
Universidade de Brasília (UnB)
Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade (FACE)

Departamento de Ciências Contábeis e Atuariais (CCA)
Bacharelado em Ciências Contábeis

Andressa Serra Martins

RENTABILIDADE: uma análise comparativa entre as companhias brasileiras listadas nos 
níveis 1 e 2 de Governança Corporativa da BOVESPA 

Brasília, DF
2013

1



Prof. Dr. Ivan Marques de Toledo Camargo
Reitor da Universidade de Brasília

Prof. Dr. Jaime Martins de Santana
Decana de Ensino de Graduação

Prof. Dr. Mauro Luiz Rabelo
Decana de Pesquisa e Pós-graduação

Roberto de Goés Ellery Júnior 
Diretor da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade

Professor Mestre Wagner Rodrigues dos Santos
Chefe do Departamento de Ciências Contábeis e Atuariais

Professora Mestre Rosane Maria Pio da Silva
Coordenador de Graduação do curso de Ciências Contábeis – diurno

Prof. Dr. César Augusto Tibúrcio
Coordenador de Pós-Graduação do curso Ciências Contábeis

2



Andressa Serra Martins

RENTABILIDADE: uma análise comparativa entre as companhias brasileiras listadas nos 
níveis 1 e 2 de Governança Corporativa da BOVESPA 

Trabalho de Conclusão de Curso, no formato 
monografia,  apresentado ao Departamento de 
Ciências  Contábeis  e  Atuariais  da  Faculdade 
de Economia,  Administração e  Contabilidade 
da Universidade de Brasília como requisito à 
conclusão da disciplina Pesquisa em Ciências 
Contábeis e obtenção do grau de Bacharel em 
Ciências Contábeis.

Orientadora:
Profa. Francisca Aparecida de Souza

Linha de pesquisa: Contabilidade e Mercado 
Financeiro

Área: Contabilidade Financeira

Brasília, DF
2013

3



MARTINS, Andressa Serra
RENTABILIDADE : uma análise comparativa entre as companhias brasileiras 
listadas nos  níveis 1 e 2 de governança corporativa  da Bovespa/ Andressa 
Serra Martins -- Brasília, 2013.
52 p.

Orientador(a): Profa. Francisca Aparecida de Souza

Trabalho  de  Conclusão  de  curso  (Monografia  -  Graduação)  –  Universidade  de 
Brasília, 2º Semestre letivo de 2013.
Bibliografia.

1.  Governança corporativa.  2.  Indicadores  de Rentabilidade.  3.  Igualdade de 
Médias.  I.  Departamento de Ciências Contábeis e Atuariais da Faculdade de 
Economia,  Administração  e  Contabilidade  da  Universidade  de  Brasília.  II. 
Rentabilidade.

4



FOLHA DE APROVAÇÃO

                          ____________________________________

Professora Mestre Francisca Aparecida de Souza
Universidade de Brasília-UnB

(Orientadora)

       _____________________________________________________

Professor Mestre Lucas Oliveira Gomes Ferreira
Universidade de Brasília-UnB

(Avaliador)

5



Dedico este trabalho a minha família,

que sempre me dá carinho e apoio.

Sou grata por tudo que me fazem.

6



AGRADECIMENTOS

Agradeço a meus pais  Carlos Antônio e  Maria  do Carmo,  por me apoiarem e me 

darem o essencial  no alcance dos meus objetivos, sempre me dando conselhos,  cuidado e 

atenção, e me ensinando tudo que podem com carinho e sabedoria. Agradeço também a meu 

irmão,  Andrei,  pelo  companheirismo e  amizade  em todos  os  momentos  e  pelo  auxílio  e 

cuidado de sempre.

Quero agradecer também a meus avós, tios e primos, que, mesmo distantes, sempre 

me dão carinho, em especial a meus padrinhos de coração, Ariosvaldo e Iracema, pelo apoio 

em momentos marcantes. Aos meus amigos, que estão sempre dispostos a me proporcionar 

bons momentos.

Agradeço à professora Francisca Aparecida de Souza, por ter me orientado nessa fase, 

me  dando  a  atenção  necessária.  Agradeço  também a  todos  os  professores  que  tive  nesta 

universidade,  por  terem  me  dado  o  ensino  e  aprendizado  para  o  início  de  minha  vida 

profissional.

7



“Bom mesmo é ir à luta com determinação, abraçar a vida com paixão, perder com classe e  
vencer com ousadia, por que o mundo pertence a quem se atreve. E a vida é muito bela para  

ser insignificante.” 

Charles Chaplin

8



RESUMO 

A presente pesquisa teve por objetivo verificar se existe diferença entre as rentabilidades das 
companhias listadas nos níveis 1 e 2 de Governança Corporativa da BM&FBovespa, nos anos 
de 2008 a 2012.  É um estudo descritivo e  quantitativo,  no qual  foi  realizado as  análises 
comparativas dos indicadores de rentabilidade e o teste estatístico de igualdade de médias. A 
amostra  é composta por 35 empresas.  Os níveis  1 e 2 de Governança Corporativa foram 
selecionados  por  conveniência.  Os  resultados  mostraram  que  não  há  uma  trajetória 
semelhante e nem substancialmente discrepante entre as amostras. Contudo, os resultados do 
teste t student  evidenciaram, em geral,  igualdade estatística na média das amostras, ou seja, a 
hipótese nula de igualdade de médias não foi refutada. A pesquisa busca avançar no estudo da 
Governança  Corporativa  e  sua  influência  no  resultado  de  corporações  que  a  adere,  pois 
embora as amostras sejam compostas por empresas de diversos setores, estarem listadas nos 
níveis 1 e 2 de Governança Corporativa é o ponto comum entre elas.

Palavras-chave: Governança corporativa. Indicadores de Rentabilidade. Igualdade de Médias.
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1 INTRODUÇÃO

Do ponto de vista econômico, algumas mudanças ocorreram nos últimos cinco anos 

(2008 a 2012),  tanto no Brasil  quanto no mundo. Primeiramente,  2008 foi o ano em que 

estourou a  crise  mundial,  em decorrência  dos  problemas com o mercado hipotecário  dos 

Estados Unidos. Considerada a maior crise financeira mundial desde a crise dos anos 1930, 

diversos países ainda sofrem com suas consequências até hoje, principalmente na Europa. Por 

outro  lado,  o  Brasil  não  foi  substancialmente  atingido,  mantendo  uma certa  trajetória  de 

crescimento, principalmente através de mecanismos fiscais ou de expansão do crédito, por 

exemplo. (MPOG, 2011)

O Brasil manteve uma estratégia de crescimento orientada pela ampliação do consumo 

interno, através da melhoria na distribuição de renda, geração de emprego e inclusão social. 

Houve uma inclusão de cerca de 36 milhões de brasileiros no mercado consumidor, com o 

surgimento  de uma nova classe média,  movimentando a economia  do país,  inclusive  nas 

regiões  Norte  e  Nordeste,  além de  criar  oportunidades  de  crescimento  para  as  empresas 

brasileiras. (MPOG, 2011)

 O Produto Interno Bruto (PIB), em geral, tem aumentado nos últimos cinco anos. O 

PIB, que representa a soma de tudo que um país produz em termos de bens e serviços finais, é 

um indicador de avaliação da economia de um país, utilizado em pesquisas por todo o mundo. 

O PIB (em bilhões de R$, a preços de 2012) dos anos de 2008 a 2012 e suas respectivas 

variações reais anuais (em % a.a.) estão apresentados na tabela a seguir:

Tabela 1: Produto Interno Bruto - de 2008 a 2012.

Ano PIB anual Variação anual

2008 3.963.812,43 -

2009 3.950.742,66 -0,33

2010 4.248.379,29 7,53

2011 4.364.479,22 2,73

2012 4.402.537,11 0,87
Fonte: Intituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA)

Com base  na Tabela 1, é possível perceber que houve um aumento no Produto Interno 

Bruto brasileiro. Ao longo dos cinco anos, apenas em 2009 houve uma pequena recessão, 

como consequência da crise mundial. Porém, a economia logo recuperou-se e no ano seguinte 
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retomou o crescimento econômico, fechando 2012 com o PIB de R$ 4,4 trilhões. O PIB per 

capita, por sua vez, aumentou 1,8 pontos no período citado, o que representa 8,6%, de acordo 

com os dados disponíveis no IPEA. Isso colaborou para oportunidades de crescimento nas 

empresas  brasileiras,  com  maiores  investimentos,  mesmo  em  meio  ao  cenário  de  crise 

mundial.

No que diz respeito à análise de uma empresa, seja pelo governo, por seus gestores, 

investidores, credores, ou outro usuário da informação, podem ser utilizados indicadores de 

desempenho. Marion (2009) divide essa análise em três ângulos principais: a que evidencia a 

estrutura  de  capital  da  empresa  (endividamento),  a  que  mostra  sua  situação  financeira 

(liquidez) e, finalmente, a que diz respeito à rentabilidade (situação econômica) da empresa, 

na qual o presente trabalho pretende enfocar. O autor atenta, ainda, para a relação existente 

entre a rentabilidade e os investimentos de uma empresa. Segundo ele, uma boa administração 

dos ativos da empresa gera maior rentabilidade à mesma.

No presente trabalho, os indicadores de rentabilidade os quais se pretende analisar são: 

retorno sobre  o  patrimônio  líquido  médio,  retorno sobre  o  ativo,  margem bruta,  margem 

líquida,  EBITDA, giro do ativo e  lucro por  ação.  Cada um desses  indicadores  será mais 

especificado no referencial teórico.

O tema Governança Corporativa vem sendo cada vez mais estudado nos últimos anos. 

É fundamental para o desenvolvimento das empresas dar uma atenção especial à Governança 

Corporativa,  que  é  reconhecida  por  muitos  como  um  fator  essencial  para  o  acesso  das 

empresas ao mercado de capitais, assim como para sua valorização no mesmo. Embora haja 

uma certa divergência em alguns pontos quanto ao conceito de Governança Corporativa, em 

geral,  pode-se  dizer  que  representa  o  conjunto  de  princípios  e  regras  que  protegem  os 

investidores  de  interesses  pessoais  dos  controladores  e  administradores,  organizando  e 

comandando a relação entre eles, além de determinar o nível e as formas de atuação que esses 

investidores  podem  ter  na  companhia.  Suas  práticas  baseiam-se  nos  princípios  da 

independência,  transparência  e  prestação  de  contas  (accountability),  criando  um  maior 

potencial  para  atrair  capitais  às  empresas.  Dessa  forma,  boas  práticas  de  governança 

corporativa têm o potencial de atrair  mais investimentos ao país. (CVM, 2002; GARCIA, 

2005)

Nesse sentido, tem havido uma crescente preocupação das empresas em oferecer uma 

boa prática de Governança Corporativa. No caso das companhias abertas, foram criados pela 
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BM&FBOVESPA os segmentos de listagem: Nível 1, Nível 2,  Novo Mercado e Bovespa 

Mais,  com o intuito  de segregar  os  diferentes  perfis  de empresas,  visando desenvolver  o 

mercado de capitais no Brasil. Esses segmentos seguem regras de Governança Corporativa 

que vão além das obrigações que devem ser cumpridas segundo a Lei das Sociedades por 

Ações.  Com isso,  tais  empresas  atraem mais  investidores,  dinamizando  cada  vez  mais  o 

mercado de capitais. (IBGC, 2013)

Dessa forma, considerando a importância da Governança Corporativa nas empresas e 

no próprio mercado de capitais brasileiro, é importante que haja, cada vez mais, estudos que 

abordem o  tema.  O presente  trabalho  propõe-se  a  fazer  uma comparação  entre  dois  dos 

segmentos da Bovespa já mencionados, os quais apresentam certas diferenças em suas regras 

de Governança Corporativa.

