretores. Assim, ela aborda as 

contribuições dos membros do conselho como um elo entre a organização e seu ambiente. 

A DEP é desenvolvida para: a) atrair a atenção do contexto social das organizações, b) 

explicar seu comportamento e c) desenvolver uma análise que parta da premissa de que 

as organizações são reais e que possuem uma existência e um propósito (ALDRICHE 

PFEFFER, 1976; PFEFFER e SALANCIK, 1978).  

Pfeffer (1987) afirma que o enfoque no contexto social possui duas consequências. 

A primeira é o foco na busca de explicações práticas, em que ações afetam os indivíduos 

e não o ambiente organizacional. A segunda é a negação da realidade institucional das 

organizações, vendo-as como cenários nos quais os interesses de grupos são 

desenvolvidos e articulados.  

Sendo assim, a DEP define as organizações em configurações.  Segundo Pfeffere 

e Salancik (1978, p.26), as organizações podem ser vistas como “[...] grupos e indivíduos 

com interesses e preferências variantes que se reúnem e se envolvem em intercâmbios, 

sendo que esses estabelecem padrões e interações que costumam persistir”. 

Seguindo o conceito da dependência de recursos, conselheiros fornecem acesso a 

recursos necessários à empresa. Por exemplo, conselheiros que também são executivos 

de instituições financeiras podem auxiliar a garantir linhas de créditos adequadas, assim 

como conselheiros que são sócios de um escritório de advocacia fornecem 

aconselhamento jurídico. A provisão desses recursos melhora o funcionamento, o 

desempenho e a sobrevivência da empresa (DAILY, DALTON e CANNELLA, 2003). 
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Consequentemente, o conselho é um elo essencial entre os recursos externos e os recursos 

que uma empresa precisa para maximizar seu desempenho. 

Villar, López e Peñas (2016) afirmam que, de acordo com a teoria da dependência 

de recursos, um número maior de membros do conselho fornece informações para um 

processo de decisões mais adequado, assim como consegue melhores fontes de recursos, 

devido à existência de uma rede de contatos maior. Logo, tem-se que um maior número 

de membros do conselho está positivamente relacionado com a criação de valor (H3). 

Entretanto, Jensen (2001) argumenta que a efetividade do conselho é reduzida à 

medida que ele aumenta de tamanho. Nesse caso, há a diminuição da probabilidade dele 

funcionar de forma eficaz, quando supera-se determinado número de membros. Assim, 

Jensen (2001) aponta que os conselhos devem ter no máximo sete ou oito membros. 

Na mesma linha de pensamento, o IBGC (2015) aponta que o número de membros 

do conselho depende do setor de atuação, da complexidade das atividades, do porte, do 

ciclo de vida da empresa e da necessidade de criação de comitês. Ele recomenda um 

tamanho de conselho com um mínimo de cinco e um máximo de onze membros. 

Apesar de ambas visões, esse estudo opta por seguir os conceitos da DEP, 

pressupondo que quanto maior o conselho, maior a criação de valor. A maioria dos 

resultados dos estudos empíricos da Tabela 1 corroboram essa afirmação. 

 

2.5. Governança corporativa 

 

De acordo com Shleifer e Vishny (1997), governança corporativa lida com a 

maneira como as fontes de financiamento de corporações asseguram o retorno de seus 

investimentos. Dessa forma, a governança é a resposta de como as fontes de 

financiamento: a) fazem com que os gestores retornem parte do lucro, b) se asseguram 

que os gestores não expropriem parte do capital ou invistam em projetos ruins e c) podem 

controlar os gestores. 

A OECD (2015) afirma que o objetivo da governança corporativa é ajudar a 

construir um ambiente de confiança, transparência e responsabilidade necessária para 

promover o investimento de longo prazo, a estabilidade financeira e a integridade das 
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empresas, apoiando assim um crescimento mais forte e sociedades mais inclusivas. 

Portanto, a fim de construir esse ambiente, o IBGC (2015) define quatro princípios da 

governança corporativa que resultam nos mecanismos utilizados pelas empresas. São 

eles: transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa. 

A transparência define que mais relevante do que informar, é a disponibilidade de 

transmitir as informações que são importantes às partes interessadas, gerando um 

ambiente de confiança, tanto com terceiros, quanto internamente. A equidade almeja um 

tratamento justo a todas as partes interessadas, sendo inaceitável qualquer atitude 

discriminatória. A prestação de contas defende que os agentes devem assumir 

integralmente a responsabilidade e a consequência de seus atos, devendo prestar contas 

de forma transparente a respeito de suas ações. A responsabilidade corporativa cita que 

os agentes deveriam zelar pela longevidade e perenidade da corporação, incluindo 

aspectos sociais e ambientais nas decisões a respeito dos negócios e operações (IBGC, 

2015). 

A partir desses princípios, a governança corporativa envolve um conjunto de 

relações entre a administração da empresa, seu conselho, seus acionistas e outras partes 

interessadas. Ela também fornece a estrutura pela qual os objetivos da empresa são 

definidos, bem como os meios para atingir esses objetivos e monitorar o desempenho 

(OECD, 2015). 

A qualidade da governança corporativa afeta o custo das corporações no acesso 

ao capital para o crescimento e a confiança com que aqueles que fornecem capital podem 

participar e compartilhar sua criação de valor em termos justos e equitativos. Em 

conjunto, o corpo de regras e práticas de governança corporativa fornece uma estrutura 

que ajuda a preencher a lacuna entre a poupança das famílias e o investimento na 

economia real. Como consequência, a boa governança corporativa tranquiliza os 

acionistas e outras partes interessadas de que seus direitos são protegidos e possibilitar às 

corporações diminuir o custo de capital e facilitar seu acesso ao mercado de capitais 

(OECD, 2015). 

Segundo a OECD (2015), o modelo de governo das empresas deve ser 

desenvolvido considerando o impacto no desempenho econômico global, na integridade 

do mercado e nos incentivos que cria para os participantes no mercado. Além disso, o 

modelo de governança corporativa é uma força poderosa para o crescimento, tendo a 
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responsabilidade de implementar uma estrutura flexível o suficiente para atender às 

necessidades das corporações que operam em circunstâncias muito diferentes, facilitando 

o desenvolvimento de novas oportunidades de criação de valor e determinando a 

distribuição mais eficiente de recursos. 

