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Resumo 
 

Este estudo teve como base informações das companhias abertas não financeiras respondentes do 

Novo Questionário ISE B3, usado para cálculo do Índice da Qualidade de Governança 

Corporativa, como também informações de características destas empresas, sendo elas porte, 

endividamento, desempenho,  market to book, concentração acionária e se a empresa integra ou 

não a Carteira ISE B3. Os resultados mostram que, de forma geral, não há diferença 

estatisticamente relevante das médias de IQGC quando formamos grupos de empresas com 

características semelhantes e fazemos uma comparação entre elas. Contudo, pode-se afirmar que 

a média do IQGC obteve diferença estatística significante somente quando analisamos as 

empresas que integram ou não a Carteira ISE B3, onde aquelas que integram possuem um IQGC 

maior do que aquelas que não fazem parte da carteira teórica.  

 

Palavras-chave: Governança Corporativa, Índice de Qualidade da Governança Corporativa, 

Características da Empresa, Porte, ROA, Endividamento, Market to Book, Concentração 

Acionária. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

De acordo com a última análise da evolução dos investidores, a B3 (Brasil, Bolsa, 

Balcão) informou que existem 3,3 milhões de CPFs cadastrados até Novembro de 2021, 

contrastando com 2016, onde haviam aproximadamente 500 mil CPFs, um crescimento de 560% 

em quase 5 anos, o que traz indícios de avanços no mercado de capitais brasileiros e maior 

interesse pelo público, além das mais de 400 empresas abertas listadas até o fim de 2021. 

Em um contexto onde o mercado de capitais do Brasil avança, assuntos como governança 

corporativa e a forma de condução e gestão de empresas se torna cada vez mais relevante e ganha 

destaque, onde as firmas buscam um modelo de  gestão com o objetivo de obter uma estrutura de 

capital ideal (Rodrigues et al., 2018). De acordo com Junqueira et al. (2017), a adoção de boas 

práticas de governança têm importância na geração de recursos financeiros e sobre o processo de 

tomada de decisões acerca da escolha da estrutura de financiamento. Assim, entende-se que as 

práticas de governança corporativa, em consonância com os princípios de governança, são 

consideradas mecanismos de controle interno (Assunção et al., 2017). 

Cabe também citar que, não somente o avanço no mercado de capitais e no interesse na 

forma de gestão de empresas por parte dos acionistas e demais interessados cresce, mas também 

a complexidade organizacional e operacional das companhias, ou seja, aquelas que sofrem 

influência de variáveis contingenciais, tendem a adotar melhores práticas de governança 

corporativa com a finalidade de se adaptar ao meio em que se encontram (Assunção et al., 2017). 

Ainda, segundo Assunção et al. (2017), esse é um aspecto relevante a ser analisado, dado que 

empresas complexas podem estar positiva e diretamente ligada a adoção de boas práticas de 

governança corporativa. 

As características institucionais como o sistema legal, sistema financeiro e sistema 
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contábil também são determinantes para compreender a estrutura de capital, além da forma de se 

financiar das companhias de determinado país (Gonçalves et al., 2018). Fatores 

macroeconômicos de cada período podem exercer influência no custo do capital de terceiros 

(Ribeiro et al., 2021). 

Mas, além destes fatores, há também consequências da adoção de práticas de governança 

corporativa que podem facilitar o acesso ao capital a custos mais baixos, o que sugere o 

relacionamento entre as práticas de governança corporativa e a estrutura de capital (Rodrigues et 

al., 2018). 

Nesse sentido, o objetivo deste trabalho é verificar como a qualidade da governança 

corporativa se relaciona com as características das empresas brasileiras não financeiras de capital 

aberto que participaram do Novo Questionário ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial) B3 

no ano de 2021. 

Neste trabalho, a qualidade da governança corporativa foi apurada a partir de um índice 

calculado com base nas respostas das empresas participantes do Novo Questionário ISE B3, de 

2021/2022. O ISE é uma metodologia adotada pela B3 de avaliação e seleção das empresas 

candidatas à carteira do índice, bem como as formas de comunicação e apresentação dos 

resultados desse processo para o público (ISE B3, 2021). 

Esse trabalho se justifica por contribuir com as pesquisas sobre a relação entre 

governança corporativa e características das empresas, tendo em vista o crescente número de 

CPFs na bolsa (B3, 2021), quantidade de empresas cada vez maior que se interessam por abrir 

capital na bolsa (B3, 2021) e pela consequente complexidade organizacional e operacional 

dessas entidades, por se tratar de empresas com características mais robustas, e, ainda, 

considerando que empresas complexas podem estar positiva e diretamente ligada a adoção de 
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boas práticas de governança corporativa (Assunção et al., 2017). 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO E CONCEITUAL 

 

2.1. Governança Corporativa 
 

Governança corporativa pode ser definida como o sistema pelo qual as empresas e 

demais organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo o relacionamento 

entre sócios, conselho de administração, diretoria, órgãos de fiscalização e controle e demais 

partes interessadas (IBGC, 2015). 