Sendo  assim,  a  questão  que  se  pretende  responder  é:  existe  diferença  entre   a 

rentabilidade  das  empresas  listadas  nos  níveis  1  e  2  de  governança  corporativa  da 

BM&FBovespa?

O objetivo do estudo é verificar se existe diferença entre a rentabilidade das empresas 

listadas nos níveis 1 e 2 de governança corporativa da BM&FBovespa, no período de 2008 a 

2012.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO

Este tópico tem como objetivo fazer uma breve explanação dos principais assuntos 

relacionados  à  pesquisa  dos  quais  o  entendimento  é  importante  para  a  compreensão  da 

pesquisa.

2.1 Indicadores de Desempenho

Os indicadores são elementos utilizados na contabilidade com o objetivo de fornecer 

uma  visão  da  situação  econômico-financeira  de  uma  empresa.  Calculados  a  partir  de 

determinadas contas retiradas das demonstrações contábeis e relacionadas entre si, eles podem 

refletir a situação da empresa, de acordo com o que pretende apresentar. Dessa forma, eles 

podem ser de extrema importância para diversos tipos de usuários, como o governo, bancos, 

fornecedores, concorrentes, clientes, investidores e, especialmente, os gestores da empresa, 

que, por meio da análise dos resultados de seu acompanhamento, podem ter uma ideia do que 

está gerando bons resultados e deve permanecer sem alterações, e do que pode ser um alerta 

do que deve ser mudado e em que sentido (MARION, 2009; MATARAZZO, 2010).

Marion  (2009)  divide  a  análise  de  desempenho  em  três  partes.  Em  um  primeiro 

momento,  vem  o  cálculo  do  índice  o  qual  se  pretende  analisar.  Em  seguida,  vem  sua 

interpretação e, por último, sua conceituação, que é quando a situação da empresa é realmente 

avaliada, precisando-se de uma maior técnica e cautela. Ocorre que, algumas vezes, um índice 

pode não demonstrar por si só o que se propõe a mostrar, surgindo a necessidade de levar-se 

em conta  outras  variáveis  em sua  análise.  Aliás,  os  índices  são  apenas  uma das  técnicas 

utilizadas para refletir a situação econômica e financeira das empresas. Entretanto, estudados 

de maneira planejada, com o intuito de levar em consideração as particularidades da empresa 

e  o  que  se  tem  maior  relevância  na  análise,  os  índices  podem  representar  uma  fonte 

significante de informação e acompanhamento (MARION, 2009). 

Para  Matarazzo  (2010),  o  que  importa  não  é  a  análise  de  um grande  número  de 

indicadores,  mas a escolha correta daqueles que reflitam, da melhor forma,  a situação da 

empresa, de acordo com o grau de profundidade que se deseja obter na análise, o que vai 

depender do usuário da informação. A quantidade de índices deve ser escolhida de forma 

cuidadosa, pois um aumento na quantidade de índices não será acompanhado, nas mesmas 

14



proporções, por um aumento na quantidade de informações, além de um aumento de custos, 

obtendo-se um decréscimo no rendimento da análise.

Matarazzo (2010) atenta,  ainda,  para a  obrigatoriedade da comparação dos índices 

com padrões e a determinação da importância relativa de cada um deles na análise. Deve 

haver  comparações,  tanto  com  os  resultados  anteriores  da  própria  empresa,  quanto  com 

padrões ideais, ou aos quais a empresa deseja chegar, assim como comparações com empresas 

concorrentes.

Para ele,  ainda,  os indicadores podem ser divididos de acordo com os aspectos os 

quais se pretende analisar. Uma parte deles é voltada para situação financeira, subdividindo-se 

naqueles que apresentam informações sobre a estrutura de capital, que mostra as proporções 

do capital investido que é proveniente de terceiros e de recursos próprios, e naqueles que se 

referem à liquidez, que refletem a capacidade de a empresa cumprir com suas dívidas de curto 

prazo. A outra parte refere-se aos indicadores de rentabilidade. (MATARAZZO, 2010)

Segundo Assaf Neto (2012), os índices básicos de rentabilidade, que estão dentro do 

escopo de  estudo do  desempenho econômico de  uma empresa,  são  o  Retorno Sobre o 

Patrimônio  Líquido,  o  Retorno Sobre o  Investimento Total  e  a  Margem Líquida.  O 

primeiro  mede  o  ganho  dos  proprietários,  em porcentagem,  decorrente  da  eficiência  nas 

atividades operacionais e no planejamento de seus negócios. O segundo fornece os resultados 

dos negócios gerados pelos ativos, bastante influenciada pela qualidade do gerenciamento da 

lucratividade de seus ativos. A Margem Líquida serve para mostrar a relação entre o lucro 

líquido  e  as  vendas,  mede  a  eficiência  global  de  uma empresa  ao  apresentar  quanto  das 

receitas totais de vendas, em porcentagem, representam o lucro líquido. Ou seja, pode mostrar 

quanto foi gasto com os custos e despesas incorridos a cada real de venda. 

Na pesquisa foram utilizados 7 indicadores, incluindo os índices básicos mencionados. 

No quadro 1 estão apresentadas as fórmulas dos indicadores de rentabilidade utilizados na 

pesquisa.
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Quadro 1: Resumo dos indicadores utilizados na pesquisa

Retorno sobre o 
patrimônio líquido

 
ROE=

LL
PL  

ROE = Retorno sobre o patrimônio líquido;

LL = Lucro líquido;

PL = Patrimônio líquido médio.

Retorno sobre o ativo
ROA=

LO
AT

ROA = Retorno sobre o ativo;

LO = Lucro operacional;

AT = Ativo total médio.

Margem bruta
MB=

LO
V

MB = Margem bruta;

LO = Lucro operacional;

V = Vendas líquidas.

Margem líquida
ML=

LL
V

ML = Margem líquida;

LL = Lucro líquido;

V = Vendas  líquidas.

Lucro por ação
LPA=

LL
A

LPA = Lucro por ação;

LL = Lucro líquido;

A = Ações emitidas pela empresa.

Giro do ativo total
GAT=

V
AT

GAT = Giro do ativo total

V = Vendas

AT = Ativo total

EBITDA Lucro  antes  dos 
juros,  impostos, 
depreciações  e 
amortizações.

-

 Fonte: Elaboração própria

O retorno sobre  o patrimônio  líquido (ROE) é  a  relação entre  o  lucro  líquido do 

período e o patrimônio líquido médio. Pode ser calculado com base no patrimônio líquido 

médio, mas também pode ser utilizado o patrimônio líquido inicial ou final. Porém, segundo 

Marion (2009),  nem o patrimônio líquido inicial  nem o final  geraram o resultado para  a 

empresa, mas sim sua média utilizada durante o exercício. Por isso, optou-se pelo uso do 

patrimônio líquido médio para o indicador na pesquisa.

O ROE mostra o quanto de lucro foi auferido para cada unidade monetária de recurso 

próprio investida na empresa (ASSAF NETO, 2012).

O retorno sobre o ativo, por sua vez, é a relação entre o lucro operacional e o total do 

ativo médio. Nesse caso, o lucro operacional é o resultado da empresa antes das despesas 

financeiras decorrentes da remuneração de capital de terceiros.

O ROA apresenta o retorno gerado pelos ativos aplicados na empresa. Ou  seja,  o 

quanto de lucro operacional foi produzido para cada unidade monetária de recurso aplicada no 
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ativo.

Um  indicador  utilizado  para  medir  o  desempenho  operacional  das  empresas  é  a 

margem bruta, que indica o grau de eficiência produtiva ao mostrar o quanto resta do lucro do 

exercício após a dedução dos custos da produção.

 A margem líquida é a relação entre o lucro líquido e as vendas líquidas do período. 

Este indicador de margem líquida revela o quanto do lucro líquido é formado pelas vendas 

líquidas.

Outro indicador utilizado na pesquisa é o lucro por ação, que se propõe a apresentar a 

participação dos acionistas nos rendimentos da empresa.

Segundo  Catapan  (2011),  ainda,  o  ROA  é  reflexo  do  desempenho  da  margem 

operacional (MO) e do giro do ativo total (GAT). A MO é a relação entre o lucro operacional e 

as vendas, e o GAT indica quantas vezes as vendas cobriram os ativos totais. Assim, tem-se a 

expressão:

ROA = MO x GAT 

Onde:

ROA = Retorno sobre o ativo

MO = Margem Operacional;

GAT = Giro do Ativo Total.

Por outro lado, pode-se obter o ROE por meio da multiplicação da margem líquida e 

do giro  do  patrimônio  líquido,  que mostra  quantas  vezes  o  PL foi  usado em função das 

vendas. Tem-se, portanto, a expressão:

ROE = ML x GPL

Onde:

ROE = Retorno sobre o patrimônio líquido;

ML = Margem Líquida;

GPL = Giro do Patrimônio Líquido.

O giro do ativo total significa, para Marion (2009), o nível de eficiência com a qual a 
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empresa utiliza seus ativos na geração de lucro. Ou seja, quanto maior for a quantidade de 

dinheiro que está sendo gerado com as vendas, mais eficiente está sendo a utilização dos 

ativos  pela  empresa,  o  que  repercutirá  em um maior  valor  no  giro  do  ativo.  Em outras 

palavras, segundo Assaf Neto (2012), se o giro da empresa for 3, por exemplo, significa dizer 

que a empresa vende o correspondente a 3 vezes o seu ativo.

Outro indicador  utilizado na análise das  empresas é o EBITDA  (Earning Before  

Interest, Taxes,  Depreciation and Amortization), ou seja, o lucro antes dos juros, impostos, 

depreciações  e  amortizações.  Para  Assaf  Neto  (2012),  o  EBITDA, uma medida  global,  é 

essencialmente operacional por não incluir algumas despesas que não têm relação direta com 

a atividade da empresa. Mostra a real eficiência operacional de geração de caixa da empresa e, 

ao mesmo tempo, a capacidade de pagamento aos proprietários de capital e investimentos da 

empresa. Segundo ele, ainda, esse indicador equivale ao conceito restrito de fluxo de caixa 

operacional  antes do imposto de renda (e  antes  de deduzir  a  depreciação e  amortização), 

porém,  considera  receitas  ainda  não recebidas  e  despesas  ainda  pendentes  de  pagamento, 

sendo assim, um indicador do potencial de geração de caixa por meio dos ativos operacionais, 

e não uma medida do volume efetivo de caixa.

Matarazzo (2010) fala que o EBITDA apresenta uma facilidade de exposição, porém, 

na realidade, não possui precisão, é indefinido, não é tão claro quanto o conceito de lucro. O 

autor ainda faz algumas críticas ao indicador, como o fato de ignorar variações no capital de 

giro, mensurar o lucro antes do imposto de renda enquanto que o caixa utilizado para pagar 

dividendos é deduzido do imposto de renda, entre outros fatores.

Contudo,  de  acordo  com  Assaf  Neto  (2012),  o  EBITDA é  utilizado  de  forma 

globalizada, sendo um indicador tradicional, mas formulado de maneira sofisticada possibilita 

a  comparabilidade  de  desempenho  por  parte  dos  usuários  das  informações  contábeis  das 

empresas.