A governança corporativa é eficaz no uso de mecanismos que alinham as ações 

dos gestores e os interesses dos acionistas, assim como os interesses dos provedores de 

capital e das partes interessadas, aos menores custos. Se o objetivo da empresa for 

considerado como maximizar seu valor de mercado, os custos de agência implicariam 

numa redução do objetivo almejado. Por isso que as boas práticas e a escolha dos 

mecanismos são essenciais para a minimização dos custos de agência (ROZO, 2003). 

O IBGC (2015) atua por meio de sete estados brasileiros, realizando ações 

integradas que são construídas com a participação dos associados, tendo como principal 

documento o Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa. Nele, são 

apontados os principais mecanismos de governança de acordo com o mercado e as 

tendências internacionais, além de dividir os mecanismos entre os seguintes tópicos: 

propriedade, conselho de administração, gestão e auditoria. 

Os mecanismos que defendem o direito a voto, participação nas decisões da 

empresa e equidade entre os investidores. O IBGC (2015) destaca a utilização dos 

mecanismos de governança corporativa ao apontar a prática da singularidade de voto, o 

funcionamento da assembleia geral e as regras a serem exercidas nos casos de 

incorporação, fusão e desmembramento de cooperativas. 

O conselho de administração é encarregado pelo processo de decisão do 

direcionamento estratégico de uma empresa, estabelecendo um elo entre a gestão e os 

sócios, a fim de supervisionar e orientar a relação dos stakeholders e os gestores, por isso 

é apontado como o principal componente de governança de acordo com o IBGC (2015). 

Assim, os principais mecanismos que impactam o conselho são relacionados com os 

seguintes aspectos: liderança combinada, número de membros, número de membros 

independentes, prazo do mandato, qualificação do conselho, disponibilidade de tempo, 

remuneração do conselho, reuniões do conselho e comitês do conselho. 

A gestão é realizada de acordo com as atribuições dos deveres do executivo 

principal - ou CEO - e da diretoria executiva. Portanto, os mecanismos de governança 
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estão relacionados com: transparência, relatórios periódicos, padrões internacionais 

adotados nos documentos, código de conduta, remuneração dos gestores, avaliação da 

gestão e controles internos (IBGC, 2015). 

 A auditoria tem como objetivo opinar a respeito da qualidade das informações 

apresentadas nas demonstrações financeiras, além de avaliar a capacidade dos controles 

internos de prevenir fraudes e erros. Desta forma, a auditoria independente pode ser 

considerada como um mecanismo de governança, gerando um parecer a respeito das 

informações publicadas (IBGC, 2015). 

Há dois tipos de mecanismos de governança corporativa, segundo Rozo (2003, p. 

52) “[...] mecanismos de incentivo e monitoramento (abordagem ex ante dos conflitos) e 

mecanismos contidos no ambiente institucional (abordagem ex post dos conflitos”. Os 

mecanismos de governança desse estudo são identificados mediante sua maior frequência 

em outros estudos com objetivos semelhantes.  

 Os estudos de governança corporativa surgem a partir de duas vertentes: a) custos 

de transação - provindos de Coase (1937) e b) custos de agência, originados a partir do 

trabalho de Berle e Means (1932). Eles introduzem o problema entre o principal e o 

agente, separando a propriedade da gestão e iniciam os estudos acerca da teoria da 

agência. 

A teoria dos custos de transação possui continuidade nos trabalhos de Alchian e 

Demsetz (1972), Williamson (1971 e 1973), Jensen e Meckling (1976) e Fama (1980). 

Eles analisam a teoria da firma pelo conceito da nova economia institucional. Já a teoria 

da agência possui seguimento com Jensen e Meckling (1976), Fama (1980), Fama e 

Jensen (1983) e Jensen (1986), desenvolvendo a questão de custos de agência. 

Williamson (1988) considera que tanto a teoria de custos de agência, quanto a 

teoria dos custos de transação têm uma perspectiva em relação a contratos incompletos. 

Porém, a teoria de custos de agência examina o contrato de um ponto de vista de 

alinhamento de incentivos, como uma etapa anterior ao fechamento do contrato. Por sua 

vez, a teoria dos custos de transação foca na criação de estruturas de governança que 

garantem a integridade do cumprimento do contrato. 

As teorias que abordam os mecanismos de governança corporativa, analisados 

nesse estudo, estabelecem uma relação esperada entre eles e a criação de valor. O Quadro 
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1 apresenta um resumo acerca da relação entre hipóteses, variáveis independentes e 

teorias. 

Quadro 1 – Relação esperada entre mecanismos de governança corporativa e 

criação de valor 

Hipótese Variável independente Teoria Sinal esperado 

H1 Liderança combinada Agência - 

H2 
Grau de independência do conselho 

de administração 
Agência + 

H3 Tamanho do conselho DEP + 

H4 Concentração acionária Agência - 

H5 Empresas com ADR Agência + 

 

2.6. Referencial empírico 

 

Conforme mencionado, desde a década de 90, há uma expansão no interesse e 

pesquisa a respeito da governança corporativa e o efeito que ocasiona nas empresas. A 

seguir, são destacados 14 estudos que relacionam mecanismos de governança corporativa 

à criação de valor nas empresas. O Quadro 2 apresenta as proxies de criação de valor - 

variáveis dependentes - consideradas nesses estudos. Verifica-se que a variável mais 

utilizada é o Q de Tobin.  

 

Quadro 2 - Proxies de criação de valor 

Variáveis dependentes Estudos 

Q de Tobin Bhagat e Black (2002); Silveira, Barros e Famá (2003); Lameira et 

al. (2007); Almeida et al. (2007); Dahya, Dimitrov e McConnell 

(2008); Lefort e Urzúa (2008) Cunha, Brighenti e Guse (2015); 

Vilhena e Camargos (2015); Villar, López e Peñas (2016) 

Valor da empresa sobre o 

ativo total 

Silveira, Barros e Famá (2003) 

Preço das ações ajustado 

ao mercado 

Bhagat e Black (2002) 

Razão entre o valor de 

mercado e o valor 

contábil 

Vilhena e Camargos (2015) 

 

 

A Tabela 1 sintetiza os resultados apresentados pelos estudos do Quadro 2 e 

também as teorias mencionadas no Quadro 1. As variáveis independentes e de controle 
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destacadas são as mais mencionadas por esses estudos, sendo: liderança combinada 

(COMB), grau de independência do conselho de administração (IND), tamanho do 

conselho (TAM), concentração acionária (CONC), programa de ADR (ADR), retorno 

sobre o patrimônio líquido (ROE), estrutura de financiamentos (FIN) e tamanho da 

empresa (TAME). 