A governança  corporativa  é  considerada  um  mecanismo  formado  por atributos que 

permitem um melhor controle da gestão, preservando a confiança entre acionistas (Ribeiro et al., 

2021). Ainda, para Ribeiro et al. (2020), há uma relação entre governança e a superação do 

conflito de agência, sendo que estes conflitos de interesses podem ser impulsionados pela 

estrutura de propriedade e pela  estrutura  de  financiamento, sendo a governança um  mecanismo 

que permite melhor controle da gestão, preservando a confiança entre acionistas. 

Para entender mais afundo sobre governança corporativa, é importante ter clareza sobre a 

Teoria da Agência. Esta consiste na separação entre as atividades de controle e propriedade, que 

ocorre a partir do aumento da complexidade das organizações e, para minimizar os conflitos de 

agência, fez-se necessário aperfeiçoar  os  seus  mecanismos  de  controle (Assunção et al., 

2017). 

Até 2003, a Teoria da Agência era a perspectiva mais recorrente tanto nas pesquisas 

empíricas, quanto teóricas. Porém, a partir deste momento, outras perspectivas teóricas foram 

introduzidas e, a partir de 2005, verifica-se um crescimento nas ramificações teóricas utilizadas 

nos estudos sobre governança, principalmente das teorias organizacionais. Porém, destaca-se que 

outras perspectivas teóricas não buscaram explicar e compreender os fenômenos de maneira 
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isolada, mas sim de maneira integrada, complementando outras teorias e, principalmente a 

Teoria da Agência (Kreuzberg & Vicente, 2019). 

Um marco internacional para a adoção de melhores práticas de governança corporativa 

foi a Lei Sarbanes-Oxley, de 2002, nos Estados Unidos, criada após sucessivos escândalos 

contábeis e com o objetivo de recuperar a confiança do investidor. 

No Brasil, de acordo com Rodrigues et al. (2018), as  boas  práticas  começaram  a  se  

expandir  a  partir da  abertura  do  mercado nacional e das privatizações na década de 1990. Em 

1995 ganhou respaldo com a criação do Instituto Brasileiro de Governança  Corporativa (IBGC),  

que  lançou  em  1999  o  seu  primeiro  Código  das  Melhores Práticas de Governança 

Corporativa. 

Segundo o IBGC (2015), os princípios básicos da governança corporativa são: 

transparência, equidade, accountability e responsabilidade corporativa.  

• A transparência consiste na disponibilização para as partes interessadas 

informações que sejam de seu interesse, e não somente aquelas que são obrigatórias, seja por 

força de lei ou normativo; 

• Quanto à equidade, prevê um tratamento justo e isonômico de todos os sócios e 

demais partes interessadas, tendo em vista seus direitos, deveres, necessidades, interesses e 

expectativas;  

• No que se refere à prestação de contas (accountability), os agentes de governança 

devem prestar contas de sua atuação de modo claro, conciso, compreensível e tempestivo, 

assumindo seus atos e atuando com diligência e responsabilidade no âmbito dos seus papéis; 

• Por fim, a responsabilidade corporativa dita que os agentes de governança devem 

zelar pela viabilidade econômico-financeira das entidades, reduzir as externalidades negativas e 
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aumentar as positivas, levando em consideração o seu modelo de negócios, além dos diversos 

capitais no curto, médio e longo prazos. 

O fortalecimento e disseminação destes princípios e dos valores da organização, devem 

ser feito pelos Agentes de Governança. Estes são as lideranças que executam papel de 

administradores e demais executivos, e devem ter comprometimento com seu ofício, pois são 

determinantes para a formação de um ambiente ético dentro da entidade (IBGC, 2015). 

 

2.2. Governança e Características das Empresas 
 

 

Sendo assim, a governança corporativa tem implicação em vários aspectos relevantes de 

uma entidade, encontrando-se em pelo menos dez questões principais: 1. Dimensões das 

empresas; 2. Estruturas de propriedade; 3. Fontes de financiamento predominantes – internas ou 

externas; 4. Tipologia dos conflitos de agência e harmonização dos interesses em jogo; 5. 

Tipologia das empresas quanto ao regime legal; 6. Tipologia das empresas quanto à origem dos 

grupos controladores; 7. Ascendência das empresas, que se modifica por fusões e aquisições; 8. 

Abrangência geográfica de atuação das empresas; 9. Traços culturais das nações em que as 

empresas operam; e 10. Instituições legais e marcos regulatórios estabelecidos nas diferentes 

partes do mundo (Rosseti & Andrade, 2014).  

No estudo de Bastos e Nakamura (2009), a partir de indicadores de nível de 

endividamento,  foi  evidenciado  que  os  fatores  específicos  da  firma:  liquidez  corrente,  

rentabilidade,  market  to  book  value  e  tamanho  apresentaram  resultados  mais  significantes  

para  a  estrutura  de  capital  das  empresas  dos  três  países analisados (Brasil, México e Chile).  

Rodrigues et al. (2018) encontrou uma  relação  negativa  entre  o  endividamento  e  a  

adesão  a maiores níveis de governança em 49 empresas não financeiras integrantes do IBrX-100 
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entre os anos de 2010 e 2019. Os autores verificaram que as empresas do Novo Mercado têm 

média de endividamento maior no longo prazo do que no curto prazo, possuindo mais tempo 

para a quitação de suas dívidas. Somado a isso, observaram também que quão melhor o ambiente 

institucional, menor será a participação de passivos financiando os seus investimentos de curto 

prazo. 