2.2 Companhias Abertas

De acordo com o artigo 22 da Lei no 6.385/1976, companhias abertas são aquelas que 

possuem valores mobiliários negociados no mercado de balcão ou na bolsa de valores. Esses 

valores  mobiliários  são títulos  emitidos  pelas  sociedades  anônimas  de  capital  aberto,  tais 

como  ações,  derivativos,  debêntures,  entre  outros,  conforme  a  Lei  6.404/1976,  os  quais 
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necessitam  de  prévio  registro  na  CVM  (Comissão  de  Valores  Mobiliários),  entidade 

autárquica  vinculada  ao  Ministério  da  Fazenda  a  qual  compete  fiscalizar  e  administrar  o 

mercado de valores mobiliários, assim como editar suas normas e até apurar, julgar e punir 

possíveis irregularidades ocorridas no mesmo.

As companhias abertas têm como característica, em geral, uma maior facilidade no 

acesso a suas demonstrações contábeis por seus usuários. Segundo a Lei das Sociedades por 

Ações (2007), essas companhias devem publicar suas informações no órgão oficial da União 

ou do Estado (ou Distrito Federal) e em jornal de grande circulação, editado na localidade em 

que se situa a sua sede. Tais companhias podem divulgar, ainda, suas informações na Internet, 

embora apenas de maneira complementar. 

No  Brasil,  essas  companhias  de  capital  aberto  têm  seus  nomes  listados  na 

BM&FBOVESPA, onde seus valores mobiliários são negociados, por meio exclusivamente 

eletrônico. É esta companhia que administra mercados organizados de capitais, possibilitando 

a realização de operações de compra e venda de ações. Além disso, a Bolsa oferece produtos e 

serviços  como:  empréstimos  de  títulos,  licença  de  softwares,  arbitragem  de  preços, 

diversificação  e  alocação  de  investimentos,  listagem  de  empresas  emissoras  de  valores 

mobiliários,  negociação de ativos  financeiros,  mercadorias,  moedas,  títulos  de renda fixa, 

contratos derivativos, entre outros.

2.3 Governança Corporativa 

A Governança  Corporativa  surgiu  com  a  necessidade  de  superar  o  problema  da 

separação entre  propriedade e gestão empresarial  nas companhias,  que gera o conflito  de 

agência, ao serem delegados gestores que não necessariamente possuem interesses alinhados 

com os  do  proprietário,  ou,  como é  mais  comum no Brasil,  entre  os  controladores  e  os 

acionistas  minoritários.  Assim,  através  de  mecanismos  de  incentivos  e  de  controle,  a 

governança corporativa pode assegurar que os executivos tomem decisões que vão de acordo 

com os interesses dos acionistas. Além disso, esses mecanismos visam maximizar o valor da 

empresa e facilitar  o acesso destas  ao capital.  Com isso,  as  boas práticas  de Governança 

Corporativa podem impactar no desempenho econômico-financeiro das empresas, inclusive 

em  seus  indicadores  de  rentabilidade,  os  quais  o  presente  trabalho  pretende  analisar. 

(CATAPAN, 2013; IBGC, 2013)
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Para chegar aos objetivos que uma boa Governança Corporativa preza, as empresas 

devem  adotar  como  princípios  a  transparência,  a  equidade,  a  prestação  de  contas  e  a 

responsabilidade corporativa. No âmbito da prestação de contas, tem-se um conceito que vem 

sendo  amplamente  debatido  atualmente,  a  accountability,  que  tem  sido  cada  vez  mais 

buscada, tanto entre as empresas privadas, na busca de maiores lucros e mais investidores, 

quanto no setor público, utilizada no alcance da responsabilidade social.  (GARCIA, 2005; 

IBGC, 2013)

Segundo o IBGC, a ausência de uma boa Governança Corporativa e de conselhos com 

gestores qualificados, têm gerado como consequência fracassos nas empresas decorrentes de: 

abusos de poder, erros estratégicos e fraudes. Muitos desses erros estratégicos mencionados 

são resultado da concentração de poder no executivo principal, a qual critica a Governança 

Corporativa ao prezar pela descentralização do poder e das atribuições. Já as fraudes, são 

muitas vezes decorrentes do uso, para benefício próprio, de informações privilegiadas, ou do 

resultado de eventuais conflitos de interesses entre os administradores e os proprietários, por 

exemplo.

Com o intuito de desenvolver o mercado de capitais brasileiro, a BM&FBOVESPA viu 

a necessidade de criar segmentos que enquadrassem os diferentes perfis de empresas. Assim, 

foram criados o Nível 1, o Nível 2, o Novo Mercado e o Bovespa Mais. Para se adequar às 

exigências desses segmentos, as empresas devem seguir regras de Governança Corporativa 

que vão além das obrigações impostas às mesmas pela Lei das Sociedades por Ações. Com 

isso, essas empresas que optam por seguir tais regras ganham, em contrapartida, uma melhora 

em sua  avaliação,  além de  atrair  mais  investidores,  pois  o  risco  do  investimento  nestas 

companhias é reduzido, ao assegurarem direitos e garantias aos acionistas, divulgações de 

informações referentes à empresa mais completas para seus usuários, entre outras vantagens. 

(IBGC, 2013)

As amostras de dados colhidas no presente trabalho são referentes às empresas de 

Nível 1 e 2 de Governança Corporativa, que diferem-se do mercado tradicional e do Bovespa 

Mais  por  seguirem  determinadas  exigências  para  tal  classificação,  mas  que  não  seguem 

algumas regras que classificam uma empresa no Novo Mercado.

No quadro a seguir  estão algumas particularidades das companhias que optam por 

fazer parte dos Níveis 1 e 2 de Governança Corporativa e do Novo Mercado, ou seja, regras 

que  devem seguir  para  que  possam entrar  e  permanecer  nos  mesmos,  de  acordo  com a 
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Bovespa (2013).

Quadro 2: Comparativo entre os níveis qualificados de governança da BOVESPA

Prática de Governança Corporativa
Nível 1 Nível 2

Novo 
Mercado

Divulgação de acordos de acionistas e programas de stock options 

Disponibilização de um calendário anual de eventos corporativos 

Realização de ofertas públicas de colocação de ações por meio de 
mecanismos que favoreçam a dispersão do capital   

Manutenção em circulação de uma parcela de colocação de ações 
representando 25% do capital   

Introdução de melhorias nas informações prestadas trimestralmente, 
entre as quais a exigência de consolidação e de revisão especial.   

Cumprimento de regras de disclosure em operações envolvendo 
ativo de emissão da e companhia por parte de acionistas 
controladores ou administradores da empresa

  

Extensão para todos os acionistas das mesmas condições obtidas 
pelos controladores quando da venda do controle da companhia  

Estabelecimento de um mandato unificado de um ano para todo o 
conselho de administração  

Disponibilização de balanço anual seguido às normas do US GAAP 
ou IAS GAAP  

Obrigatoriedade de realização de uma oferta de compra de todas as 
ações em circulação, pelo valor econômico, nas hipóteses de 
fechamento do capital ou cancelamento do registro de negociação 
no Nível 2 ou Novo Mercado

 

Adesão à Câmara de arbitragem para resolução de conflitos 
societários  

Proibição de emissão de ações preferenciais 

Fonte: Matias (2007)
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3 PROCEDER METODOLÓGICO

Este  tópico  visa  tratar  dos  procedimentos  metodológicos  utilizados  no  presente 

trabalho. Buscando analisar indicadores de desempenho das companhias de capital aberto de 

níveis 1 e 2 de governança corporativa, foram utilizados, mais precisamente, 7 índices de 

rentabilidade,  sendo estes:  EBITDA,  Retorno sobre  o  Ativo,  Retorno sobre  o  Patrimônio 

Líquido Médio, Margem Bruta, Margem Líquida, Lucro por Ação e Giro do Ativo, os quais 

foram mais detalhados no referencial teórico. A quantidade de índices encontra-se dentro da 

média proposta por Matarazzo (2010), quando consigna que é importante em uma pesquisa 

escolher a quantidade ideal de indicadores, que geralmente encontra-se em no mínimo 4 e no 

máximo 11 indicadores. 

Foram analisados  os indicadores nos últimos cinco anos (2008 a 2012), e os dados 

foram coletados do banco de dados da Economática, na seção de indicadores financeiros, e, 

quando  da  ausência  de  informações  nesta  seção,  foram  calculados  com  base  nas 

demonstrações financeiras, mantendo as fórmulas com base nas quais o programa calcula e 

disponibiliza os índices, utilizando-se sempre os dados no encerramento do balanço, em 31 de 

dezembro de  cada  ano.  Todos os  indicadores  utilizados na  pesquisa  tiveram seus  valores 

baseados nas demonstrações contábeis consolidadas.

A seleção da amostra foi realizada de maneira não probabilística, uma vez que dentro 

da população de empresas de capital aberto, que negociam suas ações no mercado de capitais 

brasileiro,  as corporações que fazem parte dos níveis 1 e 2 de governança corporativa da 

Bovespa foram escolhidas para esta pesquisa de acordo com a conveniência. 

Dentro  do  total  de  empresas  que  foram  escolhidas  para  a  análise,  algumas 

apresentaram limitações que fizeram com que as amostras fossem reduzidas. Atualmente, o 

total de empresas listadas no nível 1 de governança corporativa é de 32 empresas, porém, 

somente 22 puderam ser utilizadas.  Dentre  o total  de empresas  que compõe o nível  2 de 

governança corporativa, ou seja, 21 empresas, 13 foram analisadas, totalizando 35 empresas. 

Essa redução teve como fundamento a falta de alguns indicadores para alguns anos de 

algumas  empresas.  Algumas  delas  não  apresentavam  seus  indicadores  na  Economática, 

tiveram seus valores calculados com base nas demonstrações contábeis disponibilizadas pelo 

próprio programa. Entretanto, alguns dados dessas demonstrações também faltaram para essas 

empresas,  inviabilizando  até  mesmo esses  cálculos.  As  empresas  que  apresentaram esses 

problemas foram retiradas da pesquisa para que a análise e seu entendimento não fossem 
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prejudicados por variações no tamanho da amostra de um indicador para outro.

Uma outra limitação encontrada na pesquisa foi o período estudado. A ideia inicial, 

que era uma análise do desempenho para os últimos dez anos, teve que ser modificada. Esse 

período foi reduzido pela metade (cinco anos) pelo fato de que uma grande quantidade das 

empresas selecionadas não tinham informações para todos esses exercícios. Grande parte das 

empresas que apresentaram esse problema faziam parte do nível 2 de governança corporativa, 

dentre as quais mais da metade tinham dados somente a partir dos exercícios de 2006 ou 

2007.

Uma possível justificativa para esse problema é o fato de que muitas dessas empresas 

iniciaram suas negociações de ações na BM&FBOVESPA somente nos últimos anos. Como 

consequência, estas empresas também foram listadas posteriormente dentro dos segmentos de 

governança nos quais se encontram. A  ausência  de  informações  referentes  a  indicadores 

baseados em dados consolidados para algumas companhias também foi fator de limitação do 

estudo. Entretanto, foram poucas as que apresentaram o problema, representando um total de 

três companhias. Ainda assim, essas empresas foram retiradas da análise.