Bhagat e Black (2002) analisam uma amostra de 934 empresas americanas por 

meio de regressão múltipla com dados em corte transversal. Os dados são obtidos a partir 

da base de dados Institutional Shareholder Services para o cálculo da independência do 

conselho. Já para os outros indicadores, eles utilizam dados da Compustat e da Securities 

and Exchange Commission (SEC). As variáveis independentes consideradas são tamanho 

e grau de independência do conselho, porcentagem de propriedade do diretor executivo e 

número de investidores externos com no mínimo 5% das ações. Já as de controle são 

tamanho e setor da empresa. 

Silveira, Barros e Famá (2003) investigam essa mesma relação para 120 

companhias abertas não financeiras no Brasil entre 1998 e 2000. As empresas que 

compõem a amostra do estudo são selecionadas aleatoriamente, considerando as que 

tinham uma liquidez acima de um nível mínimo definido pelos pesquisadores. São 

utilizadas as bases de dados da Economática e Bloomberg, além da divulgação externa 

dos relatórios publicados anualmente pelas empresas. As variáveis dependentes são Q de 

Tobin, calculado pela aproximação simplificada de Chung e Pruitt (1994), e o valor da 

empresa sobre o ativo total. A presença de diretor executivo ocupando o cargo de 

presidente do conselho da empresa, o grau de independência do conselho e o número total 

de membros são as variáveis independentes consideradas. Por sua vez, o setor de atuação, 

a liquidez da ação, o tamanho da empresa, a estrutura de financiamentos e a rentabilidade 

são as variáveis de controle. 

Lameira et al. (2007) almejam verificar se a intensificação das práticas de 

governança corporativa impacta o valor das empresas. Os dados da pesquisa são obtidos 

pela base de dados Economática, pelos informativos anuais das empresas e por outras 

informações identificadas no site da B3. De um total de 355 companhias de capital aberto 

negociadas B3, são selecionadas 64 empresas que têm liquidez e volatilidade diferentes 

de zero em abril de 2005. As variáveis independentes analisadas são a presença de 

programa de ADR - nível 2 ou 3 – e a participação nos níveis diferenciados de governança 
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corporativa da B3. Já as variáveis de controle são liquidez de mercado, índice pay-out, 

beta da ação, investimento sobre o patrimônio líquido (PL), exigível total sobre o PL e 

endividamento de curto prazo sobre o ativo total. 

Almeida et al. (2007) igualmente investigam a relação entre mecanismos de 

governança corporativa e a performance financeira. Os dados analisados são de 

companhias com ações negociadas na B3, entre 1997 e 2004, identificando um total de 

1.175 observações. As variáveis independentes selecionadas são independência do 

presidente do conselho, independência do conselho de administração, tamanho do 

conselho de administração, participação do executivo nos lucros da empresa e 

concentração acionária. 

Dahya, Dimitrov e Mcconnell (2008) analisam empiricamente o impacto da 

composição do conselho no valor das empresas. Os autores reúnem dados do ano 2002 

de 782 empresas de 22 países, incluindo Brasil, Estados Unidos, Reino Unido, Espanha, 

Canadá, entre outros. São analisadas a qualidade da proteção jurídica concedida aos 

acionistas minoritários, o grau de independência do conselho e o tamanho do conselho 

como variáveis independentes. 

Lefort e Urzúa (2008) almejam verificar se os aspectos do funcionamento e 

composição do conselho impactam sobre o desempenho da empresa. Para isso, realizaram 

regressões múltiplas com dados em painel com os dados do período de 2000 a 2003 de 

160 empresas chilenas. As variáveis independentes são o tamanho do conselho, o grau de 

independência do conselho, a proporção de conselheiros externos, a proporção de 

conselheiros profissionais, a concentração de propriedade do acionista majoritário e a 

presença de programa de ADR.  

Cunha, Brighenti e Guse (2015) tem o objetivo de analisar se o valor de mercado 

das empresas é influenciado pela estrutura de governança corporativa. Para isso, 

selecionam uma amostra de 206 empresas entre 2010 e 2013 e analisaram os dados 

utilizando regressão múltipla com dados em painel. As variáveis independentes são 

participação nos níveis diferenciados de governança corporativa da B3, tamanho do 

conselho, diretor executivo como presidente do conselho, independência do conselho, 

comitê de auditoria e tamanho do comitê de auditoria. Como variáveis de controle, são 

considerados o setor de atuação, a liquidez da ação, o tamanho da empresa e o 

endividamento. 
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O estudo de Vilhena e Camargos (2015) tem o objetivo de verificar se a adesão 

voluntária às práticas mais elevadas de governança corporativa, representada pela 

variável independente participação nos níveis diferenciados de governança corporativa 

da B3, resulta em melhor desempenho econômico-financeiro e criação de valor. São 

considerados dados trimestrais no período de 2005 a 2011, totalizando 1.848 observações 

em um painel balanceado. As variáveis de controle são alavancagem, tamanho da 

empresa, concentração de propriedade e tipo de controle. 

Villar, López e Peñas (2016) analisam o efeito da governança corporativa na 

criação de valor, considerando 68 empresas listadas na Bolsa de Madrid no período de 

2004 a 2012. Os autores utilizam tamanho do conselho, liderança combinada, 

independência do conselho e diligência do conselho como variáveis independentes. 
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Tabela 1 - Síntese de estudos com variável dependente Q de Tobin 

 

Siglas Hipó- 

teses 

Teoria Sinal 

espe- 

rado 

Bhagat e 

Black 

(2002) 

Silveira, 

Barros e 

Famá 

(2003) 

Lameira et 

al. (2007) 

Almeida 

et al. 