Ainda, Rodrigues et al. (2018), afirma que uma menor concentração acionária, maior 

participação ao voto, melhor inserção da firma quanto aos princípios de governança impostas no 

mercado e a otimização do relacionamento com o investidor levam as firmas a reduzir a 

participação de capital de terceiros. 

Para Junqueira et al. (2017), cujo objetivo de estudo foi verificar se a adesão às práticas 

de governança corporativa reduzia alavancagem das empresas brasileiras, pode-se concluir pela 

importância da geração de recursos financeiros sobre o processo de tomada de decisões acerca da 

escolha da estrutura de capital, principalmente, no segmento de Novo Mercado, que apontou uma 

relação inversa com o endividamento. 

De Oliveira et al. (2017) constatou em seu estudo de desempenho das companhias abertas 

brasileiras listadas nos níveis da BM&FBOVESPA que, quando analisadas de forma separada, e 

após a adesão ao nível de governança corporativa, 6 das 9 empresas analisadas apresentaram 

aumento de 70% em seu valor de mercado. Porém, o autor ressalta que o fato de a empresa 

ingressar em um dos níveis de governança corporativa da BM&FBOVESPA não implica, 

necessariamente, reflexo em seu desempenho, e que o desempenho deve ser analisado no longo 

prazo. 

Albuquerque Filho et al. (2018) teve os mesmos achados ao analisar a relação entre a 

governança corporativa e o desempenho das empresas, onde verificou-se a existência de 
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influência positiva entre a governança corporativa e o desempenho de mercado. Contudo, 

empresas do Novo Mercado, alto nível de governança da B3, associavam-se com o médio 

desempenho financeiro, mas também apresentaram forte associação com o alto desempenho de 

mercado. 

 

3. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA 

 

A amostra desse estudo engloba 71 das 129 empresas respondentes do Novo Questionário 

ISE B3 2021/22, entre holdings, controladas e outras empresas abertas listadas. O Novo 

Questionário ISE B3 auxilia a B3 na escolha de quais ativos irão compor sua carteira teórica de 

sustentabilidade empresarial dentre as companhias listadas por meio de ações ou units, as 

chamadas empresas emissoras (ISE B3, 2021). O objetivo dessa carteira teórica da B3 é ser, no 

mercado de capitais brasileiro, o indicador do desempenho médio das cotações dos ativos de 

empresas selecionadas pelo seu comprometimento com a sustentabilidade empresarial (ISE B3, 

2021).  

Os tipos de empresas envolvidas no questionário são: Empresa Singular; Holding 

Operacional; Holding Não-Operacional; e Controladas. Para este estudo, todos os tipos de 

empresas foram englobadas, exceto as do setor financeiro e empresas de capital fechado cujos 

dados não estavam disponíveis. 

O Novo Questionário ISE B3 2021/2022 está estruturado em quatro níveis: dimensões, 

temas, tópicos e perguntas. As dimensões e temas do novo questionário da B3 são baseadas no 

modelo do Sustainability Accounting Standards Board (SASB), com ajustes para a realidade do 

ISE B3. Esses ajustes se referem tanto à estrutura quanto ao conteúdo de cada tema. Também 

foram utilizados pela B3 como referenciais as ferramentas publicadas pela Global Reporting 

Initiative (GRI) e pelo Sistema B, além do histórico do próprio ISE B3.  
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Nesta pesquisa foi utilizada a dimensão Governança Corporativa e Alta Gestão com o 

tema Práticas de Governança Corporativa, englobando todos os onze tópicos e vinte e três 

enunciados para a apuração do Índice de Qualidade da Governança Corporativa (IQGC) das 

empresas da amostra. 

No Novo Questionário ISE B3 constam 3 formas de respostas para as perguntas: escolha 

única do tipo “sim” ou “não”; escolha única dentre múltiplas alternativas; e múltipla escolha. 

Para apuração do IQGC, a ponderação das alternativas teve como base a representação da melhor 

prática de governança corporativa: 

• Respostas do tipo escolha única “sim” ou “não — atribuído 100% para a melhor 

prática; 

• Respostas do tipo escolha única dentre várias alternativas — distribuído pesos de 

forma crescente da alternativa de pior para a melhor prática de governança; e 

• Respostas do tipo múltipla escolha — atribuição de pesos iguais dentre as 

alternativas que representam boas práticas de governança.  

Nos enunciados relacionados à diversidade, a forma de resposta é apresentada em 

formato de tabela — chamadas, no Novo Questionário ISE B3, de table multiple choice e table 

unique choice. Sendo um enunciado do tipo table multiple choice, formado por 4 grupos de 

alternativas (a, b, c, d), onde cada grupo foi considerado um enunciado e independente do outro, 

totalizando 16 alternativas (aaaa, bbbb, cccc, dddd), tendo como seu tipo de resposta o de 

múltipla escolha. Bem como existe 1 enunciado do tipo table unique choice, formado também 

por 4 grupos de alternativas, onde cada grupo foi considerado 1 enunciado e independente do 

outro, totalizando 16 alternativas (aaaa, bbbb, cccc, dddd), tendo como seu tipo de resposta o de 

escolha única dentre várias alternativas. Dos 23 enunciados constantes no ISE, após a divisão das 
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questões de diversidade, foram analisadas nesta pesquisa 29 enunciados modificados. 