No âmbito  da  classificação  da  tipologia  da  pesquisa,  Vergara  (2003),  propõe  dois 

critérios básicos: quanto aos fins e quanto aos meios. Quanto aos fins, o presente trabalho 

classifica-se como uma pesquisa descritiva, pois  busca descrever determinada população. A 

pesquisa encaixa-se nessa classificação também ao estabelecer  relações  entre  as  variáveis 

escolhidas.  Além disso,  segundo  Vergara  (2003,  p.  47),  a  pesquisa  descritiva:  “Não  tem 

compromisso  de  explicar  os  fenômenos  que  descreve,  embora  sirva  de  base  para  tal 

explicação.”.  Para  Raupp  e  Beuren  (2009,  p.  81),  ainda:  “descrever  significa  identificar, 

relatar, comparar, entre outros aspectos.”.

A  pesquisa,  considerada  quantitativa,  também  pode  ser  classificada  como 

bibliográfica, pois tem como base  trabalhos e obras de autores diversos (tais como, artigos, 

livros e etc.), além de informações coletadas em sites oficiais, como por exemplo do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística-IBGE,  do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - 

IPEA,  da  Bolsa  de  Valores  do  Brasileira-BM&BOVESPA e  o  do  Instituto  Brasileiro  de 

Governança Corporativa - IBGC. De alguns desses sites, também foram retiradas informações 

específicas de pesquisas como as utilizadas no cenário econômico, com o intuito de adicionar 

ao trabalho uma ideia geral  e  empírica de determinados fatores da atualidade que podem 

contribuir com o mesmo. O trabalho também pode ser classificado como documental, por 
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utilizar informações das demonstrações contábeis e indicadores das empresas analisadas.

A parte dos cálculos estatísticos do trabalho foi realizada com uso do programa SPSS. 

Foram feitas três análises distintas. A primeira mostra a evolução positiva ou negativa da 

média de cada índice de um ano para outro, durante os cinco anos. A segunda é a análise do 

desvio padrão em relação à média (índice padrão) para cada ano. Já na terceira,  tem-se a 

análise do teste f de variância e o teste t, para verificação de igualdade de média entre os 

níveis 1 e  2 de governança corporativa.

Para verificação de igualdade de médias, primeiro foi testado a igualdade de variâncias 

com as seguintes hipóteses:

  H0: Não há diferenças significativas entre as variâncias dos desempenhos das       

        empresas dos níveis 1 e 2 de governança corporativa da Bovespa.

H1: Há diferenças significativas entre as variâncias dos desempenhos das                

          empresas dos níveis 1 e 2 de governança corporativa da Bovespa.

A  hipótese  nula  (H0)  de  igualdade  de  variâncias  será  rejeitada,  se  o  nível  de 

significância dos resultados for menor que 0,05 (α < 0,05) (BRUNI, 2009). 

Para verificação de igualdade de médias foram testadas as seguintes hipóteses:

H0: Não há diferenças significativas entre as médias dos desempenhos das empresas 

       dos níveis 1 e 2 de governança corporativa da Bovespa.

H1: Há diferenças significativas entre as médias dos desempenhos das empresas dos 

       níveis 1 e 2 de governança corporativa da Bovespa.

A hipótese nula (H0) de igualdade de médias será refutada, se o nível de significância 

dos resultados for menor que 0,05 (α < 0,05) (BRUNI, 2009). 
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4 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

A seguir são apresentados os  resultados da presente pesquisa, que tem como objetivo 

principal verificar se existe diferença entre a rentabilidade das empresas listadas nos níveis 1 e 

2 de governança corporativa da BM&FBovespa, no período de 2008 a 2012.  

Na primeira parte da pesquisa, que se propõe a analisar a evolução da média de cada 

índice  de  um  ano  para  o  outro,  encontrou-se  nas  empresas  do  nível  1  de  governança 

corporativa, para o EBITDA, a média de R$ 2.742.163, no ano de 2008, com desvio padrão 

de R$  9.042.216. Houve uma redução de aproximadamente 62% de 2008 para 2009, que 

passou para R$ 1.048.705, com desvio padrão de R$ 6.724.525. Esse resultado pode ter uma 

relação com a crise mundial que ocorreu na época. Porém, a recuperação foi rápida, pois em 

2010,  passou para R$ 3.392.546, com desvio padrão de R$ 10.288.968, este valor chegou a 

representar 223% da média de 2009. Em 2011, a média continuou elevar-se e alcançou a R$ 

3.961.110, agora com desvio padrão de R$ 12.957.464, e  uma variação de 17% comparando-

se com o ano anterior. No ano de 2012, houve outra redução no valor para R$ 1.893.982, e 

desvio padrão de R$ 6.180.412, dessa vez um pouco menor, com 52% de variação em relação 

ao ano anterior.

A tabela 2  mostra a evolução da média do EBTIDA para as empresas listadas no nível 

1 de governança corporativa, no período de 2008 a 2012. 
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Tabela 2: EBITIDA – Nível 1 de governança corporativa (em mil R$)

Ano 2008 2009 2010 2011 2012

ALPARGATAS 240.533 242.536 374.996 365.850 351.957
BRASKEM 2.236.000 2.337.000 4.821.000 3.651.000 3.463.000
CEDRO 69.547 48.956 42.966 56.050 45.845
CEMIG 4.100.000 4.038.000 4.614.000 5.473.000 5.083.000
COPEL 1.865.000 1.753.000 1.575.000 1.912.000 1.550.000
ELETROBRAS 8.509.000 6.948.000 6.004.000 6.350.000 -6.173.000
EUCATEX 181.107 290.505 244.891 252.028 272.718
FERBASA 409.543 43.337 158.219 104.198 126.262
FRAS-LE 67.912 53.867 75.469 64.149 85.856
GERDAU 10.024.000 2.592.000 5.538.000 4.651.000 4.176.000
GERDAU MET 9.960.000 2.549.000 5.498.000 4.640.000 4.178.000
INERPAR 186.446 -85.323 151.763 27.748 129.994
ITAUSA -23.313.000 -22.897.000 -12.993.000 -10.808.000 -11.632.000
KLABIN S/A 728.559 747.134 1.382.000 1.344.000 2.237.000
MANGELS INDL 96.351 5.713 74.541 28.084 60.572
OI 3.919.000 709.689 3.516.000 2.612.000 7.988.000
P. ACUCAR-CDB 1.314.000 1.383.000 2.041.000 2.844.000 3.703.000
PARANA 105.945 133.196 162.836 154.079 215.993
RANDON PART 522.726 300.896 532.332 547.242 280.179
SUZANO PAPEL 1.469.000 1.021.000 1.677.000 1.306.000 1.272.000
USIMINAS 6.309.000 2.020.000 2.961.000 1.550.000 859.243
VALE 31.327.000 18.837.000 46.184.000 60.020.000 23.394.000

Média por Ano 2.742.166,77 1.048.704,82 3.392.546,05 3.961.110,36 1.893.982,68

Variação da média -61,76% 223,50% 16,76% -52,19%
Fonte: elaboração própria.

Para as empresas de nível 2, as mudanças foram um pouco diferenciadas. De 2008 

para 2009, houve um aumento na média do EBITDA das empresas de mais de 9%, ao invés da 

redução observada no nível 1, passando de R$ 327.595, com desvio padrão de R$ 268.398, 

para R$ 358.108, com desvio padrão de R$ 325.103. No período seguinte, também houve 

uma elevação, agora de 38%, chegando a R$ 495.961, com desvio padrão de R$ 411.307. Já 

nos dois anos seguintes houveram sensíveis reduções, de menos de 2% para 2011, e menos de 

5% para 2012, passando para R$ 486.503, com desvio padrão de R$ 516.509, e depois para 

R$  463.882,  com desvio  padrão  de  R$  680.766,  respectivamente.  Isso  aponta  para  uma 

diferença,  em  geral,  entre  o  perfil  das  empresas  inseridas  no  nível  1  e  no  nível  2  de 

governança corporativa do BM&FBOVESPA.

A tabela 3  mostra a evolução da média do EBTIDA para as empresas listadas no nível 

2 de governança corporativa, no período de 2008 a 2012. 
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Tabela 3: EBITDA – Nível 2 de governança corporativa (em mil R$)

Ano 2008 2009 2010 2011 2012

ALUPAR  521.505  556.982  674.800  762.538  917.717 

CELESC  582.077  348.589  429.694  594.532 -333.316 

CONTAX  246.769  337.522  297.148  262.547  367.474 

FORJA TAURUS  129.102  136.697  132.624  128.548  146.426 

GOL  19.636  523.448  979.399  151.303 -385.982 

MARCOPOLO  273.510  184.645  398.271  464.066  439.823 

MULTIPLAN  250.622  302.065  350.195  455.280  615.736 

NET  979.714  1.242.000  1.559.000  1.942.000  2.231.000 

RENOVA -3.522  21.780  17.504 -7.699  56.406 

SANTOS BRP  272.953  225.047  310.092  456.934  551.717 

SARAIVA LIVR  146.656  120.332  146.148  174.470  184.576 

SUL AMERICA  308.463  55.910  456.185  45.805  149.888 

TAESA  531.257  600.394  696.437  894.211  1.089.000 

Média por Ano 327.595,54 358.108,54 495.961,31 486.502,69 463.881,92

Variação da média 9,31% 38,49% -1,91% -4,65%
Fonte: elaboração própria.

O resultado do teste f para o EBITDA, em 2008, apresentou uma significância de 

apenas  0,028,  ou  seja,  menor  que  0,05.  Assim,  rejeita-se  a  hipótese  nula  de  que  não  há 

diferenças significativas entre as variâncias dos desempenhos do indicador das empresas de 

níveis 1 e 2. Logo, deve-se utilizar a segunda linha para o teste t, que apresenta o valor de 

1,252, à uma significância de 0,224. Já nos três anos seguintes, a significância do teste f foi 

maior que 0,05. Em 2009 foi de 0,106, em 2010 foi de 0,86 e em 2011 de 0,117. Dessa forma, 

o valor do teste f nestes anos foi: 2,756 em 2009, 3,125 em 2010 e 2,593 em 2011. Porém, em 

2012, a significância foi de 0,035, rejeitando-se a hipótese nula. 

Dessa forma, o valor do teste t para os anos da análise são: 1,252 para 2008, 0,368 

para  2009,  0,1008  para  2010,  0,960  para  2011  e  1,074  para  2012.  Em  todos  os  anos, 

encontrou-se  um nível  de  significância  maior  que  0,05,  aceitando-se  a  hipótese  nula  de 

igualdade de médias das amostras.

Na análise do retorno sobre o patrimônio líquido das empresas, que mostra o lucro 

auferido para cada unidade monetária investida, percebeu-se no nível 1, do ano de 2008 a 

2009, uma redução de 13,6 (desvio padrão de 20,6) para 8,5 (desvio padrão de 13) na média,  

ou seja, de 37%. Já no ano seguinte, a média do indicador apresentou uma evolução de 69%, 

chegando  a  14,5,  com  desvio  padrão  de  6,7.  Porém,  nos  dois  anos  seguintes  houveram 

reduções nas médias anuais. Para 2011, essa redução foi de 31%, passando para 9,9 e desvio 
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padrão de 11,6 e, para 2012, de 93%, passando para 0,7 e desvio padrão de 32.

A tabela 4  mostra a evolução da média do retorno sobre o patrimônio líquido para as 

empresas listadas no nível 1 de governança corporativa, no período de 2008 a 2012. 