(2007) 

Dahya, 

Dimitrov e 

McConnell 

(2008) 

Lefort e 

Urzúa 

(2008) 

Cunha, 

Brighenti 

e Guse 

(2015) 

Vilhena e 

Camargos 

(2015) 

Villar, 

López e 

Peñas 

(2016) 

Sinal Sig Sinal Sig Sinal Sig Sinal Sig Sinal Sig Sinal Sig Sinal Sig Sinal Sig Sinal Sig 

Variáveis independentes 

COMB H1 AG -   - 1%    NS     - 5%   + 1% 

IND H2 AG + - 5% + 10%    NS + 1%  NS  NS     

TAMC H3 DEP +  NS  NS   + 5% - 5% + 10% + 5%     

CONC H4 AG -        NS        NS   

ADR H5 AG +     + 10%     - 10%       

Variáveis de controle 

ROE +   + 1%               

FIN +   + 1%          NS - 1%   

TAME +  NS     + 1%     + 5% - 1% - 1% 

 
(NS) Não significante 
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3 METODOLOGIA 

 

Essa é uma pesquisa com abordagem quantitativa, que faz uso de métodos 

econométricos para alcançar o objetivo definido e analisar um problema. O processo de 

levantamento de dados é realizado por meio de pesquisa bibliográfica - a partir de livros 

e artigos - e de pesquisa documental - a partir de bases documentais que fornecem dados 

históricos. Além disso, essa também é pesquisa que se utiliza de um paradigma 

positivista, a fim de testar as hipóteses elaboradas, devido ao caráter empírico e à 

observação de fenômenos mensuráveis (MALHOTRA, 2011). 

Segundo Bohren e Odegaard (2001), os estudos de governança corporativa podem 

ser classificados de acordo com a escolha da técnica em quatro tipos, sendo: a) 

comparações internacionais de diversos ambientes corporativos, b) estudos de alteração 

dos mecanismos de governança, c) análise de mecanismos em corte transversal e d) 

análise de mecanismos com dados em painel. Esse estudo se enquadra no primeiro e no 

terceiro tipo - análise de mecanismos com dados em corte transversal com comparações 

internacionais de diversos ambientes corporativos. 

No caso da análise de regressão, a escolha da variável dependente Q de Tobin 

deve-se à sua maior frequência nos estudos empíricos apresentados no Quadro 2. Sua 

forma de cálculo é a mesma apresentada por Chung e Pruitt (1994). Nela, aplica-se uma 

medida simplificada e padronizada devido à sua ponderação pelo ativo total, o que 

viabiliza seu cálculo para a maioria das companhias de capital aberto. 

 

3.1. População e amostra 

 

A população desse estudo são companhias brasileiras e norte-americanas não 

financeiras com ações negociadas na B3 e na New York Stock Exchange (NYSE). Os 

dados da pesquisa são obtidos a partir da base de dados Bloomberg Professional® para o 

ano de 2016. Eventualmente, informações não identificadas nessa base são obtidas em 

relatórios institucionais encaminhados à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e à 

SEC. 
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Entre as empresas selecionadas para o presente estudo são excluídas as que não 

têm informações a respeito das variáveis independentes, que apresentam patrimônio 

líquido negativo ou um return on equity (ROE) negativo. Desta forma, a amostra é 

composta por 90 empresas brasileiras e 99 empresas norte-americanas.  

 

3.2. Estatística descritiva 

 

A estatística descritiva tem como objetivo sintetizar e apresentar dados de forma 

que facilite a compreensão das informações, resumindo-os em tabelas, gráficos ou 

informações numéricas. Por meio da estatística descritiva é possível caracterizar a 

amostra e compreender suas medidas de posição central e dispersão (SWEENEY, 

WILLIAMS e ANDERSON, 2014).  

 

3.3. Análise de correlação 

 

A correlação resume a força da associação entre duas variáveis, sendo calculada 

por meio da divisão da covariância pelo produto dos desvios padrão das variáveis. Ela 

apresenta um coeficiente padronizado que varia entre -1,0 e +1,0, sendo positivo quando 

as variáveis estão diretamente relacionadas e negativo quando a relação é inversa 

(MALHOTRA, 2011). 

Hair et al. (2009) apontam que a análise de correlação é vista como uma extensão 

lógica da regressão múltipla, com o objetivo de correlacionar diversas variáveis (in) 

dependentes simultaneamente. Assim, por meio da análise de correlação é possível 

confirmar ou não, previamente, as hipóteses do estudo. Além disso, é igualmente viável 

verificar a eventual existência de multicolinearidade entre as variáveis independentes e 

de controle. 
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3.4. Regressão multivariada com dados em corte transversal 

 

Segundo Hair et al. (2009), a variável dependente é aquela que apresenta uma 

resposta a uma mudança na variável independente, sendo um efeito ou consequência 

dessa. A variável independente, portanto, é a causa presumida das alterações na variável 

dependente, sendo o principal fator que determina o resultado, sendo a condição ou causa 

para uma consequência na variável dependente. Por sua vez, a variável de controle é um 

fator que pode afetar o resultado da variável dependente, sendo utilizada para não 

interferir no relacionamento entre a variável dependente e independente. 

A análise de regressão múltipla indica se a variável dependente tem relação com 

duas ou mais variáveis independentes. O objetivo da regressão múltipla é estimar e 

explicar os valores da variável dependente pelos valores conhecidos das variáveis 

independentes, confirmando ou não as hipóteses do estudo. Para validação dos resultados 

da regressão, é necessário realizar testes sobre os pressupostos do modelo, entre eles: 

normalidade e homocedasticidade dos resíduos, linearidade dos coeficientes, ausência de 

multicolinearidade entre as variáveis independentes e de autocorrelação serial nos 

resíduos e definição dos efeitos fixos ou aleatórios dos resíduos. 

A equação de regressão múltipla é expressa pela soma da multiplicação dos 

coeficientes angulares (b) - parâmetros do modelo - com os valores das variáveis 

independentes mais a soma do coeficiente linear (a) e de um parâmetro de erro (u), 

responsável pela variabilidade da variável dependente que não pode ser explicada pelo 

modelo.  

O modelo econométrico com dados em corte transversal para as amostras 

mencionadas está apresentado na Equação 1. Obviamente, no caso da amostra das 

empresas norte-americanas, não se considera a variável emissão de ADR. 