Dessa forma, o questionário possui 3 enunciados com respostas do tipo escolha única 

“sim” ou “não”, 6 enunciados com respostas de única escolha dentre várias alternativas, 12 

enunciados cujas respostas são de múltipla escolha, 4 enunciados do tipo table multiple choice e, 

por fim, 4 enunciados do tipo table unique choice. Todos os enunciados possuem o mesmo peso, 

podendo atingir de 0 até 1 ponto. 

Para apuração do IQGC, primeiro verificou-se quais enunciados poderiam ser atribuídos 

a determinada empresa. O passo seguinte foi definir a pontuação máxima de acordo com a 

quantidade de enunciados atribuíveis. Logo depois, foi apurada a pontuação de acordo com a 

resposta da empresa em cada um dos enunciados. Por fim, dividi-se o total de pontos obtidos nas 

respostas sobre o total de pontos possíveis, obtendo-se o IQGC. Apurado o IQGC, parte-se para a 

definição e cálculo das variáveis independentes. 

Foram utilizadas, para comparação com o IQGC, as variáveis de características das 

empresas: ROA (Retorno sobre o Ativo), porte, endividamento, market to book e concentração 

acionária. 

Para a definição do ROA, foi utilizado o lucro operacional líquido sobre o ativo total. 

Para Neto e Lima (2019), o ROA pode ser interpretado como o custo financeiro máximo que a 

entidade pode ter em suas captações de fundos. Sendo, dessa forma, a taxa de retorno gerado 

pelas aplicações realizadas por uma empresa em seus ativos (Neto & Lima, 2019) 

Para a definição de porte, foi utilizado o valor do ativo total da empresa, que pode ser 

definido como um recurso econômico presente controlado pela entidade como resultado de 

eventos passados capazes de produzir benefícios econômicos futuros, de acordo com o CPC 00 

(2019). Para Gelbcke et al. (2018), se reconhece na contabilidade como ativo o recurso ou agente 
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que se espera que vá produzir benefícios econômicos para a entidade no futuro, e que o recurso 

seja controlado pela mesma, não sendo obrigatório sempre que seja da propriedade jurídica da 

entidade. 

O endividamento pode ser entendido como o passivo total sobre o ativo total (Neto & 

Lima, 2019). É uma métrica que representa uma das formas de captação de recursos que a 

empresa pode utilizar para financiar sua operação. 

O índice market to book representa a relação entre o valor de mercado da empresa, forma 

de valor capturado pelo mercado, sobre o valor contábil ao qual as normas contábeis, a que a 

empresa esta sujeita, conseguem mensurar (Gilio, 2008). 

Por fim, foi analisada a concentração acionária. Para Silveira et al. (2008), a estrutura de 

propriedade das empresas pode emergir como resposta de equilíbrio ao ambiente legal em que 

operam, como também é um dos princípios por meio dos quais os gestores podem ser 

disciplinados, como: a estrutura de capital, a estrutura do Conselho de Administração, a política 

de compensação dos gestores, a competição no mercado de produtos, e o mercado de aquisições 

hostis. Ou seja, é uma característica da empresa que pode exercer forte influência não só na 

administração, mas também nos resultados da entidade. 

Foi calculada, para toda a lista de empresas da amostra, a média, o desvio padrão, os 

mínimos e máximos de cada um dos indicadores representativos das características das 

empresas. Em seguida, as empresas foram separadas, dentro de cada um dos indicadores, em 3 

grupos, sendo que o grupo 1 apresenta um valor considerado baixo, o grupo 2 apresenta um valor 

considerado intermediário e o grupo 3 apresenta um valor considerado alto. Os valores baixos, 

intermediários e altos foram definidos com o resultado do cálculo dos tercis e estão 

representados na Tabela 1 cujos dados para cálculo foram obtidos do software Economatica. 
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Tabela 1                                                                                                                                                          
Separação dos grupos 

Nota: Entende-se g1 como grupo 1, g2 como grupo 2 e g3 como grupo 3. 

 

Fonte: Autoria propria (2022) 

 

 

O objetivo dessa separação é reunir cada grupo de empresas com aquelas que possuem 

características similares a elas. Dessa forma, se torna possível verificar se a relação entre o IQGC 

e as variáveis independentes variam quando comparamos os grupos 1, 2 e 3 entre si dentro de 

determinada característica da empresa. 

Com isso, se busca as seguintes respostas: o IQGC é diferente entre os grupos de maior, 

médio e menor desempenho? O IQGC é diferente entre os grupos de grande, médio e pequeno 

porte? O IQGC é diferente entre os grupos de endividamento maior, moderado ou menor? O 

IQGC é diferente entre os grupos de desempenho de mercado alto, intermediário ou menor? O 

IQGC é diferente entre os grupos de maior ou menor concentração acionária? 

Para verificar se o IQGC se diferenciava entre os grupos de cada de uma das variáveis 

representativas das características das empresas ROA, porte, endividamento, market to book e 

concentração acionária, foi utilizado testes de comparação de grupos (médias). Inicialmente foi 

realizado o teste de normalidade de Shapiro-Wilk da variável dependente IQGC para identificar 

qual o teste de comparação mais adequado para os dados da amostra. 