Tabela 4: Retorno sobre o patrimônio líquido – Nível 1 de governança corporativa

Ano 2008 2009 2010 2011 2012
ALPARGATAS 18,10 13,20 25,40 21,80 17,80
BRASKEM -48,90 -21,80 24,90 -5,10 -7,90
CEDRO 12,80 2,80 5,80 5,20 5,20
CEMIG 21,80 19,40 20,80 20,80 35,90
COPEL 13,90 12,10 9,90 10,10 5,90

ELETROBRAS 7,40 0,30 3,50 5,10 -9,60

EUCATEX 11,80 33,80 14,30 9,10 8,60
FERBASA 47,40 4,10 14,10 8,50 7,60
FRAS-LE 12,80 19,80 17,30 13,10 7,00
GERDAU 23,70 4,30 11,70 9,00 5,40
GERDAU MET 23,50 3,50 11,60 9,20 5,20
INERPAR 51,10 -15,40 8,10 -0,90 -12,90
ITAUSA 13,20 22,10 11,50 17,50 15,50
KLABIN S/A -13,20 14,20 15,30 3,60 14,50
MANGELS INDL 1,00 7,90 9,70 -15,50 -134,70
OI 17,40 -13,20 17,60 9,20 16,30
P. ACUCAR-CDB 4,90 9,90 8,50 7,30 10,90
PARANA 10,80 13,10 14,50 37,40 17,00
RANDON PART 31,20 18,30 24,90 21,90 5,40
SUZANO PAPEL -11,10 21,60 11,80 0,30 -1,80
USIMINAS 23,40 7,90 9,00 2,10 -2,80
VALE 26,50 10,20 27,90 28,40 6,10
Média por Ano 13,614 8,550 14,459 9,914 0,664
Variação da média -37,20% 69,11% -31,44% -93,31%
Fonte: elaboração própria.

Para as empresas do nível 2, houve uma evolução substancial de 183%, passando de 

-21,5, com desvio padrão de 112,1, para 17,9, e um desvio padrão bem menor, de 13,2. Para 

os anos seguintes, houve uma redução crescente nos valores do indicador para os três últimos 

anos. As médias foram de: 15,8 em 2010 (com desvio padrão de 9,4), 10,5 em 2011 (desvio 

padrão de 14,5) e 3 em 2012 (desvio padrão de 33,3). Dessa forma, para os três últimos anos, 

houveram reduções de 12%, 34% e 71%, respectivamente.

A tabela 5  mostra a evolução da média do retorno sobre o patrimônio líquido para as 

empresas listadas no nível 2 de governança corporativa, no período de 2008 a 2012. 
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Tabela 5: Retorno sobre o patrimônio líquido – Nível 2 de governança corporativa

Ano 2008 2009 2010 2011 2012

ALUPAR 0,196 0,286 0,409 0,387 0,448

CELESC 6,700 3,300 7,091 8,397 -6,698

CONTAX 0,299 0,473 0,365 0,068 0,138

FORJA TAURUS 0,288 0,260 0,361 0,225 0,325

GOL -6,139 3,823 0,799 -2,789 -5,606

MARCOPOLO 0,150 0,153 0,331 0,384 0,336

MULTIPLAN 0,524 1,105 1,221 1,674 2,177

NET -0,281 2,149 0,896 1,088 1,148

RENOVA -0,310 -0,016 0,012 -0,074 -0,028

SANTOS BRP 0,072 0,063 0,171 0,374 0,407

SARAIVA LIVR 2,552 1,878 2,157 2,289 2,723

SUL AMERICA 0,407 0,411 0,607 0,442 0,481

TAESA 0,237 0,364 0,542 0,627 0,656

Média por Ano 0,36 1,10 1,15 1,01 -0,27

Variação da média 203,53% 5,00% -12,49% -126,69%
Fonte: elaboração própria.

Quanto ao teste de variância, observou-se uma significância abaixo de 0,05 apenas no 

primeiro  anos  da  análise,  de  0,017,  fazendo-se  rejeitar  a  hipótese  nula  de  igualdade  de 

variâncias das amostras. Porém, para os outro quatro anos, a significância do teste apresentou-

se acima de 0,05, ou seja, para estes anos, aceita-se a hipótese nula de igualdade de variâncias, 

que apresentaram os valores de: 0,005 em 2009, 1,485 em 2010, 0,1 para 2011 e 0,135 para 

2012.

Com isso, o valor do teste t para 2008 foi 1,117, ao rejeitar-se a hipótese nula do teste 

f. Para 2009, o nível de significância encontrado, ao aceitar-se a hipótese nula do teste f, foi 

0,048, ou seja, menor que 0,05, o que nos leva a rejeitar a hipótese nula de igualdade de 

médias. Para 2010, o valor do teste t foi -0,508, para 2011, -0,123 e para 2012 -0,207, todos 

com níveis de significância maior que 0,05,  aceitando-se a hipótese nula de igualdade de 

médias.

O retorno sobre o ativo teve uma trajetória semelhante para as amostras. No nível 1, as 

companhias apresentaram uma evolução negativa do primeiro para o segundo ano de 31%, ao 

ter sua média reduzida de 6,3, com desvio padrão de 8,5, para 4,3, com desvio padrão de 4,4. 

No ano seguinte uma evolução de 35%, passando para 5,9 e desvio padrão de 3,7. Já nos anos 

seguintes, ocorreram involuções, e as médias do indicador passaram para 4,4 (desvio padrão 

de 4,7) em 2011 e 1,7 (desvio padrão de 6,4) em 2012. 

29



A tabela 6 mostra a evolução da média do retorno sobre o ativo para as empresas 

listadas no nível 1 de governança corporativa, no período de 2008 a 2012. 

Tabela 6: Retorno sobre o ativo – Nível 1 de governança corporativa

Ano 2008 2009 2010 2011 2012
ALPARGATAS 9,6 8 13,8 12,7 10,2
BRASKEM -10,8 4,1 5,5 -1,4 -1,8
CEDRO 7,1 1,6 2,4 2,5 2,6
CEMIG 8,2 6,7 6,7 6,5 10,5
COPEL 8,3 7,6 5,7 6,2 3,4

ELETROBRAS 4,5 0,2 1,7 2,3 -4

EUCATEX 5,2 17,4 7,4 5,1 5
FERBASA 34,2 3,6 11,3 7,2 6,5
FRAS-LE 5,5 8,3 7 5,7 2,8
GERDAU 8,4 2,3 5,7 4,2 2,8
GERDAU MET 8,1 1,7 5,3 3,9 2,5
INERPAR 7,6 -2,2 1,3 -0,2 -1,8
ITAUSA 0,9 1,9 1,8 1,7 1,4
KLABIN S/A -4,1 4,2 4,7 1,4 5,3
MANGELS INDL 0,3 2,4 2,5 -3,9 -22
OI 5,8 -5 7,3 3,2 2,6
P. ACUCAR-CDB 1,9 3,4 2,3 2,1 3,3
PARANA 4,3 3,7 3,8 10,5 4,7
RANDON PART 13,7 8,1 9,5 9,5 2,3
SUZANO PAPEL -3,5 6,9 4,1 0,1 -0,7
USIMINAS 11,7 4,8 5 1,2 -1,6
VALE 11,7 5,9 14,2 15,5 3,5
Média por ano 6,30 4,35 5,86 4,36 1,70
Variação da média -31,02% 34,94% -25,58% -60,94%
Fonte: elaboração própria.

Para o nível 2, houve um aumento substancial de 2008 para 2009 de 138%, passando 

de 2,5, e desvio padrão, de 8,1 para 6 e desvio padrão de 3,4. Nos anos seguintes, as médias  

reduziram-se, primeiro para 5,8 (desvio padrão de 2,7), depois para 4,3 (desvio padrão de 4,7) 

e, por último, para 2,9 (desvio padrão de 7,3). Dessa forma, embora com variações um pouco 

menos substanciais  que no retorno sobre o patrimônio líquido, percebeu-se uma trajetória 

equivalente entre os anos, para cada uma das amostras, na análise dos dois indicadores, o que 

pode apontar para uma certa relação entre os indicadores. 

A tabela 7 mostra a evolução da média do retorno sobre o ativo para as empresas 

listadas no nível 2 de governança corporativa, no período de 2008 a 2012.
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Tabela 7: Retorno sobre o ativo – nível 2 de governança corporativa

Ano 2008 2009 2010 2011 2012

ALUPAR 6,8 7,4 7,9 6,8 7,2

CELESC 6,5 4,2 5,5 6 -4,8

CONTAX 9,3 12,3 7,9 0,9 2
FORJA 
TAURUS 6,8 5,9 7 3,3 3,3

GOL -18 10,2 2,4 -7,1 -16,8

MARCOPOLO 5,6 5,5 9,8 10,2 8,6

MULTIPLAN 3 4,7 5,7 6,6 6,8

NET -1,6 8,8 3,6 4,2 4

RENOVA -10 -0,5 0,3 -0,7 -0,2

SANTOS BRP 3 2 5,5 10,2 12,4
SARAIVA 
LIVR 10,6 6,3 5,5 4,9 5,8
SUL 
AMERICA 5,3 3,7 5 3,3 3,4

TAESA 5,8 8,2 9,4 7,6 6,1

Média por Ano 2,55 6,05 5,81 4,32 2,91
Variação da 
média 137,76% -4,07% -25,56% -32,74%

    Fonte: elaboração própria.

Quanto ao teste de igualdade de variâncias do indicador, obteve-se para todos os anos 

um nível de significância maior que 5%, e os valores do teste foram: 0,025 para 2008, 0,321 

em 2009, 1,033 em 2010, 0,042 em 2011 e 0,301 em 2012, ao aceitar-se, para todos eles, a 

hipótese de igualdade. Os resultados encontrados no teste t, mostraram, para todos os anos da 

análise, uma significância maior que 5% e, portanto, deve-se aceitar a hipótese de igualdade 

de médias também. Dessa forma, os resultados do teste t foram: 1,286 em 2008, -1,188 em 

2009, 0,048 em 2010, 0,025 em 2011 e -0,512 em 2012.

Na análise da margem bruta e da margem líquida essa relação não foi observada. A 

margem bruta  apresentou apenas reduções na média do segmento de nível 1 de governança 

corporativa,  no  decorrer  dos  cinco  anos  da  pesquisa,  embora  não  tenham  sido  muito 

substanciais. Em 2008 essa média era de 38,6, com desvio padrão de 20,2, em 2009, reduziu-

se para 33,5, com desvio padrão de 22,1. No ano seguinte, a média também reduziu-se para 

32,9, e desvio padrão de 17,3. Em 2011 a média foi para 31,2 e desvio padrão de 18,2 e, no 

último ano, para 29,9 e desvio padrão de 19. 

A tabela 8 mostra a evolução da média da margem bruta para as empresas listadas no 

nível 1 de governança corporativa, no período de 2008 a 2012. 
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Tabela 8: Margem bruta – Nível 1 de governança corporativa

Ano 2008 2009 2010 2011 2012
ALPARGATAS 43,9 42,7 45,6 44,8 42,3
BRASKEM 15,7 16,9 16 11,6 9,3
CEDRO 21,1 21,5 20,8 22,3 18,9
CEMIG 37,3 36,5 35,5 37 32,9
COPEL 36,4 33 27,9 29,8 22,9
ELETROBRAS 100 100 85,7 85,7 86,2
EUCATEX 32,3 33,8 32,2 35,4 32,5
FERBASA 51,7 14,1 28,8 21,1 21,8
FRAS-LE 30 30,4 29,7 25,5 25,4
GERDAU 26 16,7 17,6 14,4 12,5
GERDAU MET 26 16,7 17,6 14,4 12,5
INERPAR 21,7 21,7 17,2 18,9 18,6
ITAUSA 79 82,9 30,8 35,6 28,6
KLABIN S/A 26,2 26,2 37,4 34,3 53,5
MANGELS INDL 19 16 16,3 13,4 15,4
OI 45 45,7 53,9 50,4 49,6
P. ACUCAR-CDB 26,4 24,8 24,5 27,2 27,1
PARANA 57 55,8 52,5 47,5 55,9
RANDON PART 27,2 23,4 24,4 24,5 20,9
SUZANO PAPEL 34,9 23 30,2 22,2 22,3
USIMINAS 38,3 13,6 19,5 10,9 5,2
VALE 54,4 42,8 59,4 60,8 44,4
Média por Ano 38,61 33,55 32,89 31,26 29,94
Variação da média -13,10% -1,99% -4,95% -4,22%
Fonte: elaboração própria.