 

QTi = a0 + b1COMBi + b2INDi + b3TAMCi + b4CONCi + b5ADRi + b6FINi + 

b7TAMEi + b8ROEi + b9BRA + ui 
(1) 

 

Por sua vez, a descrição das variáveis da equação está apresentada no Quadro 3. 
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Quadro 3 - Descrição das variáveis 

 
Siglas Descrição Fórmula Variáveis 

Variável dependente 

QT Q de Tobin  
AT

DIVTVMAPVMAO
QT


  VMAO = valor de mercado das 

ações ordinárias = preço x 

quantidade 

VMAP = valor de mercado das 

ações preferenciais = preço x 

quantidade 

DIVT = valor contábil total das 

dívidas de curto e longo prazo  

AT = ativo total 

Variáveis independentes 

COMB Liderança 

combinada 

DE = 1, se houver 

DE = 0, se não houver 

DE = presença de diretor 

executivo, ocupando o cargo de 

presidente do conselho 

IND Grau de 

independência 

do conselho de 

administração 

TOT

EXT
INDEP   

EXT = número de membros do 

conselho que não são 

executivos 

TOT = número total de 

membros do conselho 

TAMC Tamanho do 

conselho 

Ln (TOT) Ln = logaritmo neperiano 

TOT = número total de 

membros do conselho 

CONC Concentração 

acionária 

CONC = NAOPA/TAO NAOPA = número de ações 

ordinárias sobre o domínio dos 

três principais acionistas 

TAO = total de ações 

ordinárias em circulação 

ADR Empresas com 

ADR 

ADR = 1, se sim 

ADR = 0, se não 

ADR = se empresa possui 

programa de ADR em qualquer 

nível 

Variáveis de controle 

FIN Estrutura de 

financiamento 

FIN = DIVT/AT DIVT = valor contábil total das 

dívidas de curto e longo prazo  

AT = ativo total 

TAME Tamanho da 

empresa 

TAME = Ln (AT) Ln = logaritmo neperiano 

AT = ativo total 

ROE Retorno sobre o 

patrimônio 

líquido 

ROE = LL/PL LL = lucro líquido 

PL = patrimônio líquido 

BRA Empresas 

brasileiras 

BRA = 1, se sim 

BRA = 0, se não 

BRA = se a empresa é 

brasileira 
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4 ANÁLISE DE RESULTADOS 

 

A seguir são identificadas as estatísticas descritivas e as matrizes de correlação 

para a amostra das empresas brasileiras e norte-americanas. Também são exibidos 

resultados dos modelos de regressão para ambas amostras e total. 

4.1. Estatística descritiva 

 

A Tabela 2 aponta que, em média, as empresas brasileiras apresentam valor de 

mercado maior que contábil, uma vez que a média da variável QT é maior que um. A 

média da proporção de conselheiros independentes é de 31,76%. A amostra indica que 

apenas uma empresa utiliza somente conselheiros independentes e 19 empresas não os 

têm. Há, aproximadamente, uma média de 7 membros no conselho de administração, 

sendo que o menor conselho é composto por 3 e o maior por 11 pessoas. Além disso, a 

concentração acionária em posse dos 3 acionistas majoritários é de 64,77%, em média. A 

amostra também aponta que 17% das empresas brasileiras têm liderança combinada e que 

39% possuem ADR. As variáveis de controle indicam que, em média, as empresas 

brasileiras têm dívidas de curto e longo prazo que representam 29% do ativo total, um 

ROE de 14% e um ativo total médio de 5,4 milhões de Reais. 

Tabela 2 – Estatística descritiva das empresas brasileiras 

Variável Observações Média Desvio 

padrão 

Mínimo Máximo 

QT 90 1,2502 0,8879 0,0090 4,2076 

IND 90 0,3176 0,2322 0,0000 1,0000 

TAMC 90 1,9297 0,2966 1,0986 2,3979 

CONC 90 0,6477 0,2333 0,1570 1,0000 

FIN 90 0,2891 0,1787 0,0000 0,7621 

TAME 90 8,6004 1,5904 3,5902 12,6845 

ROE 90 0,1427 0,1371 0,0008 0,8630 

 

Por sua vez, a Tabela 3 indica que as empresas norte-americanas têm, em média, 

uma razão entre o valor de mercado e contábil maior do que as empresas brasileiras. A 

proporção média de conselheiros independentes é de 77,76%, apontando que há mais 

conselheiros independentes nos conselhos de administração norte-americanos. Apenas 2 

empresas têm 100% do seu conselho independente, além disso, a proporção mínima é de 
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33,33%, sendo superior à média brasileira. O tamanho médio do conselho é de 8,68 

conselheiros, sendo que o menor conselho é composto por 4 e o maior por 14 

conselheiros. A concentração acionária em posse dos 3 acionistas majoritários das 

empresas norte-americanas é de 29,54%, em média, sendo 9,57% a menor e 96,94% a 

maior concentração. A proporção de empresas americanas com liderança combinada é de 

28%, sendo essa maior do que a de empresas brasileiras. As variáveis de controle apontam 

uma média de dívidas de curto e longo prazo que representam 23% do ativo total, um 

ROE de 18% e um ativo total médio de 2 milhões de dólares. 

Tabela 3 – Estatística descritiva das empresas norte-americanas 
 

Variável Observações Média Desvio 

padrão 

Mínimo Máximo 

QT 99 1,9375 1,4534 0,2417 8,6667 

IND 99 0,7776 0,1274 0,3333 1,0000 

TAMC 99 2,1606 0,2742 1,3863 2,6391 

CONC 99 0,2954 0,1419 0,0957 0,9694 

FIN 99 0,2332 0,1736 0,0000 0,7029 

TAME 99 7,6311 2,4050 2,8471 12,6813 

ROE 99 0,1772 0,1516 0,0034 0,7376 

 

4.2. Análise de correlação 

 

A Tabela 4 apresenta a matriz de correlação para as empresas brasileiras. Entre 

parênteses, é identificado o valor-p (probabilidade de significância) do teste de hipóteses 

do ranking de correlação, considerando que a hipótese nula é de que não existe correlação 

entre os índices.  

As variáveis independentes TAMC e CONC apresentam correlações significantes 

com a variável QT. Entretanto, cabe ressaltar que ambas possuem baixo nível de 

correlação – menor que 0,50. Apesar disso, o sinal negativo da correlação entre as 

variáveis CONC e QT indica que a criação de valor tem uma relação inversamente 

proporcional com a concentração acionária, apontando uma relação conforme à esperada 

pelas teorias. 