Para a comparação do IQGC com a variável independente Carteira ISE B3, que expõe se 

 

ROA porte endividamento market to book 
concentração 

acionária 

média 4,49380 35.763.033,92 0,6518 2,9422 52,85240 

desvio 

padrão 
5,4893 40.731.851,80 0,2397 2,4872 22,51020 

mínimo (21,4921) 1.900.406,00 0,0812 (0,6934) 5,6262 

máximo 19,9832 196.026.833,00 2,0094 13,04180 99,67800 

tercil 1 g1<=2,4529 g1<=12.830.579,96 g1<=0,5965 g1<=1,6992 g1<=44,0774 

tercil 2 2,4529<g2<=5,0318 12.830.579,96<g2<=38.892.155,67 0,5965<g2<=0,7178 1,6992<g2<=3,0072 44,0774<g2<=62,0229 

tercil 3 5,0318<g3 38.892.155,67<g3 0,7178<g3 3,0072<g3 62,0229<g3 
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a empresa integra ou não a carteira de ativos, que possui 2 grupos, foi utilizado o Teste T para 

dois grupos. Contudo, o Teste T para dois grupos pode ser realizado tanto para grupos com 

variancias iguais ou diferentes. Para sanar esta questão, foi realizado o Teste de Levene.  

 

4. RESULTADOS 

 

Conforme apresentado nos procedimentos metodológicos, o primeiro dado a ser 

processado foi o de comparação de grupos (médias), que traz a informação se os grupos possuem 

distribuição normal através do Teste de Shapiro-Wilk. Os resultados estão apresentados na 

Tabela 2. 

Tabela 2                                                                        

Resultado do teste Shapiro-Wilk para normalidade 

Variável Obs W V z Prob>z 
IQGC 71 0,9882 0,7350 (0,6690) 0,7482 

 

Fonte: Autoria propria (2022) 

 

Esses dados mostram a possibilidade de não rejeição da hipótese nula de que a variável 

dependente IQGC é normalmente distribuída, pois a representatividade da probabilidade 

(Prob>z) é maior do que 0,05. Ou seja, o IQGC é normalmente distribuido e, por isso, utilizou-se 

o teste de comparação de grupos (médias) que tem como base a distribuição normal.  

O teste escolhido foi o One Way Anova, que é um teste de comparação de médias para 

amostras com distribuição normal dividida em 2 ou mais grupos. Ele foi utilizado para verificar 

se há diferença da média do IQGC nos 3 grupos dentro de cada uma das variáveis independentes 

porte, endividamento, ROA, market to book e concentração acionária. 

Em conjunto com o teste One Way Anova, foi executado o teste de comparação múltipla 

de Bonferroni para verificar a diferença das médias entre os grupos par a par. Os resultados dos 

testes One Way Anova e do teste de Bonferroni trouxeram a informação de qual a média do 
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IQGC para cada um dos grupos e se essas médias são significativas. Os resultados estão 

demonstrados na Tabela 3 e Tabela 4. 

 

 
 Tabela 3                                                                                                                                                                    

Teste para diferença do IQGC para as características das empresas 

Fonte: Autoria propria (2022) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Var. Indep. Médias (desvio padrão) Teste One-Way Anova 

 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Estatística teste p-valor 

Porte 
0,4866    

(0,1441) 

0,5147 

(0,1005) 

0,5635 

(0,1145) 
2,46 0,0927 

Endividamento 
0,4914 

(0,1157) 

0,5135 

(0,1102) 

0,5599 

(0,1384) 
1,96 0,1490 

Desempenho empresa - ROA 
0,5133 

(0,1198) 

0,5279 

(0,1207) 

0,5241 

(0,1352) 
0,09 0,9176 

Desempenho ede mercado – Market to 

book 

0,5166 

(0,1136) 

0,5241 

(0,1321) 

0,5245 

(0,1306) 
0,03 0,9709 

Concentração acionária 
0,4891 

(0,1110) 

0,5088 

(0,0996) 

0,5666 

(0,1467) 
2,65 0,0779 
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 Tabela 4                                                                                                                                                                                

 Teste de comparação múltipla de Bonferroni para IQGC 

 Fonte: Autoria propria (2022) 

 

Analisando o IQGC com o porte, pode-se afirmar que à medida que o porte da empresa 

aumenta, a média do IQGC tende a ser crescer também. A significância da diferença das médias 

entre os grupos, representado pelo p-valor, foi de 0,0927, sugerindo uma diferença estatística 

significativa, contudo, a hipótese de que a média do IQGC é igual entre os grupos não foi 

completamente rejeitada. Como o p-valor ficou entre 0,05 e 0,1, não se rejeita completamente a 

hipótese de que a média do IQGC não é igual entre os grupos, e de que existem indícios de que 

possa haver uma diferença do IQGC entre os portes. O teste de Bonferroni corrobora, em geral, 

os achados, quando comparamos empresas de pequeno e médio porte, onde o p-valor foi de 

(1,000) e as médias entre elas é de 0,0280, ou seja, são iguais. Bem como quando comparamos o 

grupo 2 e o grupo 3, empresas de médio e grande porte, onde o p-valor foi de (0,518) e as médias 

entre os grupos é de 0,48811, não representando diferença estatisticamente relevante entre as 

médias de IQGC. Contudo,  quando comparamos empresas de pequeno e grande porte, onde o p-

valor foi de (0,095) e as médias entre elas de 0,0769, sugere-se que as médias do IQGC das 

empresas de pequeno e grande porte teriam uma diferença significativa entre elas. 