 As companhias de nível 2, apresentaram redução na média da margem bruta em 2009 

e 2010 de menos de 1 ponto percentual. Em 2008, a média era de 43,5 (desvio padrão de 23,5) 

e passou para 43,2 (desvio padrão de 22,8) e, em 2010, para 43 (desvio padrão de 23,7). Em 

2011 houve uma evolução do indicador em 2,7%, fazendo com que a média do indicador 

chegasse a 44,1 (desvio padrão de 26,2), Já em 2012, a média foi para 41,5 (desvio padrão de 

27,5). A tabela 9 mostra a evolução da média da margem bruta para as empresas listadas no 

nível 2 de governança corporativa, no período de 2008 a 2012.  

A tabela 9 mostra a evolução da média da margem bruta para as empresas listadas no 

nível 2 de governança corporativa, no período de 2008 a 2012. 
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Tabela 9: Margem bruta – Nível 1 de governança corporativa

Ano 2008 2009 2010 2011 2012

ALUPAR 80,8 81,2 53,4 69,3 76,9

CELESC 23,6 18,5 16,3 22,1 9,8

CONTAX 16 18,7 15,5 13,4 15,2

FORJA TAURUS 42 47,9 43,1 42,8 39

GOL 13,6 21,6 23 11,8 2,5

MARCOPOLO 18,7 19,2 21,3 22 20,3

MULTIPLAN 79,5 75,1 76,6 78 74,9

NET 41,6 39,5 38,1 38,1 36,7

RENOVA 62,9 65,8 67,8 70,2 57,8

SANTOS BRP 42,2 35,2 40,2 44,3 46,6

SARAIVA LIVR 46,6 44,7 43,1 42,5 43,7

SUL AMERICA 29 26,7 28,9 25,4 25,6

TAESA 69,4 68,3 91,2 93,6 91,1

Média por Ano 43,53 43,26 42,96 44,12 41,55

Variação da média -0,62% -0,69% 2,69% -5,82%
        Fonte: elaboração própria.

Os resultados do teste f para a margem bruta apresentaram significância maior que 

0,05 em todos os cinco anos da análise, fazendo-se aceitar a hipótese nula de igualdade de 

variâncias. Assim, seus valores foram: 0,752 em 2008, 0,478 em 2009, 1,471 em 2010 , 2,463 

em 2011 e 2,535 em 2012. Assim, no teste t, os valores foram: -0,654 para 2008, -1,242 em 

2009, -1,448 em 2010, -1,713 em 2011 e -1,478 em 2012. Para todos os anos, a significância 

do teste t foi maior que 0,05, aceitando-se, assim, a hipótese de igualdade de médias.

Na análise da margem líquida, observou-se, para o nível 1, uma evolução em 2009 e 

2010. Em 2008 era de 11,8 e foi para 12 (desvio padrão de 13,8 e 15,2, respectivamente). Já 

em 2010, a evolução foi de 39% e a média chegou a 17,7, com desvio padrão de 19,5. Porém,  

nos dois últimos anos houve desempenho negativo. Em 2011, o valor foi de 15,1 e em 2012, 

de 7,9.

 A tabela 10 mostra a evolução da média da margem líquida para as empresas listadas 

no nível 1 de governança corporativa, no período de 2008 a 2012.
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Tabela 10: Margem líquida – Nível 1 de governança corporativa

Ano 2008 2009 2010 2011 2012
ALPARGATAS 10,4 6,9 13,9 12 9,3
BRASKEM -13,7 6 7,4 -1,6 -2,1
CEDRO 6,2 1,6 3 3 3,3

CEMIG 18,4 16,5 17,6 15,3 23,1
COPEL 20,1 18,7 14,6 15,1 8,5
ELETROBRAS 20,5 1 8,6 11,4 -17,5
EUCATEX 8,5 32,4 15,1 9,8 9,2
FERBASA 38,4 7,8 19,9 14,1 12,1
FRAS-LE 5,9 10,3 9,5 8,1 3,8
GERDAU 11,8 3,8 7,8 5,9 3,9
GERDAU MET 11,6 3 7,3 5,6 3,5
INERPAR 17 -5 3,1 -0,4 -4,1
ITAUSA 34,5 60,7 95,7 105,4 89,2
KLABIN S/A -11 11,3 15,9 4,7 18,1
MANGELS INDL 0,3 2,7 2,7 -4,5 -31,4
OI 9,1 -10,5 19,2 10,9 7,1
P. ACUCAR-CDB 1,4 2,6 2,2 1,5 2,3
PARANA 20,6 30,4 27,9 67 30,8
RANDON PART 9,9 8,4 9,4 9,2 2,9
SUZANO PAPEL -11,1 22,2 17 0,6 -3,5
USIMINAS 20,6 11,3 12,2 3,4 -4,2
VALE 30,8 21,5 36,6 36,2 9,9
Média por Ano 11,83 11,98 16,66 15,12 7,92
Variação da média 1,31% 39,07% -9,25% -47,64%
Fonte: elaboração própria.

Esses resultados foram divergentes das companhias do nível 2. Para estas observou-se 

uma  evolução  substancial  na  média  de  2008  para  2009,  de  quase  471%.  Seus  valores 

passaram de -3,8 (desvio padrão de 49,4) para 14,6 (desvio padrão de 15,4). No ano seguinte, 

o índice continuou apresentando melhoras, dessa vez de 5%, passando para 15 (desvio padrão 

de 16,2). Em 2011, houve uma redução de 23%, passando para 11,5 (desvio padrão de 22,5) e  

em 2012 para 11,7, com desvio padrão de 20,5. 

A tabela 11 mostra a evolução da média do retorno sobre o patrimônio líquido para as 

empresas listadas no nível 2 de governança corporativa, no período de 2008 a 2012. 
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Tabela 11: Margem líquida – Nível 2 de governança corporativa

Ano 2008 2009 2010 2011 2012

ALUPAR 35,4 47,1 33,8 36,2 42,8

CELESC 8,2 5 6,8 7,7 -5,7

CONTAX 5,2 6,4 4,5 0,8 1,4

FORJA TAURUS 9,2 7,5 10,5 6 6

GOL -19,3 14,3 3,1 -10 -18,7

MARCOPOLO 5,3 6,6 10 10,2 7,9

MULTIPLAN 19 32,8 37,9 45,7 40,5

NET -2,6 16 5,7 5,6 5

RENOVA -161,8 -4,6 4,1 -33 -5,2

SANTOS BRP 6,4 6 12,9 21,9 20,9

SARAIVA LIVR 6,6 4,2 3,9 3,4 4

SUL AMERICA 7,8 5,9 7,8 5 4,6

TAESA 30,6 38,2 53,7 49,7 48,1

Média por Ano -3,85 14,26 14,98 11,48 11,66
Variação da 
média 470,80% 5,02% -23,37% 1,61%

           Fonte: elaboração própria.

O teste f de igualdade de variâncias do indicador, apresentou, para todos os anos, um 

nível de significância maior que 0,05, o que nos leva a aceitar a hipótese nula de igualdade. 

Os resultados foram: 3,304 para 2008, 0,096 para 2009, 0,120 para 2010, 0,071 para 2011 e 

0,421 para 2012. Já os resultados do teste t foram: 1,412 em 2008, -0,427 em 2009, 0,262 em 

2010, 0,430 em 2011 e -0,496 em 2012, todos com significância maior que 5%, ou seja, 

aceita-se a hipótese nula de igualdade de médias das amostras. 

O giro do ativo também apresentou um histórico diferente para as duas amostras. As 

companhias de nível 1 tiveram suas médias, para o indicador, reduzidas do primeiro para o 

segundo ano da análise, de 0,64 (desvio padrão de 0,36) para 0,56 (desvio padrão de 0,33) e, 

no terceiro, foi para 0,54 (0,31). Já em 2011, houve uma evolução para 0,56 (desvio padrão de 

0,35). No último ano, observou-se uma redução para 0,55, com desvio padrão de 0,33. 

A tabela 12 mostra a evolução da média do giro do ativo  para as empresas listadas no 

nível 1 de governança corporativa, no período de 2008 a 2012..
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Tabela 12: Giro do ativo – Nível 1 de governança corporativa

Ano 2008 2009 2010 2011 2012
ALPARGATAS 0,9 1,1 1 1,1 1,1
BRASKEM 0,8 0,7 0,7 0,9 0,9
CEDRO 1,1 1 0,8 0,8 0,8
CEMIG 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5
COPEL 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
ELETROBRAS 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
EUCATEX 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5
FERBASA 0,9 0,5 0,6 0,5 0,5
FRAS-LE 0,9 0,8 0,7 0,7 0,7
GERDAU 0,7 0,6 0,7 0,7 0,7
GERDAU MET 0,7 0,6 0,7 0,7 0,7
INERPAR 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
ITAUSA 0 0 0 0 0
KLABIN S/A 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3
MANGELS INDL 0,9 0,9 0,9 0,9 0,7
OI 0,6 0,5 0,4 0,3 0,4
P. ACUCAR-CDB 1,3 1,3 1,1 1,4 1,4
PARANA 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2
RANDON PART 1,4 1 1 1 0,8
SUZANO PAPEL 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2
USIMINAS 0,6 0,4 0,4 0,4 0,4
VALE 0,4 0,3 0,3 0,4 0,3
Média por Ano 0,64 0,56 0,54 0,56 0,55
Variação da média -12,06% -4,84% 5,08% -2,42%

            Fonte: elaboração própria.

As companhias de nível 2, apresentaram um desempenho negativo de 7,5% de 2008 

para 2009. A média passou de 0,71 para 0,66 (desvio padrão de 0,53 e 0,54, respectivamente). 

Já em 2010 o desempenho do indicador foi positivo de 1,2%, passando para 0,67 (desvio 

padrão de 0,48). Em 2011, houve uma redução de 8%, passando para 0,62 e, em 2012, uma 

evolução de 11,2%, passando para 0,68. 

A tabela 13 apresenta os valores do giro do ativo das empresas de nível 2, no período 

analisado.
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Tabela 13: Giro do ativo – Nível 2 de governança corporativa

Ano 2008 2009 2010 2011 2012

ALUPAR 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

CELESC 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

CONTAX 1,8 1,9 1,7 1,1 1,5

FORJA TAURUS 0,7 0,8 0,7 0,5 0,6

GOL 0,9 0,7 0,8 0,7 0,9

MARCOPOLO 1 0,8 1 1 1,1

MULTIPLAN 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2

NET 0,6 0,6 0,6 0,8 0,8

RENOVA 0,1 0,1 0,1 0 0

SANTOS BRP 0,5 0,3 0,4 0,5 0,6

SARAIVA LIVR 1,6 1,5 1,4 1,4 1,4

SUL AMERICA 0,7 0,6 0,6 0,7 0,7

TAESA 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1

Média por Ano 0,72 0,66 0,67 0,62 0,68

Variação da média -7,53% 1,16% -8,05% 11,25%
       Fonte: elaboração própria.