Ainda que pequena, a maior correlação significante estatisticamente acontece 

entre as variáveis ADR e TAME, apontando que as maiores empresas são as que realizam 
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emissão de ADR. A eventual existência de multicolinearidade entre ambas é analisada 

via testes dos pressupostos da regressão. As outras correlações significantes são fracas. 

Tabela 4 – Matriz de correlação das empresas brasileiras 
 

 QT COMB IND TAMC CONC ADR FIN TAME ROE 

QT 1,00                 

COMB 
-0,0785 

(0,4619) 
1,00               

IND 
0,1335 

(0,2096) 

-0,1108 

(0,2986) 
1,00             

TAMC 
0,1820 

(0,0860) 

-0,1654 

(0,1192) 

0,1555 

(0,1432) 
1,00           

CONC 
-0,3351 

(0,0012) 

0,1371 

(0,1975) 

-0,1622 

(0,1267 
-0,2831 

(0,0069) 
1,00         

ADR 
0,0629 

(0,5560) 

-0,1121 

(0,2927) 

0,0606 

(0,5706) 
0,4053 

(0,0001) 

-0,1393 

(0,1902) 
1,00       

FIN 
-0,1948 

(0,0658) 

0,0956 

(0,3703) 

-0,0576 

(0,5900) 

0,1462 

(0,1690) 

-0,0241 

(0,8216) 

0,0860 

(0,4202) 
1,00     

TAME 
0,0543 

(0,6120) 

-0,1220 

(0,2520) 

-0,0887 

(0,4055) 
0,2860 

(0,0063) 

0,0609 

(0,5685) 
0,5810 

(0,0000) 

0,2449 

(0,0200) 
1,00   

ROE 
0,4419 

(0,0000) 

-0,0747 

(0,4839) 
0,2251 

(0,0329) 

0,2147 

(0,0421) 

0,0099 

(0,9260) 

0,0187 

(0,8610) 

-0,0545 

(0,6097) 

-0,0254 

(0,8122) 
1,00 

 
Obs: Os valores em negrito representam as correlações estatisticamente significativas, ao nível de 

significância inferior a 0,10. 

 

 

A Tabela 5 apresenta a matriz de correlação para as empresas norte-americanas. 

As variáveis independentes IND, TAMC e CONC têm correlações significantes 

estatisticamente com a variável dependente QT. Entretanto, as correlações indicadas são 

fracas – abaixo de 0,50. Vale ressaltar que a variável CONC também apresenta uma 

correlação negativa com a variável QT para as empresas americanas. 

Apenas a correlação entre as variáveis TAMC e TAME é alta – acima de 0,50 - e 

significante estatisticamente, mostrando uma relação positiva entre o tamanho dos 

conselhos e das empresas norte-americanas. A eventual existência de multicolinearidade 

entre ambas é analisada via testes dos pressupostos da regressão. As outras correlações 

significantes são fracas. 
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Tabela 5 – Matriz de correlação das empresas norte-americanas 
 

 QT COMB IND TAMC CONC FIN TAME ROE 

QT 1,00               

COMB 
-0,0232 

(0,8198) 
1,00             

IND 
0,1945 

(0,0537) 

-0,1016 

(0,3170) 
1,00           

TAMC 
0,2657 

(0,0079) 

-0,0689 

(0,4977) 

0,1540 

(0,1280) 
1,00         

CONC 
-0,2415 

(0,0160) 

0,1279 

(0,2069) 
-0,2792 

(0,0051) 

-0,2128 

(0,0345) 
1,00       

FIN 
-0,1148 

(0,2577) 

0,0318 

(0,7543) 

0,1009 

(0,3202) 
0,3238 

(0,0011) 

-0,1384 

(0,1719) 
1,00     

TAME 
0,2533 

(0,0114) 

0,0599 

(0,5557) 
0,2982 

(0,0027) 

0,7018 

(0,0000) 

-0,1823 

(0,0710) 

0,3925 

(0,0001) 
1,00   

ROE 
0,3185 

(0,0013) 

0,0001 

(0,9995) 
0,2118 

(0,0354) 

0,3832 

(0,0001) 

-0,1731 

(0,0866) 

0,3232 

(0,0011) 

0,4011 

(0,0000) 
1,00 

 
Obs: Os valores em negrito representam as correlações estatisticamente significativas, ao nível de 

significância inferior a 0,10. 

 

4.3. Regressões com dados em corte transversal 

 

São realizadas regressões com dados em corte transversal para 3 amostras, sendo: 

a) empresas brasileiras, b) empresas norte-americanas e c) amostra total. A princípio, as 

regressões são feitas pelo método dos mínimos quadrados ordinários (MQO). Entretanto, 

os testes para a normalidade e homocedasticidade dos resíduos, linearidade dos 

coeficientes e multicolinearidade entre as variáveis independentes e de controle apontam 

para a necessidade de ajuste dos modelos, via erros-padrão robustos – vide Tabela 6. 
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Tabela 6 – Testes dos pressupostos da regressão 
 
Amostras/Testes Normalidade 

Shapiro-Wilk       

(valor-p) 

Linearidade 

Reset  

(valor-p) 

Homocedas- 

ticidade  

Breusch Pagan      

(valor-p) 

Multicolineari- 

dade  

(valor FIV) 

Empresas 

brasileiras 

Não está 

distribuído 

normalmente 

(0,00759) 

Corretamente 

especificado 

(0,3583) 

Há heterocedas-

ticidade 

(0,0000) 

Há leve 

multicolinearidade 

(FIV<5) 

Empresas norte-

americanas 

Não está 

distribuído 

normalmente 

(0,00000) 

Corretamente 

especificado 

(0,1457) 

Há heterocedas-

ticidade 

(0,0000) 

Há leve 

multicolinearidade 

(FIV<5) 

Total Não está 

distribuído 

normalmente 

(0,00000) 

Incorretamente 

especificado 

(0,0041) 

Há heterocedas-

ticidade 

(0,0000) 

Há leve 

multicolinearidade 

(FIV<5) 

 

Obs: FIV: fator de inflação da variância 

 

A Tabela 7 identifica a regressão por MQO com erros-padrão robustos para as 3 

amostras. O valor-p do teste F indica que o modelo como um todo é significante 

estatisticamente e o coeficiente de determinação (R² ajustado) representa quanto as 

variáveis independentes e de controle explicam a variável dependente. 