  

 Médias (p-valor) 

Var. Indep. Grupo 1 - Grupo 2 Grupo 1 - Grupo 3 Grupo 2 - Grupo 3 

Porte 
0,0280 

(1,000) 

0,0769 

(0,095) 

0,0488 

(0,518) 

Endividamento 
0,0221 

(1,000) 

0,0684 

(0,170) 

0,0463 

(0,594) 

Desempenho empresa - ROA 
0,0146 

(1,000) 

0,0108 

(1,000) 

(0,0038) 

(1,000) 

Desempenho ede mercado – Market to 

book 

0,0075 

(1,000) 

0,0078 

(1,000) 

0,0003 

(1,000) 

Concentração acionária 
0,0197 

(1,000) 

0,0775 

(0,090) 

0,0578 

(0,319) 
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Comparando o IQGC com o endividamento, evidencia-se que a média do IQGC aumenta 

de acordo com níveis de endividamento mais elevado. A significância da diferença das médias 

entre os grupos foi de 0,1490, sendo este o p-valor, que, por ser superior a 0.1, rejeita-se 

completamente a hipótese de que há diferença das médias do IQGC entre os grupos de empresa 

com endividamento maior, moderado ou menor. Quando analisamos o teste de Bonferroni, 

examina-se que a comparação entre empresas com menor endividamente e médio endividamento 

resultou em um p-valor de (1,000) e as médias entre esses dois grupos foi de 0,0221, mostrando 

que não há diferença do IQGC entre estes dois grupos. Na comparação entre entidades com 

médio e alto endividamento, o p-valor de (0,594) e a diferença entre as médias de 0,0453 

mostraram o mesmo resultado, de que não há diferença de média entre os grupos. Como também 

ocorre entre as empresas com menor endividamente e maior endividamento, tem-se um p-valor 

de (0,170) e média entre os grupos de 0,0684, evidenciando que as médias entre estes grupos são 

iguais. 

No caso do desempenho da empresa, representado pelo ROA, observa-se que a média do 

IQGC de empresas com médio desempenho foi superior a empresas com alto desempenho, e as 

empresas com baixo desempenho possuem o menor IQGC. A significância estatística da 

diferença entre as médias dos grupos, p-valor, foi de 0,9176, mostrando que não há diferença 

estatística significante da média do IQGC entre os grupos de alto, médio e baixo desempenho. O 

teste de Bonferroni reitera essa afirmação, onde obteve-se os seguintes resultados: a comparação 

entre empresas com baixo e médio desempenho resultou em um p-valor de (1,000) e as médias 

entre os grupos foi de 0,0145, reafirmando a não diferença entre estes grupos;  a comparação 

entre empresas de baixo e alto desempenho obteve um p-valor de (1,000) e uma média entre os 

grupos de 0,0108, tendo como resultado estatístico a não difereça na média de IQGC entre os 
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grupos; e, por fim, a comparação entre empresas com médio e alto desempenho, com um p-valor 

de (1,000) e média entre os grupos de -0,0038, resultando também na não diferença de médias 

entre os dois grupos. 

Levando em conta o desempenho de mercado, cujo indicador é o market to book, a média 

do IQGC aumenta de acordo com os melhores resultados de mercado. O p-valor da diferença das 

médias entre os grupos foi de 0,9709, podendo ser interpretada como rejeição da diferença entre 

as médias do IQGC entre os 3 grupos de empresas inseridos no market to book. A interpretação 

do teste de Bonferroni reitera que não há diferença significativa entre as médias de IQGC dos 

grupos. Comparando empresas de baixo e médio desempenho de mercado, cujo p-valor é (1,000) 

e as médias entre os grupos é de 0,0075, entende-se que não há diferença entre a média de IQGC 

dos grupos. Comparando empresas com baixo e alto desempenho de mercado, cujo p-valor é 

(1,000) e as médias entre os grupos é 0,0078, obtem-se o mesmo resultado de que a diferença 

entre a média dos grupos 1 e 3 é nula. Finalizando com a comparação entre os grupos 2 e 3, de 

médio e alto desempenho de mercado, tem-se um p-valor de (1,000) e uma diferença entre as 

médias de IQGC de 0,003, repetindo os resultados anteriores de que não há diferença 

estatisticamente relevante entre as médias de IQGC. 

Os resultados da variável concentração acionária mostraram que empresas com menor 

concentração acionária apresentam um IQGC menor, empresas média concentração acionária 

apresentam um IQGC intermediário e empresas com maior concentração acionária apresentam 

uma média de IQGC maior. O p-valor foi de 0,0779, sugerindo que a média de IQGC entre os 

grupos é diferente, já que o valor se encontra no intervalo de 0,05 e 0,1, mas não rejeitando a 

hipótese nula de que as médias do IQGC sejam iguais. Comparando o grupo 1, de baixa 

concentração acionária, com o grupo 2, com média concentração acionária, onde o p-valor e a 
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média são, respectivamente, (1,000) e 0,0197, observa-se que não há diferença estatística 

significante das médias do IQGC entre os grupos de empresas com baixa e média concentração 

acionária. Já no grupo 1 e grupo 3, com baixa e alta concentração acionária respectivamente, 

onde o p-valor é (0,090) e a média 0,0775, sugere-se que há diferença entre as médias de IQGC 

entre os grupos. A comparação entre empresas com média e alta concentração acionária 

apresentou um p-valor de (0,319) e uma diferença média entre os grupos de 0.0578, 

evidenciando que não há diferença estatística significante entre as médias de IQGC entre os 

grupos de média e maior concentração acionária. 