O teste  f  das amostras apresentou,  para o giro do ativo,  um nível  de significância 

maior que 5% para todos os anos, fazendo-se aceitar a hipótese nula. Dessa forma, o valor do 

teste de igualdade de variâncias foi: 1,158 para 2008, 1,770 em 2009, 2,046 em 2010, 0,560 

em 2011 e 1,953 em 2012. Da mesma forma, os níveis de significância de todos os cinco anos 

foram maior que 5% no teste de igualdade de médias, aceitando-se a hipótese nula. Os valores 

do teste t, dessa foram, foram: -0,497 em 2008, -0,665 em 2009, -0,998 em 2010, -0,396 em 

2011 e -0,991 em 2012.

Por último, tem-se a análise do lucro por ação. Na amostra das companhias do nível 1,  

houve redução na média do lucro por ação em 2009, passando de 1,55 (desvio padrão de 2,31) 

para 1,08 (desvio padrão de 1,15). Em 2010, houve um aumento na média do indicador para 

1,82 (desvio padrão de 1,26), mas em 2011 e em 2012 houveram reduções, apresentando-se 

em 1,55 (desvio padrão de 1,85) e 0,62 (desvio padrão de 2,06). 

A tabela 14 mostra a evolução do lucro por ação  para as empresas listadas no nível 1 

de governança corporativa, no período de 2008 a 2012.
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Tabela 14: Lucro por ação – Nível 1 de governança corporativa

Ano 2008 2009 2010 2011 2012
ALPARGATAS 0,4102 0,3197 0,7268 0,7293 0,6642
BRASKEM -5,1362 1,7783 2,6063 -0,6566 -0,9153
CEDRO 2,4015 0,2751 1,4356 1,2780 1,3043
CEMIG 1,9610 1,9343 2,3465 2,5102 4,4392
COPEL 3,9420 3,7508 3,6097 4,2305 2,5605
ELETROBRAS 5,4261 0,1518 1,9852 2,7731 -5,0856
EUCATEX 0,6419 2,3342 1,2982 0,9551 0,9592
FERBASA 3,8062 0,4037 1,5148 1,0265 0,9665
FRAS-LE 0,2493 0,4379 0,4837 0,4404 0,2474
GERDAU 2,8345 0,7898 1,5091 1,2165 0,8374
GERDAU MET 4,6034 0,9198 2,2038 1,8713 1,1238
INERPAR 1,6925 1,0980 0,6423 -0,0626 -0,7526
ITAUSA 0,5228 0,7516 0,8363 0,9086 0,8512
KLABIN S/A -0,3862 0,3696 0,6215 0,2054 0,8476
MANGELS INDL 0,1136 0,9652 0,4428 -0,6712 -3,0677
OI 1,8813 -2,0464 3,3419 1,7052 1,2768
P. ACUCAR-CDB 1,1233 2,4501 2,8185 2,7725 4,0158
PARANA 0,7823 1,0642 1,3033 4,0845 2,2515
RANDON PART 0,9616 0,5777 1,0351 1,1167 0,1766
SUZANO PAPEL -1,1652 2,2914 2,0029 0,0751 -0,2581
USIMINAS 3,2662 1,2521 1,5922 0,2361 -0,6479
VALE 4,2259 1,9661 5,7354 7,2747 1,8990
Média por Ano 1,5526 1,0834 1,8224 1,5463 0,6224
Variação da média -30,22% 68,21% -15,15% -59,75%
Fonte: elaboração própria.

Para as empresas do nível 2, percebeu-se uma evolução de 203% de 2008 para 2009, 

quando os valores da média do indicador passaram de 0,36 para 1,1 (desvio padrão de 2,71 e 

1,29, respectivamente). No ano seguinte, a média também apresentou uma evolução, passando 

para 1,15. Porém, nos dois anos seguintes observou-se uma redução, primeiramente para 1,01, 

com desvio padrão de 2,74, e depois para -0,27, com desvio padrão de 2,51. 

A tabela 15 apresenta o lucro por ação das empresas de nível 2 no período estudado.
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Tabela 15: Lucro por ação – Nível 2 de governança corporativa

Ano 2008 2009 2010 2011 2012

ALUPAR 0,1956 0,2856 0,4091 0,3875 0,4482

CELESC 6,7005 3,3000 7,0912 8,3972 -6,6985

CONTAX 0,2989 0,4734 0,3649 0,0676 0,1379

FORJA TAURUS 0,2882 0,2605 0,3608 0,2253 0,3249

GOL -6,1393 3,8235 0,7990 -2,7893 -5,6064

MARCOPOLO 0,1501 0,1528 0,3311 0,3840 0,3356

MULTIPLAN 0,5237 1,1046 1,2210 1,6744 2,1766

NET -0,2807 2,1490 0,8956 1,0881 1,1479

RENOVA -0,3101 -0,0158 0,0121 -0,0745 -0,0285

SANTOS BRP 0,0719 0,0632 0,1708 0,3743 0,4075

SARAIVA LIVR 2,5516 1,8777 2,1571 2,2894 2,7228

SUL AMERICA 0,4069 0,4108 0,6069 0,4421 0,4808

TAESA 0,2373 0,3641 0,5422 0,6267 0,6563

Média por Ano 0,3611 1,0961 1,1509 1,0071 -0,2688

Variação da média 203,53% 5,00% -12,49% -126,69%
        Fonte: elaboração própria.

O teste f do lucro por ação apresentou significância maior que 0,05 em todos os anos, 

ou seja, aceita-se a hipótese nula de igualdade de variâncias. Os valores do teste f foram: 

0,349  em  2008,  0,668  em  2009,  0,144  em  2010,  0,033  em  2011  e  0,509  em  2012. 

Considerando-se  isto,  o  teste  de  igualdade  de  média  também  apresentou  níveis  de 

significância maiores que 0,05 para todo o período em análise, ou seja, aceita-se também a 

hipótese nula de igualdade de médias. Os valores do teste t foram: 1,383 em 2008, -0,030 em 

2009, 1,273 em 2010, 0,730 em 2011 e 1,094 em 2012.
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5 CONCLUSÕES

A presente pesquisa tem como objetivo principal verificar se existe diferença entre a 

rentabilidade  das  empresas  listadas  nos  níveis  1  e  2  de  governança  corporativa  da 

BM&FBovespa, no período de 2008 a 2012.  

Conclui-se, de acordo com o estudo, que as companhias de nível 1 e 2 de governança 

corporativa,  em  geral,  não  apresentaram  trajetórias  semelhantes  no  desempenho  de  seus 

indicadores de rentabilidade nos  cinco anos em análise  (2008 a 2012),  considerando-se a 

média das amostras. Na maioria dos indicadores, o desempenho no período variava de uma 

amostra para outra,  ou seja, em muitas das vezes, a média das companhias de nível 1 de 

governança corporativa apresentava uma evolução positiva, enquanto a das empresas de nível 

2 apresentava uma evolução negativa ou menos substancial e vice-versa.

Na análise do desvio padrão, em geral, não observou-se uma semelhança e nem uma 

diferença expressiva entre as amostras, mostrando-se variável entre os indicadores durante o 

período analisado.

Na  análise  do  teste  de  igualdade  de  variâncias  entre  as  amostras,  a  maioria  dos 

resultados  levaram à aceitação da hipótese nula de igualdade.  Somente para a  análise  do 

EBITDA de 2008 e de 2012, e do retorno sobre o patrimônio líquido de 2012, rejeitou-se a 

hipótese nula  de igualdade, ao observar-se significâncias menores que 0,05. Considerando 

isso, na análise do teste t de igualdade de médias, todos os indicadores em todos os anos da 

análise apresentaram significância maior que 0,05, ou seja, para todos eles aceita-se a hipótese 

nula de igualdade estatística de média entre as amostras.

Para pesquisas futuras, sugere-se um horizonte maior de tempo e a inclusão dos outros 

segmentos de listagem e do mercado tradicional.
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Apêndice A

EBITDA

Governança N Mean Std. Deviation Std. Error Mean

Ano_2008 1 22 2.742.166,7727 9042216,55930 1927807,04789

2 13 327595,5385 268397,99999 74440,21163

Ano_2009 1 22 1.048.704,8182 6724524,95303 1433673,53714

2 13 358108,5385 325103,31992 90167,43768

Ano_2010 1 22 3392546,0455 10288968,3897

7

2193615,43126

2 13 495961,3077 411306,92551 114076,01615

Ano_2011 1 22 3961110,3636 12957464,0103

7

2762540,60916

2 13 486502,6923 516508,92101 143253,79992

Ano_2012 1 22 1893982,6818 6180412,40478 1317668,35207

2 13 463881,9231 680765,82216 188810,46757

MB

Governança N Mean Std. Deviation Std. Error Mean

Ano_2008 1 22 38,6136 20,25486 4,31835

2 13 43,5308 23,49320 6,51584

Ano_2009 1 22 33,5545 22,08414 4,70835

2 13 43,2615 22,78433 6,31924

Ano_2010 1 22 32,8864 17,33755 3,69638

2 13 42,9615 23,71021 6,57603

Ano_2011 1 22 31,2591 18,16891 3,87362

2 13 44,1154 26,24226 7,27829

Ano_2012 1 22 29,9409 18,96429 4,04320

2 13 41,5462 27,49926 7,62692
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RSPL

Governança N Mean Std. Deviation Std. Error Mean

Ano_2008 1 22 13,6136 20,63622 4,39966

2 13 -21,4615 112,12289 31,09729

Ano_2009 1 22 8,5500 13,01160 2,77408

2 13 17,9308 13,20646 3,66281

Ano_2010 1 22 14,4591 6,73750 1,43644

2 13 15,8462 9,39340 2,60526

Ano_2011 1 22 9,9136 11,56087 2,46478

2 13 10,4615 14,54863 4,03506

Ano_2012 1 22 ,6636 32,04257 6,83150

2 13 3,0154 33,27639 9,22921

GA

Governança N Mean Std. Deviation Std. Error Mean

Ano_2008 1 22 ,6409 ,36077 ,07692

2 13 ,7154 ,52575 ,14582

Ano_2009 1 22 ,5636 ,33459 ,07133

2 13 ,6615 ,53935 ,14959

Ano_2010 1 22 ,5364 ,30635 ,06531

2 13 ,6692 ,48371 ,13416

Ano_2011 1 22 ,5636 ,34578 ,07372

2 13 ,6154 ,41802 ,11594

Ano_2012 1 22 ,5500 ,32769 ,06986

2 13 ,6846 ,47583 ,13197
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RSA

Governança N Mean Std. Deviation Std. Error Mean

Ano_2008 1 22 6,3000 8,48090 1,80813

2 13 2,5462 8,09811 2,24601

Ano_2009 1 22 4,3455 4,45397 ,94959

2 13 6,0538 3,42482 ,94987

Ano_2010 1 22 5,8636 3,66665 ,78173

2 13 5,8077 2,68932 ,74588

Ano_2011 1 22 4,3636 4,66349 ,99426

2 13 4,3231 4,68884 1,30045

Ano_2012 1 22 1,7045 6,37977 1,36017

2 13 2,9077 7,27157 2,0167

LPA

Governança N Mean Std. Deviation Std. Error Mean

Ano_2008 1 22 1,5526 2,30752 ,49196

2 13 ,3611 2,71282 ,75240

Ano_2009 1 22 1,0834 1,15063 ,24531

2 13 1,0961 1,28960 ,35767

Ano_2010 1 22 1,8224 1,25666 ,26792

2 13 1,1509 1,86820 ,51815

Ano_2011 1 22 1,5463 1,84971 ,39436

2 13 1,0071 2,50702 ,69532

Ano_2012 1 22 ,6224 2,05672 ,43849

2 13 -,2688 2,74010 ,75997
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ML