No caso da amostra para as empresas brasileiras, apenas a concentração acionária 

dos três acionistas majoritários (CONC) é estatisticamente significante. Seu coeficiente é 

negativo, indicando que quanto maior a concentração acionária menor a criação de valor. 

Esse resultado está de acordo ao defendido teoricamente por Jensen e Meckling (1976) e 

Eisenhardt (1989). Eles afirmam que o monitoramento dos administradores deve garantir 

o alinhamento entre os interesses dos agentes e dos principais. Entretanto, quanto maior 

a concentração acionária, maior a propensão de expropriação dos acionistas minoritários, 

uma vez que os seus interesses não são garantidos da mesma forma que os interesses dos 

majoritários. Portanto, o resultado está de acordo com a teoria da agência, uma vez que 

nem todos os acionistas têm seus interesses garantidos pelos gestores das empresas.  

Quanto às variáveis de controle, todas são significantes estatisticamente. O 

tamanho da empresa apresenta um coeficiente positivo, em linha com Silveira, Barros e 

Famá (2003) e Vilhena e Camargos (2015). Porém, destaca-se que o sinal da estrutura de 

financiamento (FIN) está indicando o contrário do esperado, apontando que quanto mais 

a empresa for endividada, menor é sua criação de valor. Dessa forma, assim como 
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apontado por Jensen (1986), há um ponto máximo para o benefício da dívida. Assim, o 

sinal negativo indica que as empresas possuem um nível de capital de terceiros em que o 

benefício é menor do que o custo marginal da dívida. 

Já para as empresas norte-americanas, elas também apontam para significância da 

CONC. O coeficiente dessa variável também é negativo para as empresas americanas. As 

variáveis de controle FIN e retorno do acionista (ROE) são significantes estatisticamente. 

Ocorre que, assim como no caso das empresas brasileiras, a variável FIN demonstra uma 

relação inversamente proporcional com a criação de valor das empresas. 

Por fim, para a amostra total, o modelo diferencia as empresas brasileiras das 

norte-americanas por meio da variável dummy (BRA). Ainda nesse caso, a única variável 

independente estatisticamente significante é a CONC, com coeficiente negativo, 

indicando uma relação inversamente proporcional entre a concentração acionária e a 

criação de valor. As variáveis de controle que apresentam significância estatística são 

estrutura de financiamentos (FIN), tamanho da empresa (TAME) e a retorno dos 

acionistas (ROE). Assim como nas demais amostras, a FIN indica que quanto maior o 

endividamento, menor a criação de valor. 

É importante ressaltar que a variável BRA não tem significância estatística. 

Observa-se a partir desse resultado, que as variáveis analisadas não afetam as empresas 

brasileiras e norte-americanas num patamar diferente. Além disso, o poder explicativo 

semelhante das regressões (R2 ajustado) e as variáveis significantes apontam para uma 

influência similar das variáveis analisadas nas empresas norte-americanas e brasileiras. 

Tabela 7 – Regressão com dados em corte transversal (MQO) 

 

Variável Empresas brasileiras Empresas norte-amer. Amostra total 

Constante 
1,196218 

(0,118) 

-0,040224 

(0,981) 

1,067126 

(0,094) 

COMB 
0,096254 

(0,574) 

0,055065 

(0,850) 

0,060736 

(0,755) 

IND 
-0,051242 

(0,891) 

0,732396 

(0,441) 

0,077397 

(0,822) 
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Tabela 7 – Regressão com dados em corte transversal (MQO) - continuação 
 

Variável Empresas brasileiras Empresas norte-amer. Amostra total 

TAMC 
0,001475 

(0,996) 

0,690999 

(0,341) 

0,189743 

(0,528) 

CONC 
-1,423886 

(0,000) 

-1,76021 

(0,009) 

-1,468433 

(0,000) 

ADR 
-0,160137 

(0,369) 
N/A N/A 

FIN 
-1,111129 

(0,023) 

-2,748205 

(0,001) 

-1,87118 

(0,000) 

TAME 
0,110283 

(0,071) 

0,076512 

(0,400) 
0,101773 

(0,032) 

ROE 
2,863988 

(0,000) 

2,690214 

(0,019) 

2,689563 

(0,000) 

BRA N/A N/A 
0,015263 

(0,947) 

R² ajustado 0,3677 0,2473 0,3106 

Teste F (valor-p) 0,0000 0,0019 0,0000 

 

A partir dos resultados dos três modelos de regressão, confirma-se apenas a H4 - 

uma maior concentração acionária está negativamente relacionada com a criação de valor, 

uma vez que os coeficientes das demais variáveis independentes não possuem 

significância estatística. Esse resultado está de acordo com Vilhena e Camargos (2015). 

Para eles, quanto maior a concentração acionária, maior a propensão de uma expropriação 

dos acionistas minoritários, acarretando em piora na governança corporativa e, portanto, 

na criação de valor. A implicação prática disso é que os investidores que procuram uma 

maior criação de valor devem focar em empresas com menores concentrações acionárias. 

Além disso, as empresas que almejam aumentar o seu valor devem buscar uma maior 

pulverização de seu controle, a fim de estabelecer um monitoramento mais efetivo dos 

interesses de todos os acionistas. 

Com relação às variáveis de controle, confirma-se a relação positiva e significante 

estatisticamente do retorno sobre o patrimônio (ROE) – para todas as amostras - e 

tamanho da empresa (TAME) – para as empresas brasileiras e amostra total. Quanto à 

variável estrutura de financiamento (FIN), apesar dela apresentar significância estatística, 

sua relação com a criação de valor é contrária ao esperado. Portanto, as empresas que 

apresentam maior rentabilidade, tamanho e menor endividamento são as empresas que 

conseguem criar maior valor para os acionistas. Os investidores devem priorizar empresas 
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com essas características e as empresas que almejam maior valor devem focar em 

aumentar seu tamanho, sua rentabilidade e manter um nível inferior de dívidas. 