Em suma, os resultados mostram que, em geral, não há diferença estatisticamente 

relevante entre as médias de IQGC em cada uma das variáveis indepentes porte, endividamento, 

ROA, market to book e concentração acionária. Contudo, são cabidas algumas observações: 

apesar de não ter diferença estatisticamente relevante entre os grupos, as médias de IQGC 

tendem a ser maior à medida que avançamos do grupo com menor valor para determinada 

característica da empresa para aquele com maior valor, com exceção do ROA, onde o IQGC do 

grupo 2, com médio desempenho, é superior ao IQGC do grupo 3, com alto desempenho; quando 

analisamos o porte e concentração acionária, há uma sugestão de diferença entre as médias dos 

grupos 1 e 3, sendo o grupo 3 com maior valor de IQGC em ambos os casos; apesar de não ter 

diferença estatisticamente relevante entre os grupos, a média de IQGC é maior em empresas 

mais endividadas do que em empresas menos endividadas; e que, apesar de não ter diferença 

estatisticamente relevante entre os grupos, empresas com maior grau de concentração acionária 

possuem maior IQGC do que empresas com menor concentração acionária. 

Dessa forma, completa-se a análise das variáveis independentes com 3 grupos, restando 

somente a variável independente Carteira ISE B3, onde foi analisado se há diferença 
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estatisticamente significativa de IQGC entre empresas que compõem ou não a carteira ISE B3. 

Para este tipo de variável com 2 grupos, o Teste T é o mais adequado, sendo primeiramente 

utilizado o Teste de Levene para identificar se os grupos apresentam variâncias iguais. Foi 

constatado que os dois grupos possuem variâncias iguais. Após, foi processado o Teste T para 

dois grupos com variâncias iguais. Os resultados de ambos os testes estão apresentados na 

Tabela 5. 

Tabela 5                                                                                                                                                                          

Teste para diferença do IQGC para carteira ISE B3 

   

Var. Indep. Médias (desvio padrão) Teste de Levene Teste t 

 não sim p-valor p-valor 

Carteira ISE B3 
0,4388 

(0,1041) 

0,5726 

(0,1071) 
0,8608 0,0000 

Fonte: Autoria propria (2022) 

 

 

O teste de Levene apresentou uma probabilidade de que os grupos apresentem variâncias 

iguais é de 0,8608, não sendo rejeitada a hipótese de que os grupos possuem variâncias iguais. O 

Teste T para dois grupos com variâncias iguais evidencia que empresas que estão inseridas na 

Carteira ISE B3 possuem média de IQGC de 0,5726 com desvio padrão de (0,1071), já aquelas 

que não integram a carteira possuem IQGC médio de 0,4388 com desvio padrão de (0,1041), 

apresentando um p-valor de 0,0000. Tendo em vista esses resultados, e o p-valor do Teste T 

inferior a 0,01, rejeita-se a hipótese nula de que as médias sejam iguais e pode-se afirmar que o 

IQGC das empresas inseridas na Carteira ISE B3 é diferente daquelas que não estão inseridas na 

carteira teórica de ativos. Além da média de IQGC das empresas inseridas na Carteira ISE B3 ser 

diferente daquelas que não estão inseridas, pode-se afirmar que a média daquelas é, inclusive, 

superior. 
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Tabela 6                                                                                                                                                                           

Quadro resumo dos resultados 

Var. Indep. Grupo 1 - Grupo 2 Grupo 1 - Grupo 3 Grupo 2 - Grupo 3 
Está na carteira teórica ISE 