Governança N Mean Std. Deviation Std. Error Mean

Ano_2008 1 22 11,8273 13,76463 2,93463

2 13 -3,8462 49,38714 13,69753

Ano_2009 1 22 11,9818 15,16546 3,23329

2 13 14,2615 15,39824 4,27070

Ano_2010 1 22 16,6636 19,54142 4,16625

2 13 14,9769 16,13651 4,47546

Ano_2011 1 22 15,1227 25,17712 5,36778

2 13 11,4769 22,53361 6,24970

Ano_2012 1 22 7,9182 22,18448 4,72975

2 13 11,6615 20,46617 5,67630
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APÊNDICE B

Independent Samples Test - EBTIDA

Levene's Test for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means

F Sig. t df Sig. (2-tailed) Mean Difference

Std. Error 

Difference

95% Confidence Interval of the 

Difference

Lower Upper

Ano_2008 Equal variances assumed 5,307 ,028 ,957 33 ,346 2414571,23427 2523991,48837 -2720528,05945 7549670,52798

Equal variances not 

assumed

1,252 21,063 ,224 2414571,23427 1929243,72721 -1596784,92335 6425927,39189

Ano_2009 Equal variances assumed 2,756 ,106 ,368 33 ,715 690596,27972 1877825,03308 -3129867,47601 4511060,03545

Equal variances not 

assumed

,481 21,166 ,636 690596,27972 1436506,17051 -2295356,90696 3676549,46640

Ano_2010 Equal variances assumed 3,125 ,086 1,008 33 ,321 2896584,73776 2872590,48277 -2947744,54273 8740914,01826

Equal variances not 

assumed

1,319 21,113 ,201 2896584,73776 2196579,61333 -1669958,29031 7463127,76583

Ano_2011 Equal variances assumed 2,593 ,117 ,960 33 ,344 3474607,67133 3617601,88065 -3885458,69494 10834674,03760

Equal variances not 

assumed

1,256 21,113 ,223 3474607,67133 2766252,38698 -2276257,80500 9225473,14766

Ano_2012 Equal variances assumed 4,843 ,035 ,826 33 ,415 1430100,75874 1730698,55154 -2091031,91964 4951233,43713

Equal variances not 

assumed

1,074 21,855 ,294 1430100,75874 1331127,07084 -1331549,46279 4191750,98027
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Independent Samples Test - MB

Levene's Test for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means

F Sig. t df Sig. (2-tailed) Mean Difference

Std. Error 

Difference

95% Confidence Interval of the 

Difference

Lower Upper

Ano_2008 Equal variances assumed ,752 ,392 -,654 33 ,518 -4,91713 7,51738 -20,21137 10,37710

Equal variances not 

assumed

-,629 22,389 ,536 -4,91713 7,81693 -21,11215 11,27789

Ano_2009 Equal variances assumed ,478 ,494 -1,242 33 ,223 -9,70699 7,81555 -25,60784 6,19386

Equal variances not 

assumed

-1,232 24,676 ,230 -9,70699 7,88044 -25,94787 6,53389

Ano_2010 Equal variances assumed 1,471 ,234 -1,448 33 ,157 -10,07517 6,95890 -24,23316 4,08281

Equal variances not 

assumed

-1,336 19,659 ,197 -10,07517 7,54370 -25,82855 5,67820

Ano_2011 Equal variances assumed 2,463 ,126 -1,713 33 ,096 -12,85629 7,50691 -28,12921 2,41663

Equal variances not 

assumed

-1,559 18,895 ,136 -12,85629 8,24491 -30,11960 4,40702

Ano_2012 Equal variances assumed 2,535 ,121 -1,478 33 ,149 -11,60524 7,85238 -27,58104 4,37055

Equal variances not 

assumed

-1,344 18,842 ,195 -11,60524 8,63235 -29,68321 6,47272
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Independent Samples Test - ML

Levene's Test for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means

F Sig. t df Sig. (2-tailed) Mean Difference

Std. Error 

Difference

95% Confidence Interval of the 

Difference

Lower Upper

Ano_2008 Equal variances assumed 3,304 ,078 1,412 33 ,167 15,67343 11,10390 -6,91764 38,26449

Equal variances not 

assumed

1,119 13,111 ,283 15,67343 14,00837 -14,56375 45,91061

Ano_2009 Equal variances assumed ,096 ,758 -,427 33 ,672 -2,27972 5,33501 -13,13389 8,57445

Equal variances not 

assumed

-,426 25,004 ,674 -2,27972 5,35659 -13,31172 8,75228

Ano_2010 Equal variances assumed ,120 ,731 ,262 33 ,795 1,68671 6,42853 -11,39223 14,76566

Equal variances not 

assumed

,276 29,255 ,785 1,68671 6,11452 -10,81414 14,18757

Ano_2011 Equal variances assumed ,071 ,792 ,430 33 ,670 3,64580 8,48298 -13,61296 20,90456

Equal variances not 

assumed

,443 27,640 ,662 3,64580 8,23843 -13,23978 20,53139

Ano_2012 Equal variances assumed ,421 ,521 -,496 33 ,623 -3,74336 7,54764 -19,09916 11,61244

Equal variances not 

assumed

-,507 27,008 ,617 -3,74336 7,38856 -18,90322 11,41650
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Independent Samples Test - RSA

Levene's Test for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means

F Sig. t df Sig. (2-tailed) Mean Difference

Std. Error 

Difference

95% Confidence Interval of the 

Difference

Lower Upper

Ano_2008 Equal variances assumed ,025 ,875 1,286 33 ,207 3,75385 2,91885 -2,18460 9,69229

Equal variances not 

assumed

1,302 26,286 ,204 3,75385 2,88339 -2,16991 9,67760

Ano_2009 Equal variances assumed ,321 ,575 -1,188 33 ,243 -1,70839 1,43766 -4,63334 1,21655

Equal variances not 

assumed

-1,272 30,540 ,213 -1,70839 1,34312 -4,44938 1,03260

Ano_2010 Equal variances assumed 1,033 ,317 ,048 33 ,962 ,05594 1,16998 -2,32440 2,43628

Equal variances not 

assumed

,052 31,277 ,959 ,05594 1,08048 -2,14693 2,25882

Ano_2011 Equal variances assumed ,042 ,838 ,025 33 ,980 ,04056 1,63464 -3,28513 3,36625

Equal variances not 

assumed

,025 25,207 ,980 ,04056 1,63699 -3,32947 3,41059

Ano_2012 Equal variances assumed ,301 ,587 -,512 33 ,612 -1,20315 2,35005 -5,98435 3,57806

Equal variances not 

assumed

-,495 22,714 ,626 -1,20315 2,43258 -6,23883 3,83253
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Independent Samples Test - RSPL

Levene's Test for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means

F Sig. t df Sig. (2-tailed) Mean Difference

Std. Error 

Difference

95% Confidence Interval of the 

Difference

Lower Upper

Ano_2008 Equal variances assumed 6,307 ,017 1,441 33 ,159 35,07517 24,34358 -14,45220 84,60255

Equal variances not 

assumed

1,117 12,482 ,285 35,07517 31,40699 -33,06264 103,21299

Ano_2009 Equal variances assumed ,005 ,942 -2,050 33 ,048 -9,38077 4,57669 -18,69211 -,06942

Equal variances not 

assumed

-2,042 25,012 ,052 -9,38077 4,59475 -18,84360 ,08207

Ano_2010 Equal variances assumed 1,485 ,232 -,508 33 ,615 -1,38706 2,73161 -6,94457 4,17045

Equal variances not 

assumed

-,466 19,381 ,646 -1,38706 2,97502 -7,60557 4,83144

Ano_2011 Equal variances assumed ,100 ,754 -,123 33 ,903 -,54790 4,45283 -9,60725 8,51145

Equal variances not 

assumed

-,116 20,958 ,909 -,54790 4,72831 -10,38215 9,28634

Ano_2012 Equal variances assumed ,135 ,715 -,207 33 ,837 -2,35175 11,36815 -25,48041 20,77692

Equal variances not 

assumed

-,205 24,542 ,839 -2,35175 11,48249 -26,02278 21,31929
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Independent Samples Test - GA

Levene's Test for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means

F Sig. t df Sig. (2-tailed) Mean Difference

Std. Error 

Difference

95% Confidence Interval of the 

Difference

Lower Upper

Ano_2008 Equal variances assumed 1,158 ,290 -,497 33 ,622 -,07448 ,14979 -,37922 ,23027

Equal variances not 

assumed

-,452 18,776 ,657 -,07448 ,16486 -,41981 ,27086

Ano_2009 Equal variances assumed 1,770 ,192 -,665 33 ,511 -,09790 ,14718 -,39735 ,20155

Equal variances not 

assumed

-,591 17,559 ,562 -,09790 ,16573 -,44671 ,25090

Ano_2010 Equal variances assumed 2,046 ,162 -,998 33 ,325 -,13287 ,13312 -,40370 ,13797

Equal variances not 

assumed

-,890 17,792 ,385 -,13287 ,14921 -,44661 ,18088

Ano_2011 Equal variances assumed ,560 ,459 -,396 33 ,695 -,05175 ,13072 -,31770 ,21420

Equal variances not 

assumed

-,377 21,644 ,710 -,05175 ,13739 -,33695 ,23346

Ano_2012 Equal variances assumed 1,953 ,172 -,991 33 ,329 -,13462 ,13579 -,41087 ,14164

Equal variances not 

assumed

-,902 18,824 ,379 -,13462 ,14932 -,44735 ,17812
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Independent Samples Test - LPA

Levene's Test for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means

F Sig. t df Sig. (2-tailed) Mean Difference

Std. Error 

Difference

95% Confidence Interval of the 

Difference

Lower Upper

Ano_2008 Equal variances assumed ,349 ,559 1,383 33 ,176 1,19152 ,86149 -,56120 2,94423

Equal variances not 

assumed

1,325 22,142 ,199 1,19152 ,89896 -,67213 3,05516

Ano_2009 Equal variances assumed ,668 ,420 -,030 33 ,976 -,01269 ,42085 -,86891 ,84353

Equal variances not 

assumed

-,029 23,033 ,977 -,01269 ,43371 -,90982 ,88444

Ano_2010 Equal variances assumed ,144 ,706 1,273 33 ,212 ,67145 ,52754 -,40184 1,74474

Equal variances not 

assumed

1,151 18,518 ,264 ,67145 ,58332 -,55160 1,89450

Ano_2011 Equal variances assumed ,033 ,857 ,730 33 ,471 ,53919 ,73902 -,96435 2,04273

Equal variances not 

assumed

,675 19,792 ,508 ,53919 ,79937 -1,12939 2,20777

Ano_2012 Equal variances assumed ,509 ,480 1,094 33 ,282 ,89127 ,81458 -,76601 2,54855

Equal variances not 

assumed

1,016 20,050 ,322 ,89127 ,87740 -,93865 2,7212
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