Sobre a falta de significância da proporção de conselheiros independentes, Bhagat 

e Black (2002) afirmam que não há evidências para acreditar que uma maior 

independência do conselho melhora a performance da companhia (H2). Um dos motivos 

para os autores decorre do fato de que conselheiros dependentes, que estão relacionados 

à cargos internos da empresa, podem adicionar valor. Eles podem planejar melhor 

decisões estratégicas, devido ao seu conhecimento sobre a empresa. Além disso, em caso 

de uma má implementação dessas decisões, eles podem agir mais rapidamente para 

contornar essa situação. Assim, uma maior independência do conselho não resulta 

necessariamente em melhor performance. 

No caso da não significância estatística da H3 – um maior número de membros 

do conselho está positivamente relacionado com a criação de valor – tem-se que para 

Jensen (2001) e IBGC (2015), há um ponto ótimo de tamanho do conselho que depende 

de outras variáveis. Assim, eles afirmam que: a) variações a maior não geram diferencial 

em termos de criação de valor; b) o mercado de capitais não enxerga o tamanho do 

conselho como algo significante. Tal fato se deve às empresas já possuírem um 

determinado nível de governança ou ao tamanho do conselho pouco influenciar no seu 

funcionamento e na criação de valor. 

A não significância da variável liderança combinada na criação de valor (H1) pode 

ter ocorrido em decorrência dos benefícios gerados pela concentração de poder no diretor 

executivo. Entre eles, segundo Villar, López e Peñas (2016), destaca-se maior facilidade 

e agilidade na tomada de decisões, principalmente em momentos de crise, além de maior 

eficiência de execução do planejamento e do seu monitoramento. 

Sobre a H5 – a emissão de ADRs está positivamente relacionada com a criação de 

valor – sua não significância pode se dar em função de as empresas que emitem ADR não 

se apropriem da melhoria decorrente desse ambiente regulatório. Conforme La Porta et 

al. (1999), atuar num ambiente regulatório mais rígido é a melhor maneira de implementar 

as melhores práticas de governança corporativa.  
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5 CONCLUSÃO 

 

Segundo Young e O’Byrne (2001), quando administradores de uma empresa não 

são seus proprietários, eles não priorizam a criação de valor. Gestores podem optar por 

privilegiar outras metas, eventualmente conflitantes com a criação de valor, como 

participação de mercado, satisfação do consumidor, empregos dos funcionários e volume 

de vendas. A existência de mecanismos de controle busca minimizar esse conflito de 

agência, alinhando interesses dos gestores aos dos acionistas. Assim, esse estudo tem por 

objetivo verificar se mecanismos de governança corporativa impactam na criação de valor 

de empresas não financeiras de capital aberto brasileiras e norte-americanas no exercício 

de 2016. 

O Q de Tobin (QT) é a proxy considerada para aferir a criação de valor nas 

empresas, sendo a mais frequente nos estudos empíricos de governança – vide Quadro 2. 

Além disso, ela é uma medida de desempenho padronizada, devido à sua ponderação pelo 

ativo total, sendo calculada de acordo com a fórmula proposta por Chung e Pruitt (1994). 

Tal fato facilita a comparação de empresas de diferentes características. 

Com relação às variáveis independentes – mecanismos de governança corporativa, 

estabelece-se as seguintes hipóteses de pesquisa: H1 - a existência de uma liderança 

combinada está negativamente relacionada com a criação de valor; H2 - uma maior 

proporção de conselheiros independentes está positivamente relacionada com a criação 

de valor; H3 - um maior número de membros do conselho está positivamente relacionado 

com a criação de valor; H4 - uma maior concentração acionária está positivamente 

relacionada com a criação de valor e H5 - a emissão de ADRs está positivamente 

relacionada com a criação de valor. 

A análise dessas hipóteses é feita por meio de correlação e regressão com dados 

com corte transversal. Sobre os testes de correlação, verifica-se que todas as variáveis 

independentes possuem relação fraca com a variável QT – valores inferiores a 50%. 

Ainda assim, no caso das empresas brasileiras, as variáveis tamanho do conselho 

(TAMC), concentração acionária (CONC) e retorno do acionista (ROE) apresentam 

significância estatística e sinal de acordo com o esperado. No caso das empresas norte-

americanas, também há evidências estatísticas de correlação fraca; porém, com sinal 

esperado, entre QT e CONC, tamanho da empresa (TAME) e ROE. 
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Os resultados dos testes de regressão desse estudo divergem daqueles  da Tabela 

1, com relação  às variáveis independentes. A única variável estatisticamente significante 

em todos os modelos é a CONC, sendo que ela é inversamente proporcional a criação de 

valor, conforme apontado pela H4 - uma maior concentração acionária está 

negativamente relacionada com a criação de valor, confirmando a teoria da agência. Tal 

fato implica na prática que investidores e empresas que procuram uma maior criação de 

valor devem focar em maior pulverização acionária. 

Quanto à não significância estatística dos demais mecanismos de governança 

corporativa, isso pode ocorrer devido às limitações metodológicas do estudo. Porém, 

também pode decorrer do fato de os agentes do mercado de capitais os atribuírem uma 

menor importância. Essa falta de relevância pode ocorrer devido às companhias de capital 

aberto já estarem em um patamar superior em relação à governança corporativa ou devido 

à observação de outros fatores que predominam na análise dos agentes do mercado de 

capitais. 

Os resultados das variáveis de controle tamanho e rentabilidade apresentam 

significância e sinal do coeficiente de acordo com o esperado. Já a variável estrutura de 

financiamento, apesar de significante, possui sinal contrário ao esperado pela teoria. 

Assim, seu resultado impacta negativamente a criação de valor. Um dos motivos para tal 

é que o benefício para a governança é menor que o custo marginal da dívida. 

A evolução desse tema pode ocorrer via análise de outros mecanismos de 

governança corporativa, tais como prazo do mandato, qualificação, disponibilidade de 

tempo, remuneração, número de reuniões e de comitês do conselho. Além disso, sugere-

se ainda a análise de um horizonte de tempo maior ou diferente do verificado, do ciclo de 

vida da empresa, do seu setor de atuação e posicionamento competitivo. Também podem 

ser desenvolvidos estudos que considerem empresas de médio e pequeno porte - que estão 

em um nível inferior de práticas de governança - destacando quais são seus principais 

mecanismos de governança corporativa.  
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