B3 

Não está na carteira teórica 

ISE B3 

Porte 

Não há diferença 

estatisticamente relevante 

entre os Grupos 

Há uma sugestão de diferença 
estatisticamente relevante 

entre os grupos, sendo que as 

empresas do Grupo 3 podem 
ter maior IQGC 

Não há diferença 

estatisticamente relevante 

entre os Grupos 

Não se aplica Não se aplica 

Endividamento 

Não há diferença 

estatisticamente relevante 
entre os Grupos 

Não há diferença 

estatisticamente relevante 
entre os Grupos 

Não há diferença 

estatisticamente relevante 
entre os Grupos 

Não se aplica Não se aplica 

Desempenho 

empresa - ROA 

Não há diferença 
estatisticamente relevante 

entre os Grupos 

Não há diferença 
estatisticamente relevante 

entre os Grupos 

Não há diferença 
estatisticamente relevante 

entre os Grupos 

Não se aplica Não se aplica 

Desempenho de 

mercado – 

Market to book 

Não há diferença 
estatisticamente relevante 

entre os Grupos 

Não há diferença 
estatisticamente relevante 

entre os Grupos 

Não há diferença 
estatisticamente relevante 

entre os Grupos 

Não se aplica Não se aplica 

Concentração 

acionária 

Não há diferença 

estatisticamente relevante 

entre os Grupos 

Há uma sugestão de diferença 

estatisticamente relevante 

entre os grupos, sendo que as 

empresas do Grupo 3 podem 
ter maior IQGC 

Não há diferença 

estatisticamente relevante 

entre os Grupos 

Não se aplica Não se aplica 

Integra a carteira 

teórica ISE B3 
Não se aplica Não se aplica Não se aplica 

Há diferença estatisticamente 

relevante entre os grupos, sendo 
que as empresas que integram a 

carteira teórica ISE B3 possuem 

maior IQGC 

Há diferença estatisticamente 

relevante entre os grupos, sendo 
que as empresas que não 

integram a carteira teórica ISE 

B3 possuem menor IQGC 

 

Fonte: Autoria propria (2022) 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo dessa pesquisa foi verificar como a qualidade da governança corporativa se 

relaciona com as características das empresas brasileiras não financeiras de capital aberto que 

participaram do Novo Questionário ISE B3 no ano de 2021. 

Este trabalho analisou dados de empresas abertas, exceto aquelas do setor financeiro, que 

disponibilizaram seus dados ao mercado em geral, somando uma amostra de 71 das 129 

entidades respondentes do Novo Questionário ISE B3. 

As características analisadas de cada uma das empresas foram: porte, endividamento, 

ROA, market to book,  concentração acionária e se a empresa integra ou não a Carteira ISE B3. 

As empresas foram divididas em 3 grupos dentro de cada um dos indicadores citados, 

representativos das características da empresa, onde cada grupo representa um valor baixo, 

intermediário ou alto para determinada característica da empresa. Para a variável se a empresa 

integra ou não a carteira ISE B3, foram necessários somente 2 grupos. 

Em aspectos gerais, quando olhamos para as variáveis independentes porte, 

endividamento, ROA, market to book e concentração acionária, os resultados mostram que não 

há diferença estatisticamente relevante entre as médias de IQGC em cada uma das variáveis. 

Quando analisamos o porte há uma sugestão de diferença entre as médias do grupo 1 e 

grupo 3, sendo que este último, de maior porte, possui um IQGC superior ao grupo 1, de menor 

porte, resultado este que está alinhado aos achados de Assunção et al. (2017) em que empresas 

mais complexas possuem maior tamanho e, como consequência, registram índices de governança 

mais elevados. 

Observado os resultados obtidos com endividamento, onde a média de IQGC não 

apresentou variação entre entidades mais ou menos endividadas, pode-se afirmar que está em 
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desacordo com os estudos de Junqueira et al. (2017), que mostram que empresas integrantes do 

segmento de listagem Novo Mercado apresentaram um menor volume de endividamento, mas 

está em consonância com os estudos de Rodrigues et al. (2018), evidenciando que o Índice de 

Qualidade de Governança Corporativa apurado em seu trabalho não apresentou relação com as 

variáveis de endividamento.  

O desempenho ROA se mostrou convergente quando da comparação com os estudos de 

De Oliveira et al. (2017), frisando que o simples fato de uma empresa ingressar em um dos 

níveis de governança corporativa da BM&FBOVESPA não representa, necessariamente, reflexo 

direto e imediato, em seu desempenho ou valor total de mercado. Entretanto, nota-se nos estudos 

de Junqueira et al. (2017), uma tendência a maiores níveis de rentabilidade no segmento Novo 

Mercado. Albuquerque et al. (2019) associou governança corporativa a um médio desempenho 

financeiro.  

A variável market to book apresentou divergências na literatura quando observados os 

resultados de De Oliveira et al. (2017) e de Albuquerque Filho et al. (2019), em que os autores 

encontraram resultados que indicam que empresas com aderência a níveis de governança mais 

elevados tendem a ter seu desempenho de mercado superior.  

Como também quando analisamos a concentração acionária, onde os resultados 

demonstraram pontos de divergência com os estudos de Neves (2015), no sentido de que, quanto 

melhor a governança corporativa, menor seria a concentração acionária.  

De forma geral, as médias de IQGC tendem a ser maior à medida que avançamos do 

grupo com menor valor para determinada característica da empresa (grupo 1) para aquele com 

maior valor (grupo 3), com exceção do ROA, onde o IQGC do grupo 2, com médio desempenho, 

é superior ao IQGC do grupo 3, com alto desempenho. Contudo, esses resultados não são 
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estatisticamente relevantes, pois foi apurado na comparação par a par que as médias de IQGC 

entre os grupos em cada uma das variáveis independentes não possuem diferença significativa. 

A média do IQGC obteve diferença estatística significante somente quando analisamos as 

empresas que integram ou não a Carteira ISE B3, onde aquelas que integram possuem IQGC 

maior do que aquelas que não fazem parte da carteira teórica. 

Sugere-se para pesquisas futuras a utilização dos próximos Questionários ISE B3 para 

apuração do IQGC, que são lançados, a priori, anualmente. Além disso, cabe também integrar na 

análise a comparação do IQGC e características da empresa com os índices de governança 

oficiais da B3: Novo Mercado, Nível 2 e Nível 1,  Bovespa Mais e Bovespa Mais Nível II. 
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